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Saab 9-3 M03-

1 Liitäntäjohdin 2,0 m
2 Liitäntäjohdin 2,5 m
3 Haaroituskosketin
4 Ruuvi
5 Mutteri
6 Nippuside (x16)
7 230 V:n liitäntä
8 Ruuvi (x2)
9 Läpivienti
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Saab 9-3 M03-

1 Irrota miinusjohdin akusta.
2 Irrota puskurinkuoren kiinnittimet ylemmästä

jäähdytinpalkista.
3 Nosta auto ylös.
4 Irrota puskurin ruuvit pyöränkotelosta.
5 Irrota ilmanohjauslevy.
6 Jaa puskurin liitinkappale ja irrota se ilmanoh-

jauslevyssä olevasta pitimestä.
Valonheittimien puhdistuslaitteilla varuste-
tut autot: Pujota letku irti ilmanohjauslevystä.

7 Laske auto alas, vedä puskurinkuoren sivukap-
paleita ulospäin ja irrota puskuri.
Valonheittimien puhdistuslaitteilla varuste-
tut autot: Irrota letku haaroituksesta ja tulppaa
letku 8,5 mm:n poralla.
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Saab 9-3 M03-

8 Irrota oikea valonheitin.
9 Irrota imuputki.

10 Irrota ilmamassamittarin liitinkappale.
11 Irrota imuletku ilmamassamittarista.
12 Irrota ilmanpuhdistin.
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Saab 9-3 M03-

13 Irrota lattiakonsolin sivuverhous.
14 Irrota kojetaulun oikea pääty.
15 Irrota käsinekotelo, vedä se ulos ja irrota valais-

tuksen liitinkappale sekä jäähdytysletku, jos sel-
lainen on.
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Saab 9-3 M03-

16 Irrota sisempi kynnyssuojus ja A-pilarin 
alaverhous.

17 Irrota lattiavalaistuksen liitinkappale ja irrota 
käsinekotelon alaosa.

18 Irrota ilmakanava.
19 Käännä matto sivuun.

20 Leikkaa eristysmatosta pala pois nähdäksesi,
mihin kohtaan rintapeltiä reikä on porattava
(alue merkitään kuvassa nuolella 21, 22).

21 Tee merkkauskynällä rasti pyöreään painautu-
maan rintapellissä. Merkitse rastin keskikohta
lyömällä tuurnalla.

22 Poraa ensin 3 mm reikä merkinnän mukaan ja
käytä sitten 22 mm reikäsahaa.

Huomaa
Ole varovainen, ettet käännä mattoa liikaa. Jos
maton vaahtoaine halkeaa, ääneneristys huono-
nee huomattavasti.
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Saab 9-3 M03-

23 Poraa 6 mm reikä haaroituskosketinta varten
äänitorvikonsoliin.

24 Jos autossa on jo ennestään moottorinlämmi-
tin: Irrota virtajohdin moottorinlämmittimestä,
vedä johdin takaisin ylempään jäähdytinpalkkiin
irrottamatta nippusidettä ylemmästä jäähdytinkiin-
nikkeestä. Vie virtajohdin jäähdytinpalkin alle
vasemman valonheittimen ja jäähdyttimen välistä.

25 Liitä virtajohdin haaroituskoskettimeen (A).
26 Liitä 2,0 m pitkä liitäntäjohdin, tarkoitettu moot-

torinlämmitintä varten, haaroituskoskettimeen
(B) ja 2,5 m pitkä liitäntäjohdin, tarkoitettu mat-
kustamon pistorasiaa varten, haaroituskosketti-
meen (C).

27 Asenna haaroituskosketin äänitorvikonsoliin
koskettimen rajoitinnystyrät konsoliin päin ja kiin-
nitä ruuvi ruuvinkanta suunnattuna jäähdytti-
meen päin. Haaroituskoskettimen pistorasiaan B
liitetty liitäntäjohdin on asetettava haaroituskos-
kettimen yläpuolelle.

28 Vie 2,0 m pitkä liitäntäjohdin virtajohdinta pitkin,
sisään vasemman valonheittimen ja jäähdytti-
men välistä, pitkin ohjaustehostimen letkua ja
moottorinlämmittimeen.

29 Sivele hapotonta vaseliinia, tuote-nro 30 15 286
tai vastaavaa, liitäntäjohtimen O-renkaaseen ja
liitä johdin moottorinlämmittimeen.

30 Asenna lukitsin liitännän päälle. Kuuluu napsah-
dus, kun lukitsin on asennettu oikein.

31 Kiinnitä liitäntäjohdin yhdessä virtajohtimen
kanssa nippusiteellä. Aseta johdin niin, että se
muodostaa loivan kaaren moottorinlämmittimen
kohdalla, niin että se voi seurata moottorin liikkei-
tä. Liitäntäjohtimen ylimääräinen osa kiinnitetään
puskuripalkin taakse äänitorvikonsolin viereen.

VAROITUS
Ole tarkkana, ettei auton johtosarja vaurioidu.
Johtosarjan vauriot voivat aiheuttaa oikosulun/tuli-
palon.
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Saab 9-3 M03-

32 Vie 2,5 m pitkä liitäntäjohdin matkustamoon
puskuripalkissa olevaa törmäysanturin johtosar-
jaa pitkin, A/C-putkien alta, jousitustornia ympä-
röivää johtosarjaa pitkin ja matkustamoon rinta-
peltiin poratusta reiästä. Kiinnitä nippusiteillä.

33 Asenna, matkustamosta käsin, johdinläpivienti
liitäntäjohtimelle.

Aseta johdinläpivienti n. 400 mm päähän autos-
sa sisällä olevasta liitinkappaleesta.

34 Käännä matto paikalleen.

Vihje
Saippualiuos helpottaa asennusta.

Huomaa
Tarkasta että johdinläpivienti tiivistää rintapeltiin.
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Saab 9-3 M03-

35 Merkitse matkustamon pistorasian sijainti A-
pilarin alaverhoukseen käyttäen pistorasiaa
mallina. Pistorasia tulee asettaa 20 mm päähän
reunasta ja siten että pistorasian alareuna on
linjassa alemman ohjaintapin yläreunan kanssa.
Poraa kaksi 3 mm reikää ja asenna matkusta-
mon pistorasia.

36 Sivele hapotonta vaseliinia, tuote-nro 30 15 286
tai vastaavaa, liitäntäjohtimen O-renkaaseen ja
liitä johdin pistorasiaan.

37 Asenna ilmakanava.
38 Asenna käsinekotelon alaosa ja kytke 

lattiavalaistus.
39 Asenna A-pilarin alaverhous ja sisempi 

kynnyssuojus.
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Saab 9-3 M03-

40 Sovita käsinekotelo paikalleen, kytke valaistuk-
sen liitinkappale sekä jäähdytysletku, jos sellai-
nen on. Asenna käsinekotelo.

41 Asenna kojetaulun oikea pääty.
42 Asenna lattiakonsolin sivuverhous.
43 Kytke auton moottorinlämmitin seinäpistorasi-

aan ja tarkasta, että lämmitin käynnistyy. Kytke
irti seinäpistorasian liitäntä.
Jos ajastinrele on asennettava: 
Jatka kohdasta 59.
Jos ajastinrelettä ei ole asennettava: 
Jatka kohdasta 44.
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Saab 9-3 M03-

44 Asenna ilmanpuhdistin ja liitä imuletku sekä
ilmamassamittarin liitinkappale.

45 Asenna imuputki.
46 Kytke ja asenna valonheitin.
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Saab 9-3 M03-

47 Nosta puskuri ylös.

Valonheittimien puhdistuslaitteilla varuste-
tut autot: Liitä valonheittimien puhdistusletku
haaroitukseen.
Kaikki: Sovita puskuri paikalleen ja paina kuorta
taaksepäin niin, että se kiinnittyy pitimen kiinnik-
keeseen.

48 Asenna kiinnittimet ylempään jäähdytinpalkkiin.
49 Nosta auto ylös ja asenna puskurin ruuvit pyö-

ränkoteloon.
50 Nosta ilmanohjauslevy ylös, asenna puskurin lii-

tinkappale pitimeen ja kytke liitinkappale.
Valonheittimien puhdistuslaitteilla varuste-
tut autot: Pujota letku kiinni ilmanohjauslevyyn.
Kaikki: Asenna ilmanohjauslevy.

51 Laske auto alas ja tarkasta puskurin sovitus.
52 Kytke akun miinusjohdin. Säädä aika ja päivä-

määrä.

53 Synkronoi kauko-ohjaimen koodi asettamalla
avain virtalukkoon.

54 Aktivoi ikkunannostimien puristusmissuoja nos-
tamalla ja laskemalla sivulaseja kaksi kertaa.
Äänikuittaus ilmaisee, että aktivointi on suoritettu.

55 Valonheittimien puhdistuslaitteilla varuste-
tut autot: Tarkasta valonheittimien puhdistus-
laitteiden toiminta.

56 Ajastinreleellä varustetut autot: Kytke diag-
noosityökalu, valitse auto- ja vuosimalli, valitse
"Kaikki", valitse "Lisää/Poista", valitse varuste ja
valitse "Lisää".

57 Kytke auton moottorinlämmitin seinäpistorasi-
aan.

VAROITUS
Tarkasta, ettei johtosarja jää puristuksiin. Virheel-
linen asennus voi vaurioittaa johtosarjaa ja aiheut-
taa oikosulun/tulipalon.
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Huomaa
Tämä täytyy tehdä kaikkien avaimien kohdalla,
muuten kauko-ohjaimet eivät toimi.

Vihje
Diagnoosityökalun on tietyissä tilanteissa nou-
dettava turvakoodi TIS:stä. Tieto siitä mitä tulee
tehdä, näkyy diagnoosityökalun näytössä.
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58 Paina SIDC-näppäintä "CUSTOMIZE", valitse
"Moottorinlämmitin",  paina "SET", valitse "Manu-
aalinen tarkastus", paina "SET", valitse "Lämmi-
tin päälle", paina "SET" ja tarkasta, että mootto-
rinlämmitin käynnistyy.
Valitse "Manuaalinen tarkastus", paina "SET",
valitse "Lämmitin pois", paina "SET", valitse
"Takaisin" ja "Lopeta".



14 12 788 443

Saab 9-3 M03-

59 Jos ajastinrele on asennettava: Irrota vasen
valonheitin.

60 Vaihda haaroituskosketin ajastinreleeseen.
61 Liitä johtosarja ajastinreleeseen, vie johtosarja

virtajohdinta pitkin ja anna sen sitten seurata
äänitorven johtosarjaa alas puskuripalkkiin ja
sen jälkeen törmäysanturin johtosarjaa. Kiinnitä
ajastinreleen johtosarja samoihin kiinnityskoh-
tiin kuin törmäysanturin johtosarja (5 kpl)

Huomaa
Ajastinreleen johtosarja on asetettava törmäysan-
turin johtosarjan viereen valonheittimen reikään.
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Saab 9-3 M03-

62 Kytke maadoitusjohdin etumaiseen maadoitus-
kohtaan (G30A) moottoritilan sähkökeskuksen
luona.

63 Paikallista "Pre Acc-liitin" moottoritilan sähkö-
keskuksen ja etulokasuojan väliltä sekä irrota
mahdollinen teippi ja mahdollinen umpiliitäntä.

64 Kytke johtosarja nelinapaiseen "Pre-Acc" -liitti-
meen.

65 Kytke ja asenna vasen valonheitin.

66 Jatka kohdasta 44.

Vihje
Jos nelinapainen "Pre-Acc" -liitin on jo varattu,
pitää käyttää olemassa olevaa liitinkappaletta
menettelemällä seuraavasti
– jaa "Pre-Acc"
– irrota ajastinreleen johtosarjan liitinkappaleen

tiiviste ja kytke johdin irti
– kytke johdin liitinkappaleeseen, joka oli kytket-

ty "Pre-Acc" -liittimen napaan 4
– kytke liitinkappale "Pre-Acc" -liittimeen

VAROITUS
Tarkasta, ettei johtosarja jää puristuksiin. Virheel-
linen asennus voi vaurioittaa johtosarjaa ja aiheut-
taa oikosulun/tulipalon.
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Käyttöohjeet
• Liitäntäjohtimen pitää olla öljyä kestävä kumi-

kaapeli, joka on hyväksytty ulkokäyttöön ja poik-
kipinta-alaltaan vähintään 3x1,5 mm2.

• Lämmitysjärjestelmän saa kytkeä vain maadoi-
tettuun pistorasiaan.

• Käsittele kaikkia johtimia varovasti. Varo erityi-
sesti puristusvaurioiden vaaraa konepellin ja
korin välissä sekä viiltovaurioiden vaaraa teräviä
peltiosia vasten.

• Tarkasta liitäntäjohdin säännöllisesti vaurioiden
tai vanhenemisen suhteen. Vaurioitunut johdin
pitää vaihtaa välittömästi.

VAROITUS
Tarkasta säännöllisesti sisääntuloliittimen maadoi-
tusnavan, lämmittimen rungon ja auton korin väli-
nen maadoitusyhteys sähköiskujen välttämiseksi.

Vihje
Lämmittimen toiminta voi vaarantua, jos:

• jäähdytysneste on likaantunut

• jäähdytysnesteen määrä on riittämätön tai jos
järjestelmässä on ilmaa

• järjestelmässä on jääsohjoa

• jäähdyttimen paikkausaineita käytetään


