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Saab 9-5
Bedrading voor navigatie-uitrusting
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1 Bedrading
2 Krimpverbindingen (5 st.)
3 Kabelhuls
4 Connector
5 Kabelpen voor connector (6 st.)
6 Ringkabelschoen
7 Kabelbinder (15 st.)
Positie 4 en 5 kunnen worden gebruikt voor het
aansluiten van bedrading.
De montagerichtlijn is onderverdeeld in twee
hoofdstukken:

·

montage voor systemen met de aansluiting bij
het wielhuis rechtsachter, pagina 3

·

montage voor systemen met de aansluiting achter
de radio, pagina 13

Opmerking
Deze informatie staat in de montagerichtlijn voor
het betreffende navigatiesysteem.
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Montage voor systemen met de aansluiting bij
het wielhuis rechtsachter
1 Open de bagageruimte. Zet elektrisch bediende
stoelen in de achterste stand.
2 Koppel de minkabel van de accu los.
3 Verwijder evt. het bagageruimtenet.
4 4D: Demonteer
bagageruimte.

de

dorpellijst

van

de

5 4D: Demonteer de vloerplaat en de rechter
zijbekleding in de bagageruimte.
6 4D: Demonteer de geluidsisolatie.
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7 5D: Verwijder de dekplaatjes aan de rechter- en
linkerzijde.
8 5D: Demonteer de schroeven waarmee de
dorpellijst op de dorpel vastzit.
9 5D: Trek de met clips bevestigde dorpellijst los.
10 5D: Demonteer de rechter zijbekleding in de
bagageruimte.
11 5D: Demonteer de geluidsisolatie.
12 5D: Demonteer de vulling van de bekleding.
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13 Demonteer de dorpellijst voor beide portieren
aan de rechterzijde van de auto.
14 Demonteer de geluidsisolatie bij de B-stijl.
15 Demonteer het dekplaatje voor het A/C-systeem.
16 Demonteer het onderste dashboardpaneel dat
onder het dashboardkastje zit (dit zit met
4 schroeven vast). Er zitten clips aan de voorkant.
17 Demonteer de connector van de vloerverlichting.
18 Demonteer 3 bevestigingsschroeven onder en
3 bevestigingsschroeven in het dashboardkastje.
Trek het dashboardkastje er een beetje uit en
demonteer de connector voor de verlichting van
het dashboardkastje.
19 Modellen met A/C: Koppel de koelslang los.
20 Demonteer het dashboardkastje en het luchtkanaal voor de mond van het dashboardpaneel.
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21 Demonteer de radio en SID.
22 Demonteer de diagnose-uitgang.
23 Demonteer het onderste dashboardpaneel onder
het stuurwiel (dit zit met 3 schroeven vast).
24 Demonteer de vloerverlichting van het onderste
dashboardpaneel.
25 Demonteer de dorpellijst voor het linker voorportier en vouw de mat opzij.
26 Demonteer het zekeringenluik.
27 Demonteer de zekeringhouder (deze zit met
3 schroeven vast) en trek deze er door het gat in
de zijkant van het paneel uit.
28 Trek de verlichtingsdraaiknop eruit (deze zit met
2 clips vast) en demonteer de connector
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29 Plaats de bedrading uit de set en begin met
de connector boven het wielhuis rechtsachter
(zie afbeelding). Bevestig de connector met
een kabelbinder bij de verbinder en bij het
dorpelkanaal.

WAARSCHUWING
De bedrading moet zodanig geplaatst en bevestigd
worden, dat deze bij het monteren van losgenomen
onderdelen niet klem kan komen te zitten of ergens
tegenaan schuurt. Een verkeerde plaatsing kan
beschadiging aan de bedrading en kortsluiting/
brand veroorzaken.
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30
30
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31
30
30 LHD: Plaats de bedrading in de dorpelkanalen
naar de rechter A-stijl. Ga verder langs de
normale bedrading van de auto op de verstevigingsbalk, door het kanaal achter de radio naar
de linkerzijde van de auto. Bevestig met kabelbinders onder het instrumentenpaneel.
31 LHD: Buig de zwarte kabel opzij naar de massaaansluiting achter de radio. Plaats de rest van
de bedrading langs de normale bedrading van
de auto onder het hoofdinstrument en de stuurkolom naar de zekeringhouder. Bevestig met
kabelbinders.
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35

35

35
34
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32 RHD: Plaats de bedrading in de dorpelkanalen
naar de rechter A-stijl. Knip de tape op de bedrading uit de set open vanaf de losse kabeleinden
langs de zwarte losse kabel en nog 700 mm.
Plaats rood, rood/blauw en geel/blauw langs de
normale bedrading van de auto naar de zekeringhouder. Knip de overgebleven kabellengte af en
tape deze dun in.
33 RHD: Tape de blauwe, groene en zwarte kabel
dun in. Laat de zwarte kabel op dezelfde plaats
als eerder uit het net komen.
34 RHD: Plaats de kabels langs de normale bedrading van de auto onder de stuurkolom en het
hoofdinstrument, door het kanaal achter de
radio en naar de linkerzijde van de auto.
35 RHD: Buig de zwarte kabel opzij naar de massaaansluiting achter de radio. Plaats de rest van de
bedrading langs de verstevigingsbalk naar de
verbinderconsole bij de linker A-stijl.
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36 Monteer de ringkabelschoen uit de set op de
zwarte kabel en sluit deze aan op de massaaansluiting G41P achter de radio.
37 Sluit de losse kabels met behulp van de krimpverbindingen uit de set als volgt aan:

·
·

Rode kabel: wordt aangesloten op de onderste uitgang op zekering 23 (+30).
Rood/blauwe kabel: wordt aangesloten op de
onderste uitgang voor zekering 21 (+15).

Saab 9-5

55 24 137 11

38

38

E930A354

38 Sluit de losse kabels met behulp van de krimpverbindingen uit de set als volgt aan:

·
·
·

Geel/blauwe kabel: wordt aangesloten op pen
11 op de connector voor de lichtschakelaar.
Blauwe kabel: wordt aangesloten op pen 79
in de bovenste connector van de groene
80-polige verbinder bj de linker A-stijl.
Groene kabel:
M98-00: wordt aangesloten op pen 16 in de
bovenste connector van de witte 43-polige
verbinder. Als de pen niet is bedekt, monteer
dan de kabelhuls uit de set en verbindt deze
in de verbinder.
M01- : wordt aangesloten op pen 38 in de
bovenste connector van de witte 43-polige
verbinder. Als de pen niet is bedekt, monteer
dan de kabelhuls uit de set en verbindt deze
in de verbinder.
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39 Monteer de zekeringhouder en het zekeringenluik.

WAARSCHUWING
Controleer of de bedrading nergens klem zit.
Een verkeerde manier van monteren kan beschadiging aan de bedrading en kortsluiting/brand
veroorzaken.
40 Sluit de connector voor de lichtschakelaar aan en
monteer deze in het instrumentenpaneel.
41 Monteer het navigatiesysteem volgens de betreffende richtlijn.
42 Monteer eventueel resterende gedemonteerde
onderdelen.
43 Sluit de accu aan.
44 Stel de radio en SID in. Zet elektrisch bediende
stoelen in de normale stand.
45 Sluit de bagageruimte.
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Montage voor systemen met de aansluiting
achter de radio
1 Zet elektrisch bediende stoelen in de achterste
stand. Koppel de minkabel van de accu los.
2 Demonteer de radio en SID.
3 Demonteer het diagnosecontact.
4 Demonteer het onderste dashboardpaneel onder
het stuurwiel (dit zit met 3 schroeven vast).
5 Demonteer de connector van de vloerverlichting.
6 Demonteer de dorpellijst voor het linker voorportier.
7 Demonteer het zekeringenluik.
8 Demonteer de zekeringhouder.
9 Trek de verlichtingsdraaiknop eruit (deze zit met
2 clips vast) en demonteer de connector
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10 LHD: Knip de tape op de bedrading uit de set
open vanaf de verbinder naar het losse uiteinde
van de zwarte kabel. Buig het zwarte kabeleinde
opzij en tape de andere kabels dun in.
11 LHD: Breng de losse kabeleinden door de radiouitgang naar binnen en plaats de verbinder volgens de afbeelding. Bevestig met kabelbinders.
12 LHD: Laat de zwarte kabel in de ruimte achter
de radio. Voer de rest van de bedrading langs de
normale bedrading van de auto onder het hoofdinstrument en de stuurkolom langs de zekeringhouder naar de vloer bij de verbinderconsole.
13 LHD: Knip de resterende lengte van de bedrading bij de vloer af. Verwijder de tape op de
bedrading zover dat de rode en rood/blauwe
kabel naar de zekeringhouder en de geel/blauwe
kabel naar de connector van de lichtschakelaar
kunnen worden getrokken.
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14 RHD: Demonteer het onderste dashboardpaneel dat onder het dashboardkastje zit (dit zit
met 4 schroeven vast). Er zitten clips aan de
voorkant.
15 RHD: Demonteer
vloerverlichting.

de

connector

van

de

16 RHD: Demonteer 3 bevestigingsschroeven onder
en 3 bevestigingsschroeven in het dashboardkastje. Trek het dashboardkastje er een beetje uit
en demonteer de connector voor de verlichting
van het dashboardkastje.
17 RHD: Modellen met A/C: Koppel de koelslang
los.
18 RHD: Demonteer het dashboardkastje en
het luchtkanaal voor de mond van het
dashboardpaneel.

Saab 9-5

16 55 24 137

21
20

20

20

19

E930A359

19 RHD: Knip de tape op de bedrading uit de set
open. Breng de losse kabeleinden door de
radio-uitgang naar binnen en plaats de verbinder volgens de afbeelding.
20 RHD: Laat de zwarte kabel in de ruimte achter
de radio. Plaats de blauwe en groene kabel
langs de verstevigingsbalk naar de vloer bij de
verbinderconsole bij de linker A-stijl. Knip de
resterende kabellengte af. Tape de kabels dun
in en bevestig ze.

WAARSCHUWING
De bedrading moet zodanig geplaatst en bevestigd
worden, dat deze bij het monteren van losgenomen
onderdelen niet klem kan komen te zitten of ergens
tegenaan schuurt. Een verkeerde plaatsing kan
beschadiging aan de bedrading en kortsluiting/
brand veroorzaken.
21 RHD: Plaats de rode en rood/blauwe kabel
langs de normale bedrading van de auto onder
het hoofdinstrument en de stuurkolom naar de
zekeringhouder. Plaats de geel/blauwe kabel op
dezelfde manier naar de connector van de lichtschakelaar. Knip de resterende kabellengte af.
Tape de kabels dun in en bevestig ze.
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22 Monteer de ringkabelschoen uit de set op de
zwarte kabel en sluit deze aan op de massaaansluiting G41P achter de radio.
23 Sluit de losse kabels met behulp van de krimpverbindingen uit de set als volgt aan:

·
·

Rode kabel: wordt aangesloten op de onderste uitgang op zekering 23 (+30).
Rood/blauwe kabel: wordt aangesloten op de
onderste uitgang voor zekering 21 (+15).
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24

24
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24 Sluit de losse kabels met behulp van de krimpverbindingen uit de set als volgt aan:

·
·
·

Geel/blauwe kabel: wordt aangesloten op pen
11 op de connector voor de lichtschakelaar.
Blauwe kabel: wordt aangesloten op pen 79
in de bovenste connector van de groene
80-polige verbinder bij de linker A-stijl.
Groene kabel:
M98-00: wordt aangesloten op pen 16 in de
bovenste connector van de witte 43-polige
verbinder. Als de pen niet is bedekt, monteer
dan de kabelhuls uit de set en verbindt deze
in de verbinder.
M01- : wordt aangesloten op pen 38 in de
bovenste connector van de witte 43-polige
verbinder. Als de pen niet is bedekt, monteer
dan de kabelhuls uit de set en verbindt deze
in de verbinder.

25 Bevestig met kabelbinders.
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26 Monteer de zekeringhouder.
Aansluitingen van de verbinder

WAARSCHUWING

Pen

Signaal

Kabelkleur

1

+15

Rood/blauw

2

+30

Rood

3

Achteruitrijlichten

Blauw

27 Monteer het zekeringenluik.

4

Snelheid

Groen

28 Sluit de connector voor de lichtschakelaar aan
en monteer deze in het instrumentenpaneel.

5

Groot/gedimd licht

Geel/blauw

6

Massa

Zwart

Controleer of de bedrading nergens klem zit.
Een verkeerde manier van monteren kan beschadiging aan de bedrading en kortsluiting/brand
veroorzaken.

29 Monteer het navigatiesysteem volgens de betreffende richtlijn.
30 Monteer eventueel resterende gedemonteerde
onderdelen.
31 Sluit de accu aan.
32 Stel de radio en SID in. Zet elektrisch bediende
stoelen in de normale stand.
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