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Saab 9-5

1 Navigointiyksikkö
2 Näyttö
3 Kauko-ohjaus
4 Johtosarja, navigointiyksikkö
5 Johtosarja, kauko-ohjaus
6 Johtosarja, näyttö
7 Kannen tuki, säilytyslokero
8 Kielivalinnan CD
9 Käyttöohje

10 Vastauslipuke
11 Kiinnike, navigointiyksikkö (merkitty 1)
12 Kiinnike, navigointiyksikkö (merkitty 2)
13 Kiinnike, navigointiyksikkö
14 Maadoituspinta, GPS-antenni
15 GPS-antenni
16 Teippi
17 Kiinnike, näyttö (LHD)
18 Kiinnike, näyttö (RHD)
19 Asennuskehys, navigointiyksikkö
20 Hankaussuoja
21 Ruuvi M4x6 (x4)
22 Lukkolevy (x4)
23 Aluslevy (x4)
24 Ruuvi 4,8x16 (x4)
25 Sanka (x2)
26 Kiinnike, kauko-ohjain

27 Ruuvi M3,5x8 (x3)
28 Ruuvi 3,5x16 (x3)
29 Nippuside ja pidin (x3)
30 Nippuside ja kiinnitin (x7)
31 Nippuside, pitkä (20)
32 Ruuvi (x2)
33 Mutteri (x2)

Asennusohje on jaettu kahteen osaan:

� asennus vasemmalta ohjattaviin autoihin (LHD),
sivu 3

� asennus oikealta ohjattaviin autoihin (RHD),
sivu 23
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Huomaa
Järjestelmä on herkkä staattiselle sähkölle. Elekt-
ronisia komponentteja käsiteltäessä on tärkeää
ensin maadoittaa itsensä autoon koskettamalla
esim. auton moottoria. Vältä esim. koskemasta
näytön ja kauko-ohjaimen infrapunaikkunaan.
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Saab 9-5

LHD

Ennen työn aloittamista pitää akkujohtimet kytkeä
irti.

1 5D: Nosta näkösuoja irti.
2 5D: Käännä takaistuimen vasen selkänoja ja

poista suojus vasemman takaoven ja sel-
känojan väliltä.

3 5D: Irrota vasen säilytyslokero lattiasta.
4 5D: Irrota taempi kattosuojus ja irrota valaistuk-

sen liitännät.
5 5D: Irrota vasen D-pilarin verhoilu ja poista

vasen näkösuojan tuki (3 ruuvia).
6 5D: Irrota ruuvit vasemman sivuverhoilun ylä-

reunasta ja nosta vasen sivuverhoilu pois.
7 5D: Toista kohdat 2-3 sekä 5-6 auton oikealla

puolella.
8 5D: Irrota kuormatilan lattia ja varapyörän päällä

olevan maton etureunassa olevat kiinnittimet.
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Saab 9-5

9 4D: Irrota tavaratilan kynnyssuojus.
10 4D: Irrota oikea sivuverhoilu tavaratilasta sekä

tavaratilan lattia. 
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Saab 9-5

11 Irrota kynnyssuojukset auton oikealta puolelta.
12 Irrota ilmanvaihtokotelon peitekansi.
13 Irrota kojelaudan alapaneeli käsinekotelon alta,

4 ruuvia. Etureunassa on kiinnittimiä.
14 Irrota lattiavalaisin kojelaudan alapaneelista.
15 Irrota 3 kiinnitysruuvia käsinekotelon alta ja

3 sisältä, vedä käsinekoteloa hieman ulos ja
irrota käsinekotelon valaistuksen liitinkappale.

16 A/C:llä varustetut autot: Irrota jäähdytysletku.
17 Irrota käsinekotelo ja ilmakanava.
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Saab 9-5

18 Vedä ohjauspyörä sen uloimpaan ja alimpaan
asentoon.

19 Irrota ylempi ja alempi ohjauspylvään kotelo,
3 ruuvia.

20 Irrota vilkkujen ja tuulilasinpyyhkimien katkaisi-
met.

21 Irrota SID-yksikkö ja radio-osa. Irrota ko. liitän-
nät ja antenni.

22 Irrota lämmitys- ja ilmanvaihtopaneeli sekä irro-
ta liitinkappale.

23 Irrota varokekeskuksen kansi kojelaudan pää-
dystä. Irrota valojenkäyttöpaneeli ja muut kat-
kaisimet sekä niiden liitinkappaleet.

24 Irrota varoitusvilkkujen katkaisin ja liitinkappale.
25 Irrota mittaristolevy, 6 ruuvia ja kiinnitetty 4 kiin-

nittimellä.
26 Nosta mittaristolevy pois.
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Saab 9-5

27 Irrota A-pilarien verhoilut.
28 Irrota kaiutinsäleiköt molemmilta puolilta.
29 Irrota huurteenpoistosuojuksen kiinnittimet

molemmilta puolilta.
30 Poista peitekansi aurinkoisuustunnistimen ja

vilkkudiodin kanssa.
31 Avaa huurteenpoistosuojuksen mutteria, reikä

on lovettu, ja nosta huurteenpoistosuojus pois.
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Saab 9-5

32 Pyöristä viilalla suojuksen keskiosa siten, että
GPS-antennin johtosarja ei hankaa terävää reu-
naa vasten.

33 GPS-antennin johtosarjaa varten suojuksen
etureunan ympärillä.

34 Sovita huurteenpoistosuojus paikalleen ja kiristä
mutteri. Tarkasta, että johtosarjan pituutta voi
säätää helposti.

35 Asenna kiinnittimet ja kaiutinsäleiköt molemmil-
le puolille.

36 Asenna A-pilarien verhoilut.
37 Vie taivutettu hitsauspuikko kojelaudan sisään

keskimmäisen ilmanvaihtokanavan päältä
aurinkoisuustunnistimen paikan suuntaan. 

38 Aseta GPS-antennin johtosarja siten, että sitä
voidaan vetää ulos hitsauspuikon avulla.
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Saab 9-5

39 Puhdista pesubensiinillä GPS-antennin maadoi-
tustason pinta, johon teippi asennetaan. Asenna
teippi GPS-antennin maadoitustasolle. 

40 Puhdista pesubensiinillä aurinkoisuustunnisti-
men peitekannen pinta, johon GPS-antenni
asennetaan keskelle ja asenna GPS-antennin
maadoitustaso siten, että reiät ovat linjassa
auton pituussuunnan kanssa.

41 Kytke aurinkoisuustunnistin ja vilkkudiodi sekä
asenna peitekansi.

42 Asenna GPS-antennin kiinnityslevyn keskelle.
GPS-antenni on magneettinen.

E930A190
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Saab 9-5

43 Vie GPS-antennin johtosarja oikealle olemassa
olevan johtosarjan suuntaan törmäyspalkin (tur-
vatyynyn) takana.

44 Vie näytön johtosarja käsinekotelon kautta, ole-
massa olevan johtosarjakanavan kautta, koje-
laudan keskimmäisen ilmasuuttimen alta ja
anna n. 40 cm työntyä ulos ilmanvaihtokote-
losta.

E930A191
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Saab 9-5

45 Yhdistä kauko-ohjauksen konsoli ja kauko-ohja-
uksen kiinnike kolmella ruuvilla.

46 Aseta kauko-ohjauksen konsoli keskikonsolille
vaihdevivun oikealle puolelle, 20-25 mm virtalu-
kon etupuolelle. Kauko-ohjaimen pitimen ruuvit
eivät saa mennä keskikonsolia vasten.

47 Poraa 2,5 mm:n reikä käyttäen kiinnikettä malli-
na. Kiinnitä ruuvilla ja poraa toinen reikä. Asen-
na konsoli kahdella ruuvilla.

48 Tee 5 mm pitkä viilto mattoon kauko-ohjauksen
konsolin takareunaa pitkin. Pituus mitataan
maton ja keskikonsolin välisestä liitoksesta.

49 Irrota kauko-ohjauksen konsoli ja käännä matto
sivuun.

E930A239
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Saab 9-5

50 Vie kauko-ohjauksen johtosarja lattiamaton
takaa keskikonsolin luona, pitkin olemassa ole-
vaa johtosarjaa radion paikan taakse, edelleen
oikealle, jossa se kytketään kauko-ohjauksen
johtosarjaan. Liitinkappaleet pitää sijoittaa
käsinekotelon taakse mahdollisimman lähelle
oikeaa A-pilaria.
Kauko-ohjauksen johtosarjassa on liitinkappale,
joka on tarkoitettu lisäkaiuttimelle. Tätä liitinkap-
paletta ei käytetä, vaan se pitää kiinnittää
yhdessä muiden liitinkappaleiden kanssa.

51 Sovita ja asenna matto sekä asenna kauko-
ohjauksen konsoli.

52 Vie kaikki johtosarjat yhdessä ja kiinnitä ne
2 nippusiteellä palkkiin matkustajan puoleisen
turvatyynyn takana.

E930A193

52

52

50 

51

50

52



86 97 229 13

Saab 9-5

53 Viilaa 8 mm leveä ja 9 mm korkea reikä kojelau-
dan yläreunaan ilmasuuttimen läppäsäädön ylä-
puolelle. Tarkasta, että näytön johtosarja on
helppo sijoittaa reikään.

54 Sovita mittaristolevy kojelautaan painamatta
sitä kiinni. Tarkasta kuljettajan puolelta, että
ilmakanavat asettuvat oikein.

55 Aseta teipinpätkä kojelaudan päälle mittaristole-
vyyn viilatun reiän luokse sekä aseta teippi viila-
tun reiän ympärille mittaristolevyyn.

56 Viilaa varovasti reikä kojelautaan mittaristole-
vyssä olevan reiän kautta.

57 Aseta näytön johtosarja reikään ja tarkasta, että
johtosarja menee helposti viilattuun reikään.

58 Asenna näytön kiinnike mittaristolevyyn.
59 Paina mittaristolevy kiinni.

60 Kytke johtosarja näyttöön ja asenna näyttö kiin-
nikkeeseen.

61 Säädä johtosarjan pituus. Näyttö pitää voida
irrottaa tarvittaessa.

VAROITUS
Ole varovainen asennuksen yhteydessä ja tarkas-
ta, etteivät mitkään liitinkappaleet tai johtimet ole
puristuksissa.
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Saab 9-5

62 Vie johtosarja alas oikean kynnyksen johtosarja-
kanavan suuntaan ja edelleen takapyöränkote-
lon suuntaan. Kiinnitä johtosarja 3 nippusiteellä
A-pilarin luona, 1 nippusiteellä johtosarjakana-
vien (4 kpl) jokaisessa päässä sekä 2 nippusi-
teellä takapyöränkotelon etuosassa.

63 Takapyöränkotelon luona on valmiusjohtosarja
navigointijärjestelmää varten, leikkaa mahdolli-
set nippusiteet poikki ja kytke sarjan johtosarja.

E930A195
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Saab 9-5

64 5D: Vie kaikki johtosarjat takaselkänojan takana
olevaa palkkia pitkin ja kiinnitä ne yhdessä mah-
dollisten muiden johtosarjojen kanssa. Jos mui-
ta johtosarjoja ei ole, navigointijärjestelmän joh-
tosarja pitää kiinnittää nippusiteillä korissa
oleviin 5 reikään.

65 5D-autot ulos vedettävällä kuormatilan latti-
alla: Leikkaa kolo maton molemmille puolille,
jotta johtosarja pääsee kulkemaan kuormatilan
kiskojen yli. Kolon pitää olla 55 mm pitkä, mitat-
tuna maton etumaisesta taittolinjasta auton
takaosan suuntaan, ja 50 mm leveä, mitattuna
maton reunasta sen keskiosan suuntaan.

66 5D-autot ulos vedettävällä kuormatilan latti-
alla: Tarkasta, että 25 mm:n päässä kuormatilan
lattian etumaisten pyörien kiskojen etupäistä on
reiät. Jos reikiä ei ole, porataan 6,5 mm:n reikä
kumpaankin kiskoon. Reiät pitää porata
25 mm:n päähän kiskojen etupäistä.

67 5D-autot ulos vedettävällä kuormatilan latti-
alla: Kiinnitä johtosarjat kuormatilan lattian kis-
koihin kiinnittimillä varustetuilla nippusiteillä.
Säädä maton koloa tarvittaessa.

68 5D: Vie johtosarja vasenta pyöränkoteloa pitkin
auton johtosarjan kautta alas navigointiyksikön
sijaintipaikkaa kohti.

Huomaa
Matto ei saa olla johtosarjan päällä, koska tämä
voi vaikuttaa ulos vedettävän kuormatilan lattian
toimintaan.

E930A196
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Saab 9-5

69 Asenna kumiohjain navigointiyksikön takapuo-
lella olevalle tapille ja vie navigointiyksikkö
asennuskehykseen.

Paina navigointiyksikköä paikalleen, kunnes se
tarttuu kiinni asennuskehykseen, ja asenna kiin-
nikkeet asennuskehykseen.
4D: Kulmakiinnike, joka on merkitty numerolla 1,
pitää asentaa navigointiyksikön vasemmalle
puolelle, ja numerolla 2 merkitty kulmakiinnike
navigointiyksikön oikealle puolelle. Taempi ruuvi
pitää sijoittaa vaakasuoraan, ovaalinmuotoi-
seen reikään, joka on lähinnä ympyräreikää, ja
etumainen ruuvi pitää sijoittaa pystysuoraan,
ovaalinmuotoiseen reikään.
5D: Numerolla 2 merkitty kulmakiinnike pitää
asentaa navigointiyksikön vasemmalle puolelle
ja porrasmainen kiinnike pitää asentaa navi-
gointiyksikön oikealle puolelle. Vasemman kiin-
nikkeen taempi ruuvi pitää sijoittaa vaa-
kasuoraan, ovaalinmuotoiseen reikään, joka on
lähinnä ympyräreikää, ja etumainen ruuvi pitää
sijoittaa pystysuoraan, ovaalinmuotoiseen rei-
kään.

Huomaa
Asennuskehyksessä olevan kuopan pitää olla
sijoitettuna navigointiyksikön alapuolelle.

E930A197
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Saab 9-5

70 Kytke navigointiyksikkö.
71 5D: Irrota johtosarjan nippuside hitsatusta ruu-

vista, sovita navigointiyksikkö paikalleen siten,
että hitsattu ruuvi tulee vasemman puolen etu-
maiseen kiinnitysreikään ja oikea kiinnike on
kiinnitetty kuormankiinnityskiskoon. Tee merkin-
tä taemman reiän läpi navigointiyksikön vasem-
malle puolelle.

72 5D: Nosta navigointiyksikkö pois ja poraa
3,5 mm:n reikä merkinnän mukaisesti.
Siisti reikä ja poista irtonaiset lastut sekä maali-
hiutaleet. Puhdista Terosonin puhdistusaineella
FL, levitä pohjamaaliksi Standox 1K Füllprimeria
ja laita pintamaalia päälle. Käytä Terotex
HV 400 -ainetta korin alapuolella.

73 5D: Asenna navigointiyksikkö siten, että hitsattu
ruuvi tulee etumaiseen kiinnitysreikään vasem-
malla puolella, ruuvi porattuun reikään ja oikea
kiinnike pitää asentaa kuormankiinnityskiskoon
yhdessä vasemman säilytyslokeron kannen
tuen kanssa. Nosta navigointiyksikkö mahdolli-
simman ylös kiristettäessä ruuvi kuormankiinni-
tyskiskoon. Jos auto on varustettu ulos vedettä-
vällä kuormatilan lattialla, pitää käyttää sen
etukiinnikkeen ruuveja.
Asenna johtosarjan nippuside hitsatulle ruuville.

E930A198

73

73

71

73



18 86 97 229

Saab 9-5

74 5D: Sovita vasen sivuverhoilu paikalleen. Tee
kynällä merkintä verhoiluun navigointiyksikön
ympäri.

75 5D: Poista sivuverhoilu ja sahaa merkinnän
mukaisesti. Takakulmasta pitää sahauslinja
suunnata vinosti alas-taakse sivuverhoilussa
olevaa taivutusta kohti.

76 5D: Sovita sivuverhoilu paikalleen ja asenna
ruuvit sivuverhoilun yläreunaan.

77 5D: Asenna näkösuojan tuki (3 ruuvia) ja D-pila-
rin verhoilu.

78 5D: Toista kohdat 76-77 auton oikealla puolella.
79 5D: Paina katonsuojus kiinni.
80 5D: Asenna oikea säilytyslokero lattiaan.
81 5D: Nosta näkyvyyssuoja paikalleen.
82 5D: Asenna suojus vasemman takaoven ja sel-

känojan välille sekä käännä takaistuimen sel-
känoja takaisin.

83 5D: Asenna matto varapyörän ja kuormatilan
lattian päälle.

E930A199

81

81

80

76

77

79

7777

74



86 97 229 19

Saab 9-5

84 4D: Asenna hankaussuoja pystysuoraan pelti-
reunaan hattuhyllyn oikean puolen alle navi-
gointijärjestelmän johtosarjan suojaamiseksi.

85 4D: Sovita navigointiyksikkö siten, että takapuoli
on linjassa hattuhyllyn alemman, taemman tait-
teen kanssa ja oikea kiinnike pystysuoraa pelti-
reunaa vasten hattuhyllyn oikean puolen alla.
Merkitse käyttäen navigointiyksikön kiinnitys-
konsoleita mallina mihin neljä reikää porataan.

86 4D: Nosta navigointiyksikkö pois ja poraa
3,5 mm:n poralla reiät merkintöjen mukaisesti.
Siisti reikä ja poista irtonaiset lastut sekä maali-
hiutaleet. Puhdista Terosonin puhdistusaineella
FL, levitä pohjamaaliksi Standox 1K Füllprimeria
ja laita pintamaalia päälle.

87 4D: Asenna navigointiyksikkö ja käännä se
siten, että levy voidaan helposti ladata siihen.

88 4D: Kokoa johtosarjat yhteen ja kiinnitä ne taka-
pyöränkotelon yläpuolelle.

E930A200

85

87 87

87

88

84
84



20 86 97 229

Saab 9-5

89 4D: Asenna tavaratilan oikea sivuverhoilu sekä
tavaratilan lattia.  

90 4D: Asenna tavaratilan kynnyssuojus.

E930A201
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Saab 9-5

91 Asenna mittaristolevy, kiinnitetty 4 kiinnittimellä
ja 6 ruuvilla.

92 Kytke ja asenna valojenkäyttöpaneeli sekä muut
katkaisimet.
Asenna kansi kojelaudan sivulle.

93 Asenna varoitusvilkkujen katkaisin ja kytke liitin-
kappale takapuolelta.

94 Kytke ja asenna lämmityksen ja ilmanvaihdon
paneeli.

95 Kytke ja asenna SID-yksikkö ja mahdollinen
radio-osa.

96 Asenna vilkkujen ja tuulilasinpyyhkimien katkai-
simet.

97 Asenna ohjauspylvään kotelot.
98 Asenna matkustajan puoleinen ilmakanava.
99 A/C:llä varustetut autot: Yhdistä jäähdytyslet-

ku käsinekoteloon.
100Kytke käsinekotelon valaistus ja sovita käsine-

kotelo paikalleen.
101Asenna 3 kiinnitysruuvia käsinekotelon alle ja

3 sisälle.
102Liitä lattiavalaistus kojelaudan alapaneeliin.
103Asenna alapaneeli käsinekotelon alle, 4 ruuvia.

Etureunassa on kiinnittimiä.

104Asenna ilmanvaihtokotelon peitekansi.
105Asenna kynnyssuojukset auton oikealle puo-

lelle.
106Kytke akku ja aseta auton kello ja päiväys.

Vihje
On olemassa merkintä, joka kertoo mikä varoi-
tusvilkkujen katkaisimen sivu tulee ylöspäin.

E930A202
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Saab 9-5

107Laita kartta-CD navigointiyksikköön ja pysäköi
auto siten, että kojelaudan päällä olevalla GPS-
antennilla on esteetön näkyvyys taivaalle.

108Käynnistä moottori ja tarkasta, että järjestelmän
näyttö aktivoituu. Paina OK kauko-ohjaimessa,
jolloin näytetään aloitusvalikko ja navigointijär-
jestelmä aktivoituu. Tämä kestää 2-10 minuut-
tia.

109Valitse toiminto “Kartta” navigointivalikosta näh-
däksesi kartan ja auton lasketun paikan. Kun
GPS-vastaanotto on riittävä, GPS-symbolin väri
vaihtuu punaisesta vihreäksi ja järjestelmä on
valmis käytettäväksi. Lisäasetukset, katso käyt-
töohjetta.

110Aseta kauko-ohjain pitimeensä ja tarkasta, että
painikkeet palavat. Käännä valokatkaisin
0-asennosta kauko-/lähivalojen asentoon ja tar-
kasta, että näytön valaistus himmenee yövalais-
tustilaan. Käännä valokatkaisin kauko-/lähivalo-
jen asennosta 0-asentoon ja tarkasta, että
näytön valaistus lisääntyy päivävalaistustilaan.

111 Koeaja autoa digitalisoiduilla teillä ja tarkasta
järjestelmän toiminta seuraavasti:

a Aja tienristeystä kohti ja tarkasta, että etäi-
syysosoitus näytöllä reagoi oikein.

b Muuta ajosuuntaa useita kertoja ja tarkasta,
että järjestelmä reagoi oikein.

c Peruuta lyhyt matka ja tarkasta, että järjes-
telmä reagoi oikein ja näyttää ko. ajosuun-
nan.

112Anna asennusohje, kielivalinnan CD, käyttöohje
ja vastauslipuke asiakkaalle. Kerro, että vasta-
uslipuke pitää täyttää ja lähettää vastaanottajal-
le navigointijärjestelmää koskevien tietojen saa-
miseksi jatkuvasti. Informoi asiakasta lisäksi
siitä, että kytkettäessä akku irti järjestelmä
palautuu tehdasasetuksiin.
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RHD

Ennen työn aloittamista pitää akkujohtimet kytkeä
irti.

1 5D: Nosta näkösuoja irti.
2 5D: Käännä takaistuimen vasen selkänoja ja

poista suojus vasemman takaoven ja sel-
känojan väliltä.

3 5D: Irrota vasen säilytyslokero lattiasta.
4 5D: Irrota taempi kattosuojus ja irrota valaistuk-

sen liitännät.
5 5D: Irrota vasen D-pilarin verhoilu ja poista

vasen näkösuojan tuki (3 ruuvia).
6 5D: Irrota ruuvit vasemman sivuverhoilun ylä-

reunasta ja nosta vasen sivuverhoilu pois.
7 5D: Toista kohdat 2-3 sekä 5-6 auton oikealla

puolella.
8 5D: Irrota kuormatilan lattia ja varapyörän päällä

olevan maton etureunassa olevat kiinnittimet.
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9 4D: Irrota tavaratilan kynnyssuojus.
10 4D: Irrota oikea sivuverhoilu tavaratilasta sekä

tavaratilan lattia. 
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11 Irrota kynnyssuojukset auton oikealta puolelta.
12 Irrota diagnoosiliitin ja kojelaudan alapaneeli

ohjauspyörän alta, 3 ruuvia.
13 Irrota lattiavalaisin kojelaudan alapaneelista.
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14 Vedä ohjauspyörä sen uloimpaan ja alimpaan
asentoon.

15 Irrota ylempi ja alempi ohjauspylvään kotelo,
3 ruuvia.

16 Irrota vilkkujen ja tuulilasinpyyhkimien katkaisi-
met.

17 Irrota SID-yksikkö ja radio-osa. Irrota ko. liitän-
nät ja antenni.

18 Irrota lämmitys- ja ilmanvaihtopaneeli sekä irro-
ta liitinkappale.

19 Irrota varokekeskuksen kansi kojelaudan pää-
dystä. Irrota valojenkäyttöpaneeli ja muut kat-
kaisimet sekä niiden liitinkappaleet.

20 Irrota varoitusvilkkujen katkaisin ja liitinkappale.
21 Irrota mittaristolevy, 6 ruuvia ja kiinnitetty 4 kiin-

nittimellä.
22 Nosta mittaristolevy pois.
23 Irrota ohjausakselin kannattimen suojuksen ruu-

vit.
24 Irrota päämittariston neljä ruuvia, irrota kaksi lii-

tinkappaletta, 24-napainen ja 12-napainen,
sekä irrota päämittaristo.
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25 Irrota A-pilarien verhoilut.
26 Irrota kaiutinsäleiköt molemmilta puolilta.
27 Irrota huurteenpoistosuojuksen kiinnittimet

molemmilta puolilta.
28 Poista peitekansi aurinkoisuustunnistimen ja

vilkkudiodin kanssa.
29 Avaa huurteenpoistosuojuksen mutteria, reikä

on lovettu, ja nosta huurteenpoistosuojus pois.
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30 Pyöristä viilalla suojuksen keskiosa siten, että
GPS-antennin johtosarja ei hankaa terävää reu-
naa vasten.

31 GPS-antennin johtosarjaa varten suojuksen
etureunan ympärillä.

32 Sovita huurteenpoistosuojus paikalleen ja kiristä
mutteri. Tarkasta, että johtosarjan pituutta voi
säätää helposti.

33 Asenna kiinnittimet ja kaiutinsäleiköt molemmil-
le puolille.

34 Asenna A-pilarien verhoilut.
35 Vie taivutettu hitsauspuikko kojelaudan sisään

keskimmäisen ilmanvaihtokanavan päältä
aurinkoisuustunnistimen paikan suuntaan. 

36 Aseta GPS-antennin johtosarja siten, että sitä
voidaan vetää ulos hitsauspuikon avulla.
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37 Puhdista pesubensiinillä GPS-antennin maadoi-
tustason pinta, johon teippi asennetaan. Asenna
teippi GPS-antennin maadoitustasolle. 

38 Puhdista pesubensiinillä aurinkoisuustunnisti-
men peitekannen pinta, johon GPS-antenni
asennetaan keskelle ja asenna GPS-antennin
maadoitustaso siten, että reiät ovat linjassa
auton pituussuunnan kanssa.

39 Kytke aurinkoisuustunnistin ja vilkkudiodi sekä
asenna peitekansi.

40 Asenna GPS-antennin kiinnityslevyn keskelle.
GPS-antenni on magneettinen.
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41 Vie GPS-antennin johtosarjaa oikealle olemas-
sa olevan johtosarjan suuntaan törmäyspalkin
(mittaristoyksikön) taakse.

42 Vie näytön johtosarja olemassa olevan johtosar-
jan kautta ja anna n. 30 cm työntyä ulos ilman-
vaihtokotelosta.
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43 Yhdistä kauko-ohjauksen konsoli ja kauko-ohja-
uksen kiinnike kolmella ruuvilla.

44 Aseta kauko-ohjauksen konsoli keskikonsolille
vaihdevivun oikealle puolelle, 20-25 mm virtalu-
kon etupuolelle. Kauko-ohjaimen pitimen ruuvit
eivät saa mennä keskikonsolia vasten.

45 Poraa 2,5 mm:n reikä käyttäen kiinnikettä malli-
na. Kiinnitä ruuvilla ja poraa toinen reikä. Asen-
na konsoli kahdella ruuvilla.

46 Tee 5 mm pitkä viilto mattoon kauko-ohjauksen
konsolin takareunaa pitkin. Pituus mitataan
maton ja keskikonsolin välisestä liitoksesta.

47 Irrota kauko-ohjauksen konsoli ja käännä matto
sivuun.
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48 Vie kauko-ohjauksen johtosarja lattiamaton
taakse keskikonsolin luona olemassa olevaa
johtosarjaa pitkin radion paikan taakse, edelleen
oikealle, jossa se yhdistetään kauko-ohjauksen
johtosarjaan. Liitinkappaleet pitää sijoittaa mitta-
ristoyksikön taakse mahdollisimman lähelle
oikeaa A-pilaria.
Kauko-ohjauksen johtosarjassa on liitinkappale,
joka on tarkoitettu lisäkaiuttimelle. Tätä liitinkap-
paletta ei käytetä, vaan se pitää kiinnittää
yhdessä muiden liitinkappaleiden kanssa.

49 Sovita ja asenna matto sekä asenna kauko-
ohjauksen konsoli.

50 Vie kaikki johtosarjat yhdessä ja kiinnitä ne
3 nippusiteellä palkkiin mittaristoyksikön takana.

51 Sovita päämittaristo paikalleen ja kytke kaksi lii-
tinkappaletta.

52 Ruuvaa päämittaristo kiinni neljällä ruuvilla.
53 Asenna ohjausakselin kannattimen suojuksen

ruuvit.
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54 Viilaa 8 mm leveä ja 9 mm korkea reikä kojelau-
dan yläreunaan ilmasuuttimen läppäsäädön ylä-
puolelle. Tarkasta, että näytön johtosarja on
helppo sijoittaa reikään.

55 Sovita mittaristolevy kojelautaan painamatta
sitä kiinni. Tarkasta kuljettajan puolelta, että
ilmakanavat asettuvat oikein.

56 Aseta teipinpätkä kojelaudan päälle mittaristole-
vyyn viilatun reiän luokse sekä aseta teippi viila-
tun reiän ympärille mittaristolevyyn.

57 Viilaa varovasti reikä kojelautaan mittaristole-
vyssä olevan reiän kautta.

58 Aseta näytön johtosarja reikään ja tarkasta, että
johtosarja menee helposti viilattuun reikään.

59 Asenna näytön kiinnike mittaristolevyyn.
60 Paina mittaristolevy kiinni.

61 Kytke johtosarja näyttöön ja asenna näyttö kiin-
nikkeeseen.

62 Säädä johtosarjan pituus. Näyttö pitää voida
irrottaa tarvittaessa.

VAROITUS
Ole varovainen asennuksen yhteydessä ja tarkas-
ta, etteivät mitkään liitinkappaleet tai johtimet ole
puristuksissa.
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63 Vie johtosarja alas oikean kynnyksen johtosarja-
kanavan suuntaan ja edelleen takapyöränkote-
lon suuntaan. Kiinnitä johtosarja 3 nippusiteellä
A-pilarin luona, 1 nippusiteellä johtosarjakanavi-
en (4 kpl) jokaisessa päässä sekä 2 nippu-
siteellä takapyöränkotelon etuosassa.

64 Takapyöränkotelon luona on valmiusjohtosarja
navigointijärjestelmää varten, leikkaa mahdolli-
set nippusiteet poikki ja kytke sarjan johtosarja.
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65 5D: Vie kaikki johtosarjat takaselkänojan takana
olevaa palkkia pitkin ja kiinnitä ne yhdessä mah-
dollisten muiden johtosarjojen kanssa. Jos mui-
ta johtosarjoja ei ole, navigointijärjestelmän joh-
tosarja pitää kiinnittää nippusiteillä korissa
oleviin 5 reikään.

66 5D-autot ulos vedettävällä kuormatilan latti-
alla: Leikkaa kolo maton molemmille puolille,
jotta johtosarja pääsee kulkemaan kuormatilan
kiskojen yli. Kolon pitää olla 55 mm pitkä, mitat-
tuna maton etumaisesta taittolinjasta auton
takaosan suuntaan, ja 50 mm leveä, mitattuna
maton reunasta sen keskiosan suuntaan.

67 5D-autot ulos vedettävällä kuormatilan latti-
alla: Tarkasta, että 25 mm:n päässä kuormatilan
lattian etumaisten pyörien kiskojen etupäistä on
reiät. Jos reikiä ei ole, porataan 6,5 mm:n reikä
kumpaankin kiskoon. Reiät pitää porata
25 mm:n päähän kiskojen etupäistä.

68 5D-autot ulos vedettävällä kuormatilan latti-
alla: Kiinnitä johtosarjat kuormatilan lattian kis-
koihin kiinnittimillä varustetuilla nippusiteillä.
Säädä maton koloa tarvittaessa.

69 5D: Vie johtosarja vasenta pyöränkoteloa pitkin
auton johtosarjan kautta alas navigointiyksikön
sijaintipaikkaa kohti.

Huomaa
Matto ei saa olla johtosarjan päällä, koska tämä
voi vaikuttaa ulos vedettävän kuormatilan lattian
toimintaan.
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70 Asenna kumiohjain navigointiyksikön takapuo-
lella olevalle tapille ja vie navigointiyksikkö
asennuskehykseen.

Paina navigointiyksikköä paikalleen, kunnes se
tarttuu kiinni asennuskehykseen, ja asenna kiin-
nikkeet asennuskehykseen.
4D: Kulmakiinnike, joka on merkitty numerolla 1,
pitää asentaa navigointiyksikön vasemmalle
puolelle, ja numerolla 2 merkitty kulmakiinnike
navigointiyksikön oikealle puolelle. Taempi ruuvi
pitää sijoittaa vaakasuoraan, ovaalinmuotoi-
seen reikään, joka on lähinnä ympyräreikää, ja
etumainen ruuvi pitää sijoittaa pystysuoraan,
ovaalinmuotoiseen reikään.
5D: Numerolla 2 merkitty kulmakiinnike pitää
asentaa navigointiyksikön vasemmalle puolelle
ja porrasmainen kiinnike pitää asentaa navi-
gointiyksikön oikealle puolelle. Vasemman kiin-
nikkeen taempi ruuvi pitää sijoittaa vaa-
kasuoraan, ovaalinmuotoiseen reikään, joka on
lähinnä ympyräreikää, ja etumainen ruuvi pitää
sijoittaa pystysuoraan, ovaalinmuotoiseen rei-
kään.

Huomaa
Asennuskehyksessä olevan kuopan pitää olla
sijoitettuna navigointiyksikön alapuolelle.
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71 Kytke navigointiyksikkö.
72 5D: Irrota johtosarjan nippuside hitsatusta ruu-

vista, sovita navigointiyksikkö paikalleen siten,
että hitsattu ruuvi tulee vasemman puolen etu-
maiseen kiinnitysreikään ja oikea kiinnike on
kiinnitetty kuormankiinnityskiskoon. Tee merkin-
tä taemman reiän läpi navigointiyksikön vasem-
malle puolelle.

73 5D: Nosta navigointiyksikkö pois ja poraa
3,5 mm:n reikä merkinnän mukaisesti.
Siisti reikä ja poista irtonaiset lastut sekä maali-
hiutaleet. Puhdista Terosonin puhdistusaineella
FL, levitä pohjamaaliksi Standox 1K Füllprimeria
ja laita pintamaalia päälle. Käytä Terotex HV
400 -ainetta korin alapuolella.

74 5D: Asenna navigointiyksikkö siten, että hitsattu
ruuvi tulee etumaiseen kiinnitysreikään vasem-
malla puolella, ruuvi porattuun reikään ja oikea
kiinnike pitää asentaa kuormankiinnityskiskoon
yhdessä vasemman säilytyslokeron kannen
tuen kanssa. Nosta navigointiyksikkö mahdolli-
simman ylös kiristettäessä ruuvi kuormankiinni-
tyskiskoon. Jos auto on varustettu ulos vedettä-
vällä kuormatilan lattialla, pitää käyttää sen
etukiinnikkeen ruuveja.
Asenna johtosarjan nippuside hitsatulle ruuville.
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75 5D: Sovita vasen sivuverhoilu paikalleen. Tee
kynällä merkintä verhoiluun navigointiyksikön
ympäri.

76 5D: Poista sivuverhoilu ja sahaa merkinnän
mukaisesti. Takakulmasta pitää sahauslinja
suunnata vinosti alas-taakse sivuverhoilussa
olevaa taivutusta kohti.

77 5D: Sovita sivuverhoilu paikalleen ja asenna
ruuvit sivuverhoilun yläreunaan.

78 5D: Asenna näkösuojan tuki (3 ruuvia) ja D-pila-
rin verhoilu.

79 5D: Toista kohdat 77-78 auton oikealla puolella.
80 5D: Paina katonsuojus kiinni.
81 5D: Asenna oikea säilytyslokero lattiaan.
82 5D: Nosta näkyvyyssuoja paikalleen.
83 5D: Asenna suojus vasemman takaoven ja sel-

känojan välille sekä käännä takaistuimen sel-
känoja takaisin.

84 5D: Asenna matto varapyörän ja kuormatilan
lattian päälle.
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85 4D: Asenna hankaussuoja pystysuoraan pelti-
reunaan hattuhyllyn oikean puolen alle navi-
gointijärjestelmän johtosarjan suojaamiseksi.

86 4D: Sovita navigointiyksikkö siten, että takapuoli
on linjassa hattuhyllyn alemman, taemman tait-
teen kanssa ja oikea kiinnike pystysuoraa pelti-
reunaa vasten hattuhyllyn oikean puolen alla.
Merkitse käyttäen navigointiyksikön kiinnitys-
konsoleita mallina mihin neljä reikää porataan.

87 4D: Nosta navigointiyksikkö pois ja poraa
3,5 mm:n poralla reiät merkintöjen mukaisesti.
Siisti reikä ja poista irtonaiset lastut sekä maali-
hiutaleet. Puhdista Terosonin puhdistusaineella
FL, levitä pohjamaaliksi Standox 1K Füllprimeria
ja laita pintamaalia päälle.

88 4D: Asenna navigointiyksikkö ja käännä se
siten, että levy voidaan helposti ladata siihen.

89 4D: Kokoa johtosarjat yhteen ja kiinnitä ne taka-
pyöränkotelon yläpuolelle.
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90 4D: Asenna tavaratilan oikea sivuverhoilu sekä
tavaratilan lattia.  

91 4D: Asenna tavaratilan kynnyssuojus.
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92 Asenna mittaristolevy, kiinnitetty 4 kiinnittimellä
ja 6 ruuvilla.

93 Kytke ja asenna valojenkäyttöpaneeli sekä muut
katkaisimet.
Asenna kansi kojelaudan sivulle.

94 Asenna varoitusvilkkujen katkaisin ja kytke liitin-
kappale takapuolelta.

95 Kytke ja asenna lämmityksen ja ilmanvaihdon
paneeli.

96 Kytke ja asenna SID-yksikkö ja mahdollinen
radio-osa.

97 Asenna vilkkujen ja tuulilasinpyyhkimien katkai-
simet.

98 Asenna ohjauspylvään kotelot.
99 Liitä lattiavalaistus kojelaudan alapaneeliin.
100Asenna kojelaudan alapaneeli ohjauspyörän

alle, 3 ruuvia, ja asenna diagnoosiliitin.
101Asenna kynnyssuojukset auton oikealle puo-

lelle.
102Kytke akku ja aseta auton kello ja päiväys.

Vihje
On olemassa merkintä, joka kertoo mikä varoi-
tusvilkkujen katkaisimen sivu tulee ylöspäin.
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103 Laita kartta-CD navigointiyksikköön ja pysäköi
auto siten, että kojelaudan päällä olevalla GPS-
antennilla on esteetön näkyvyys taivaalle.

104 Käynnistä moottori ja tarkasta, että järjestelmän
näyttö aktivoituu. Paina OK kauko-ohjaimessa,
jolloin näytetään aloitusvalikko ja navigointijär-
jestelmä aktivoituu. Tämä kestää 2-10 minuut-
tia.

105 Valitse toiminto “Kartta” navigointivalikosta näh-
däksesi kartan ja auton lasketun paikan. Kun
GPS-vastaanotto on riittävä, GPS-symbolin väri
vaihtuu punaisesta vihreäksi ja järjestelmä on
valmis käytettäväksi. Lisäasetukset, katso käyt-
töohjetta.

106 Aseta kauko-ohjain pitimeensä ja tarkasta, että
painikkeet palavat. Käännä valokatkaisin 0-
asennosta kauko-/lähivalojen asentoon ja tar-
kasta, että näytön valaistus himmenee yövalais-
tustilaan. Käännä valokatkaisin kauko-/lähivalo-
jen asennosta 0-asentoon ja tarkasta, että
näytön valaistus lisääntyy päivävalaistustilaan.

107 Koeaja autoa digitalisoiduilla teillä ja tarkasta
järjestelmän toiminta seuraavasti:

a Aja tienristeystä kohti ja tarkasta, että etäi-
syysosoitus näytöllä reagoi oikein.

b Muuta ajosuuntaa useita kertoja ja tarkasta,
että järjestelmä reagoi oikein.

c Peruuta lyhyt matka ja tarkasta, että järjes-
telmä reagoi oikein ja näyttää ko. ajosuun-
nan.

108Anna asennusohje, kielivalinnan CD, käyttöohje
ja vastauslipuke asiakkaalle. Kerro, että vasta-
uslipuke pitää täyttää ja lähettää vastaanottajal-
le navigointijärjestelmää koskevien tietojen saa-
miseksi jatkuvasti. Informoi asiakasta lisäksi
siitä, että kytkettäessä akku irti järjestelmä
palautuu tehdasasetuksiin.


