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Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

Yleist
Johtimen toinen p kytketn 12 V:n liitntn autossa ja
toinen kylmlaatikkoon.

Laatikon toisella sivulla olevalla kytkimell on kolme
asentoa: Jhdytys, Suljettu, Lmmitys.
Laatikko toimii vain, jos ilma voi kiert vapaasti laati-
kon ilmanoton ja -poiston lpi. Aseta laatikko aina
tuuletettuun tilaan suojattuna suoralta auringonva-
lolta lk koskaan peit sit.

Jhdytys
Siirr laatikon toisella sivulla olevaa kytkint ylspin
jhdytyksen kytkemiseksi plle. Paras teho saadaan,
jos laatikkoon laitetaan jo jhdytettyj tavaroita. Tava-
rat jhtyvt ja pysyvt kylmin niin kauan kuin laatikon
jhdytystoiminto on kytkettyn ja vihre valo palaa.

Lmmitys
Siirr laatikon toisella sivulla olevaa kytkint alaspin
lmmityksen kytkemiseksi plle. Paras teho saadaan,
jos laatikkoon laitetaan jo lmmitettyj tavaroita. Tava-
rat lmmitetn ja pidetn lmpimin niin kauan kun laati-
kon lmmitystoiminto on kytkettyn ja punainen valo
palaa. Lmpimt tavarat pysyvt lmpimin vhintn tunnin
toiminnon katkaisemisen jlkeen edellytten, ettei
kantta avata.

Hoito
Puhdista laatikko sis- ja ulkopuolelta tavalliseen ksi-
tiskiaineeseen kostutetulla rievulla. Jos laatikkoa ei
kytetn pitkhkn aikaan, kansi tulee pit hieman avoinna.

Vianetsint
Jos laatikko ei toimi tyydyttvsti, tarkasta:

1 Jnnitteensytt auton shkliitnnst laatikolle.
2 Ulompi ja sisempi puhallinsiipi (nhdksesi liikkuu-

ko sisempi puhallinsiipi peit kannen sispuolella
oleva valokenno).

Jos vika on edelleen olemassa, ota yhteys myynti-
pisteeseen.

Erittelyt

Vihje
Johdin voidaan kytke kylmlaatikkoon vain yhdell
tavalla.

Teho: 48 W (4 A jnnitteell 12 V)

Tilavuus: 18 litraa

Paino: 4,8 kg

Jhdytyskyky normaalissa 
ympristn lmptilassa 
20-30 °C:

5 °C (41 °F)

Suurin lmptaso: 65 °C (149 °F) (kiinte 
termostaatti)
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Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

900, 9000, 9-3, 9-5 4D
Kylm-/Lmplaatikko pit sitoa kiinni kiinnitysnauhan
400 111 951 avulla (ostetaan erikseen), katso kuvaa.

1 Aseta laatikko kuormatilan kynnyst vasten suun-
nilleen auton pitkittisen keskilinjan kohdalle.

2 Vie hihna laatikon ympri kuvan mukaisesti ja
kirist se.

3 Tarkasta, ett laatikko on vakaasti paikallaan.
4 Anna asennusohje asiakkaalle.

VAROITUS
Laatikko pit aina sijoittaa hyvin kiinnitettyn auton
takaistuimen taakse. Takaistuimen selknojan pit
lisksi olla ylhll ja lukittuna.

Huomaa
Hihna ei saa olla shkliitnt tai kytkint vasten. Tar-
kasta mys, ettei tavaratilan luukun sulkukahva ota
kiinni laatikkoon.
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Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

9-5 5D
Kylm-/Lmplaatikko pit sitoa kiinni kiinnitysnauhan
400 111 951 avulla (ostetaan erikseen), katso kuvaa.

1 Asenna kuormankiinnityssilmukka sisimpn asen-
toon vasemmassa kuormakiskossa. Aseta laatik-
ko, kytkin suunnattuna taaksepin autossa, sil-
mukkaa vasten ja asenna toinen silmukka juuri
laatikon taakse.

2 Vie hihna laatikon ympri kuvan mukaisesti ja
kirist se.

3 Tarkasta, ett laatikko on vakaasti paikallaan.
4 Anna asennusohje asiakkaalle.

VAROITUS
Laatikko pit aina sijoittaa hyvin kiinnitettyn auton
takaistuimen taakse. Takaistuimen selknojan pit
lisksi olla ylhll ja lukittuna.

Huomaa
Hihna ei saa olla shkliitnt tai kytkint vasten.
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