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Saab 9-3 CV M04-

1 Påse
2 Vindavvisare

Montering, se sidan 3
Demontering, se sidan 5
Rengöring, se sidan 6
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12 833 880 3

Saab 9-3 CV M04-

Montering

1 Dra upp de bakre nackstöden till det övre läget.
2 Fäll fram framstolarnas ryggstöd och kör fram

stolarna till det främre läget.
3 Tag ut vindavvisaren ur förvaringspåsen.
4 Vik ut vindavvisarens undre och övre ram.

5 Tryck in sprinten mot fjädern och för ihop
ramens undre och övre del.

6 Släpp försiktigt tillbaka sprinten, så att den går in
i hålet. Kontrollera att ramdelarna hålls sam-
man.

Observera
Den undre och övre ramen viks ut åt var sitt håll.
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4 12 833 880

Saab 9-3 CV M04-

7 Fäll ut det ena staget genom att dra ut det och
därefter vrida det. Använd skruven som mothåll
för tummen vid vridningen för att lossa staget
från det låsta läget. 

8 Passa in det utfällda staget i sidoklädselns hål
och skjut in vindavvisarens bakre hållare mot
baksätets ryggstöd.

9 Fäll ut det andra staget genom att dra ut, vrida
och passa in det i sidoklädselns hål på samma
sätt som det första staget.

10 Kontrollera att stagen har hakat fast ordentligt i
sidoklädslarna samt att de har spärrats i läge.

11 Kontrollera att inget glapp finns i vindavvisarens
främre fästpunkter i sidoklädslarna. Justera vid
behov med de två skruvarna i ändarna på sta-
gen.

12 Tryck ner de båda bakre nackstöden till sitt
nedre läge.

13 Fäll upp den övre ramen, så att den hakar i änd-
läget. För framstolarna till korrekt läge.

Observera
Nackstöden måste vara i det nedre läget när vind-
avvisaren används, eftersom nackstöden håller
fast vindavvisarens bakre fästen.

Observera
Justera inte framstolarnas ryggstöd bakåt så
mycket att de går emot vindavvisaren. 

F980A341

7

8

13

9

12
12

11

7

8

8



12 833 880 5

Saab 9-3 CV M04-

Demontering

1 Fäll ner vindavvisarens övre ram.
2 Dra upp de bakre nackstöden till det övre läget.
3 Fäll in det ena av vindavvisarens stag genom att

dra ut det och därefter vrida det. Använd skru-
ven som mothåll för tummen vid vridningen för
att lossa staget från det låsta läget.

4 Dra vindavvisaren framåt från baksätets nack-
stöd, kroka ur det andra staget och lyft ut vind-
avvisaren ur bilen.

5 Fäll in det andra staget genom att dra ut och vri-
da det på samma sätt som det första staget.
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6 12 833 880

Saab 9-3 CV M04-

6 Tryck in sprinten mot fjädern och dra isär
vindavvisarens undre och övre ram.

7 Vik ihop vindavvisarens undre och övre ram.
8 För in vindavvisaren i förvaringspåsen.

Rengöring
Använd en linneduk och en tvållösning. Tryck försik-
tigt mot den perforerade plastfilmen.

Observera
Förvara alltid vindavvisaren i påsen när det inte
används. 

Observera
Använd aldrig tvättbensin eller andra lösningsme-
del. 
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