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Inredning
Grundsats A/C ska monteras av auktoriserad Saabverkstad med godkänd utrustning för köldmedium.

Observera
I samtliga Saab 9-3 används köldmedium R134a.
Notera följande:

•
•

•

A/C-systemet är mycket känsligt för
föroreningar, se till att ingen smuts kommer in i
systemet
Både torkmedelsbehållaren och kompressorn
absorberar fukt ur luften som sedan inte kan
avlägsnas. Därför ska samtliga öppningar vara
pluggade tills de ansluts.
Alla nya O-ringar ska smörjas med syntetisk
vaselin, art nr (45) 30 14 286, vid montering.

I Verkstadshandbok 8:3 Klimat beskrivs demonteringen av detaljer vid friläggning, fyllning av köldmedium, felsökning och kontroll av system. Läs igenom
hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.
Komplettering till grundsats
Grundsatsen 400 110 623 måste alltid kompletteras
med tilläggssatser för aktuell bilvariant:
Tilläggssats

Berörda bilar

400 126 686

Grundsats

Alla bilar

400 126 694

Monteringssats

Bensin (kall
marknad)

400 126 702

Monteringssats

Bensin ( varm
marknad)

400 110 649

Monteringssats

Dieseldriven

400 110 870

Förångarsats

LHD

400 110 888

Förångarsats

RHD

400 101 531

Kylsystemsats

Bensin (kall
marknad)

Arbetsordning
Det finns två beskrivningar av monteringen av A/Csatsen:

•
•

Kortfattad monteringsanvisning, se sid 28.
Monteringsanvisning, sid 42.

Den kortfattade beskrivningen vänder sig till den
som har tidigare erfarenhet av A/C-installation. Om
inga erfarenheter finns från tidigare A/C-installationer på aktuell biltyp ska den detaljerade monteringsanvisningen användas.
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Grundsatsen 400 126 686:
1 Påfyllningsslang
2 Konsol, serviceanslutning
3 Clips för nyckelhål
4 Hållare, A/C-slangar
5 Luftskärm, vänster yttre
6 Luftskärm, höger yttre
7 Luftskärm, höger vertikal
8 Kondensor
9 Expansionsventil
10 Frysskyddstermostat
11 Kantskyddlist
12 Luftskärm, kondensor höger
13 Luftskärm, kondensor vänster
14 Strömställarsats, A/C
15 Säkringsring
16 Skruv gängpressad 4,8x19
17 Skruv gängpressad bricka 4,8x19, (2st)
18 Mutter med bricka M6, (2st)
19 Skruv med bricka M6x20
20 Skruv med bricka M6x50
21 Pressmutter ogängad
22 Skruv M5x40, Insex (2st)
23 Relä
24 Spännband med hållare
25 Rörklamma
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Tilläggssatser

Förångarsats LHD 400 110 870:

Monteringssats bensin (kall marknad) 400 126 694:

1 Clips för svetsbult

1 Etikett

2 Rör lågtryck

2 Kompressor

3 Rör högtryck

3 Luftskärm vänster vertikal (insprutningsmotor)

4 Förångarlock

4 Slang kondensor

5 Förångare

5 Rör kompressor hög-/lågtryck sida
6 Poly-V-rem

Förångarsats RHD 400 110 888:

7 Skruv med bricka M8x40

1 Rör lågtryck

8 Skruv med bricka M10x110 (3st)

2 Rör högtryck

9 1-polig skarvkontakt

3 Förångarlock

10 Generator 130A

4 Förångare

11 Spännband med hållare
12 Clips
Kylsystemsats insprutningsmotor (kall marknad)
400 101 531:
Monteringssats bensin (varm marknad)

1 Kylare

400 126 702:

2 Kylfläkt

1 Etikett

3 Låsmutter (3st)

2 Kompressor

4 Clips för kontakthus

3 Luftskärm vänster vertikal (insprutningsmotor)

5 Skruv gängpressad 4,8x19, Insex (2st)

4 Slang kondensor

6 Fläktkåpa

5 Rör kompressor hög-/lågtryck sida
6 Poly-V-rem
7 Skruv med bricka M8x40
8 Skruv med bricka M10x110 (3st)
9 1-polig skarvkontakt
10 Spännband med hållare

Monteringssats diesel 400 110 649:
1 Etikett
2 Kompressor
3 Luftskärm vänster vertikal
4 Slang, kondensor
5 Rör kompressor hög-/lågtryck sida
6 Poly-V-rem
7 Kylare
8 Skruv med bricka M10x40
9 Skruv med bricka M8x90 (3st)
10 Komponenthållare för diod
11 Clips för kontakthus
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Kortfattad monteringsbeskrivning

5 Sätt kompressorn på plats och dra skruvarna.
Åtdragningsmoment, bensin 47 Nm (35 lbf ft)

Börja med att packa upp A/C-satsen och läs igenom
monteringsanvisningen.

Åtdragningsmoment, diesel 24 Nm (18 lbf ft)
6 Skruva fast hög- och lågtrycksslangens PADanslutning på kompressorn.

Arbete i kupén
1 Ta bort batteriets minuskabel, handskfacket,
mittkonsolens panel på passagerarsidan, golvluftkanalen, kanalen till sidoutsläppet i panelen
och knäbalkens stag.

Åtdragningsmoment bensin 20 Nm (14.5 lbf
ft)

2 Ta bort skyddskåpan, handskfackets fäste, samt
gavellocket på klimataggregatet.

7 Avlasta remspännaren och ta bort poly-V-remmen.

Åtdragningsmoment, diesel 39 Nm (29 lbf ft)

8 Bilar med bensinmotor (ej varm marknad):

Bilar med automatväxellåda:

Lossa avgasröret vid grenröret, samt avgasrörets upphängning. Tryck katalysatorn försiktigt
åt vänster och ta ut generatorn.

Ta bort automatväxellådans styrdon samt dess
fäste.
3 Tryck hål i de förstansade markeringarna i tätningen på torpedväggen.
4 Trä rören mellan förångarhuset och expansionsventilen ut genom torpedväggen.
5 Sätt förångaren på plats i klimataggregatet och
anslut rören till förångaren.

Montera den nya generatorn och sätt fast
avgasröret, samt upphängningen.
9 Montera den nya poly-V-remmen.
10 Ta bort styrservobehållaren, lossa styrservoröret vid kylarbalken
Bilar med bensindriven motor (ej varm marknad):

Åtdragningsmoment 5 Nm (3.7 lbf ft)
6 Sätt frysskyddstermostaten på plats och anslut
känselkroppen till lågtrycksröret med clipset.

Ta bort kylarslangarna, urluftningsslangen, kylfläktens elanslutning och fläktkåpa.

7 Montera gavellocket på klimataggregatet,
handskfackets fäste, samt skyddskåpan.

Ta bort fläkten från fläktkåpan.
Bilar med turbo (bensin och diesel):

Bilar med automatväxellåda:
Skruva fast fästet för automatväxellådans styrdon samt styrdonet.
8 Montera knäbalkens stag, samt luftkanaler.

Ta bort laddluftkylets slang.
11 Bilar med bensindriven motor (ej varm marknad):
Flytta bussningarna från den gamla kylaren till
den nya. Montera den nya kylaren och den
nedre kylarslangen.

9 Ta bort reglagepanelens vreden, frontplatta och
strömbrytarpanel.
10 Byt ut strömbrytarpanelen och montera reglagepanelens frontplatta och vreden.

12 Bilar med bensindriven motor (ej varm marknad):

Arbete i motorrum
1 Ta bort grillen, signalhornet, vänster och höger
blinkerslykta, vänster och höger strålkastare,
motorns täcklock, batteriet, fästbygeln för styrservoröret, batterihyllan, samt utetemperaturgivarens elanslutning.

Montera den nya fläkten i fläktkåpan och sätt
fast fläktpaketet. Montera resterande kylarslangar, urluftningsslang, samt styrservorör.
13 Ta bort stötfångaren.
Bilar med turbo (bensin och diesel):
Ta bort slangen mellan laddluftkylaren och turboaggregatet, samt laddluftkylaren.

2 Bilar med insprutningsmotor:
Ta bort luftfilterbehållaren, insprutningsslangen
mellan luftfilterbehållaren och spjällhuset.
3 Bilar med turbo (bensin och diesel):
Ta bort slangen mellan laddluftkylaren och röret
till spjällhuset, skruven för expansionsventilen,
by pass-ventilen, samt skruvarna för magnetvetilen och vik ventilen åt sidan.
4 Bilar med automatväxellåda:
Ta bort muttern som håller växelväljararmen,
skruvarna för konsolen på växellådan, samt i
förekommande fall växellådans elanslutning
och spännband.

14 Sätt kondensorn på plats och dra fast skruvarna. Anslut tryckvaktens skarvhus. Montera stötfångaren.
Bilar med turbo (bensin och diesel):
Montera laddluftkylet, samt slangen mellan
laddluftkylet och turboaggregatet.
15 Montera rörhållarna på struktur och bärram. Placera A/C-rören löst i motorrummet.
16 Montera expansionsventilen till rören från förångaren.
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17 Anslut rören längs med torpedväggen till expansionsventilen.
Åtdragningsmoment 9 Nm (6.6 lbf ft)
18 Anslut högtrycksröret vid vänster hjulhus.
Åtdragningsmoment 16 Nm (11.8 lbf ft)
19 Anslut lågtrycksröret vid vänster hjulhus.
Åtdragningsmoment 34 Nm (25.1 lbf ft)
20 Anslut lågtrycksröret med serviceanslutningen
vid vänster hjulhus, samt PAD-anslutningen
nedanför kompressorn.
Åtdragningsmoment, serviceanslutning 34
Nm (25.1 lbf ft)
Åtdragningsmoment, PAD-anslutning 9 Nm
(6.6 lbf ft)
21 Anslut högtrycksrörets PAD-anslutning vid kondensorn.
Åtdragningsmoment 9 Nm (6.6 lbf ft)
22 Anslut högtrycksröret nedanför kompressorn.
Åtdragningsmoment 34 Nm (25.1 lbf ft)
23 Montera de yttre luftskärmarna, samt skärmarna
vid kondensorn och kylaren.
24 Anslut kompressorns ledningsnät.
Bilar med dieselmotor:
Montera komponenthålllare för diod till kontakthuset på kylarbalkens högra sida.
25 Montera övriga borttagna detaljer i motorrummet.
26 Montera reläet i elcentralen i motorrummet position J.
27 Montera säkringarna i elcentralen i instrumentpanelen, 10A i position 21 och 15A i position 5 i
elcentralen i motorrummet, samt varningsetikett.
Avslutande arbete
1 Vakuumsug A/C-systemet och fyll på köldmedium R134a, samt kylarvätska.
2 Programmera DICE och MIU för A/C och och
den nya fläkten, 330W (gäller bensindriven
motor).
3 Utför inkörning av kompressorn:
– Sätt på A/C:n och låt den gå minst 2 minuter
med varvtal <1500 r/min.
4 Funktionsprova A/C-systemet.
5 Kontrollera att kylsystemet är tätt och efterfyll
vid behov.
6 Montera övriga losstagna detaljer i kupén.
7 Ställ in klockan, radiokod mm.
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10 Vik ner tätningen. Ta bort recirkulationsmotorns
konsol och demontera gavellocket på klimataggregatet.

Förberedande arbete

•
•
•
•

Ställ bilen på en lyft.

11 Ta ur luftfördelningsskärmen från klimathuset.

Om bilen är försedd med annan radio än Saab
originalradio kontrollera att kunden har radiokoden innan arbetet påbörjas.
Lägg på skydd för mattor och lackering.
Koppla bort batteriets minuskabel.

Arbete i kupén
Montering av förångare
1 Ta bort handskfacket.
2 Ta bort panelen på mittkonsolens passagerarsida.
3 Ta bort golvluftkanalen och kanalen till panelens
sidoutsläpp.
4 Ta bort knäbalkens stag, i förekommande fall.
5 Lossa i förekommande fall automatväxellådans
styrdon från fästet på torpedväggen och låt det
hänga i sina kablar.
6 Ta bort styrdonets fäste.
7 LHD:
Dela instrumentpanelens kabelhärva.
8 Vik ner golvmattan och ta bort skyddskåpan.
9 Ta bort fästet för handskfacket på torpedväggen
genom att trycka in låstungorna med en skruvmejsel.
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Montering av förångare (forts.)
12 Tryck hål vid de förstansade markeringarna i tätningen vid torpedväggen.
13 Plugga expansionsventilens rör.
14 Trä rören genom hålen i torpedväggen.
15 Montera tätningen på förångaren enligt bild och
applicera vaselin på förångarens ovansida.
16 Sätt förångaren på plats i klimataggregatet.
17 Smörj O-ringarna med syntetiskt vaselin.
18 Anslut rören till förångaren, dra skruvarna.
Åtdragningsmoment, expansionsventil 5 Nm
(3.7 lbf ft)
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Montering av frysskyddstermostat
1 Anslut känselkroppen till lågtrycksröret.
2 För att underlätta montering, kan clipsen brytas
av. Montera gavellocket med tätning på klimataggregatet och dra fast skruvarna.
3 Montera frysskyddstermostatens kontakt till
recirkulationsmotorns konsol. Montera konsolen
på gavellocket.
4 Anslut bilens ledningsnät för frysskyddstermostaten till kontakten på recirkulationsmotorns
konsol.
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Montering av borttagna detaljer i kupén
1 Sätt tillbaka handskfackets fäste på torpedväggen.
2 Sätt tillbaka tätningen och skyddskåpan. Vik
upp golvmattan.
3 Anslut instrumentpanelens kablage och fixera
kablaget med spännband.
4 I förekommande fall skruva fast fästet för automatväxellådans styrdon på torpedväggen och
montera automatväxellådans styrdon.
5 Montera knäbalkens stag.
6 Montera luftkanalerna.
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Byte av reglagepanel
1 Sätt tejp som skydd på vreden och dra ut dem
med en tång.
2 Ta bort frontplattan.
3 Koppla loss och demontera strömbrytarpanelen.
4 Sätt den nya strömbrytarpanelen på plats.
5 Sätt tillbaka frontplattan.
6 Tryck fast vreden.
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Arbete i motorrum
Friläggning av A/C-rör
1 Ta bort grillen.
2 Ta bort signalhornet.
3 Ta bort vänster och höger blinkerslykta.
4 Ta bort vänster och höger strålkastare.
5 Ta bort motorns täcklock.
6 Ta bort batteriet från batterihyllan.
7 Ta bort fästbygeln som håller styrservoröret vid
batterihyllan.
8 Ta bort batterihyllan.
9 Ta loss styrservobehållaren från fästet och för
undan behållaren.
10 Lossa skruven som håller styrservoröret till
kylarbalken.
11 Lossa elanslutningen till utetemperaturgivaren.
12 Bilar med turbo (bensin och diesel):
Ta bort slangen mellan laddluftkylaren och röret
till spjällhuset.
13 Bilar med automatväxellåda:
a Ta bort muttern som håller växelväljararmen
till växellådan
b Ta bort de båda skruvarna som håller växelväljararmens konsol till växellådshuset.

Saab 9-3 M00-

14 50 46 800

9
8

1
8

8

6a
Montering av kompressor
1 Avlasta remspännaren och ta av poly-V-remmen.
2 Hissa upp bilen.
3 Demontera remkretsens avtäckning
4 Demontera luftskärmarna under bilen.
5 Bilar med insprutningsmotor:
Ta bort luftfilterbehållaren och insugningsslangen mellan luftfilterbehållaren och spjällhuset.
6 Bilar med turbomotor (bensin och diesel):
a Ta bort luftfilterbehållaren, by-pass ventilen
samt plugga turboröret.
b Lossa magnetventilens skruvar och vik
magnetventilen åt sidan.
7 Ta bort pluggen i PAD-anslutningen och smörj in
anslutningen med syntetiskt vaselin.
8 Sätt kompressorn på plats och dra fast skruvarna.
Åtdragningsmoment, bensin 47 Nm (35 lbf ft)
Åtdragningsmoment, diesel 24 Nm (18 lbf ft)
9 Skruva fast hög- och lågtrycksslangens PADanslutning på kompressorn.
Åtdragningsmoment, bensin 20 Nm (14.5 lbf
ft)
Åtdragningsmoment, diesel 39 Nm (29 lbf ft)
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Byte av generator, bensindriven motor (ej varm
marknad)
5 Demontera höger framhjul och lossa generatorns anslutningskablar.
6 Lossa generatorns båda fästskruvar.
7 Lossa avgasröret uppe vid grenröret.
8 Lossa upphängningen för främre avgasrör.
9 Tryck försiktigt katalysatorn till vänster och ta ut
generatorn.
10 Rengör och bestryk generatorns fästpunkter
med vaselin för att förbygga oxidering.
11 Tryck försiktigt katalysatorn till vänster och för in
den nya generatorn.
12 Skruva fast generatorn med de båda fästskruvarna.
13 Anslut kablarna till generatorn.
14 Sätt tillbaka avgasröret vid grenröret.
15 Sätt tillbaka gummiupphängningen för främre
avgasröret.
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4 CYL

DIESEL
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Montering av poly-V-rem
1 Montera den nya poly-V-remmen och kontrollera läget på samtliga remskivor.
2 Sätt tillbaka remkretsens avtäckning
3 Montera tillbaka höger framhjul och hissa ner
bilen.
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Byte av kylare och kylfläkt, manuell (ej varm
marknad)

VARNING
Kylvätskan är mycket het och står under högt
tryck. När trycklocket öppnas finns stor risk för
brännskador. Iakttag största försiktighet.
1 Öppna locket på expansionsventilen
2 Placera ett uppsamlingskärl under kylaren och
tappa ur kylvätskan.
3 Lossa kylarslangarna från kylaren.
4 Bilar med turbo (bensin och diesel):
Ta bort laddluftkylets slang.
5 Lossa urluftningsslangen från kylaren samt clipset som håller slangen till kylarbalken. Vik
slangen åt sidan.
6 Lossa kylfläktens elanslutning.
7 Ta bort skruvarna som håller fläktkåpan och lyft
bort kåpan.
8 Ta bort clipsen som håller kylaren och lyft upp
kylaren.
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Byte av kylare och kylfläkt, mauell (ej varm
marknad) (forts.)
11 Stryk gummibussningarna från den gamla
kylaren med syrafritt vaselin. Montera på gummibussningarna på den nya kylaren.
12 Montera den nya kylaren och tryck fast clipsen.
13 Fixera kompressorns elledning till kylarens
högra sida.
14 Sätt den nedre kylarslangen på plats och dra
fast slangklämman.
15 Bilar med insprutningsmotor:
Montera den nya fläkten i fläktkåpan.
16 Sätt fläktkåpan med fläkten på plats och dra fast
skruvarna.
17 Anslut elledningen till fläkten.
18 Sätt resterande kylarslangar på plats och dra
fast slangklämmorna.
19 Lägg tillbaka urluftningsslangen och montera
slangen med clips till kylarbalken.
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Montering av kondensor
1 Bilar med turbo (bensin och diesel):
a Ta bort stötfångaren.
b Ta bort slangen mellan laddluftkylet och turboaggregatet.
c Ta bort laddluftkylet.
2 Sätt kondensorn på plats och dra fast skruvarna.
3 Anslut tryckvaktens skarvhus.
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Montering av rörhållare och fäste
1 Öppna hållaren som håller styrservoröret på
vänster hjulhus.
2 LHD:
Ta bort clipset på torpedväggen.
3 Sätt rörhållarna och fästet för A/C-rör och slangar på plats som bilden visar.
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Montering av expansionsventil och A/C-rör
1 Sätt expansionsventilen på plats.
Åtdragningsmoment, expansionsventil 5 Nm
(3.7 lbf ft)
2 RHD:
Montera de korta hög- och lågtrycksrören på
expansionsventilen
Åtdragningsmoment, expansionsventil 9 Nm
(6.6 lbf ft)
3 LHD:
Sätt hög- och lågtrycksrören vid torpedväggen
på plats. Lyft upp det underifrån mellan ljuddämparen och växellådan. Röret ska placeras ovanpå vattenslangarna till värmeväxlaren.
4 Sätt rören med PAD-anslutningen på plats på
expansionsventilen.
Åtdragningsmoment 9 Nm (6.6 lbt ft)
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Montering av A/C-rör (forts.)
1 Lägg låg- och högtrycksrören vid vänster hjulhus på plats. För in rören under alla kablar och
slangar framifrån och ända bak till torpedväggen
och sedan tillbaka in under kylarbalken mot kondensorn, samt vidare mot kompressorn (högtrycksrör), se bild.

Notera
Kopplingens hydraulslang ska ligga under ACrören.
2 Äntra låg- och högtrycksrören vid vänster hjulhus med de rör som kommer från expansionsventilen.
3 Lägg lågtrycksröret med serviceanslutningen på
plats och äntra lågtrycksröret vid vänster hjulhus, samt med A/C-kompressorns lågtrycksrör
nedanför komressorn
4 Äntra högtrycksrörets PAD-anslutning vid kondensorn, samt anslutningen nedanför A/C-kompressorn.
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Momentdragning av samtliga A/C-röranslutningar
1 Momentdra PAD-anslutningen till expansionsventilen.
Åtdragningsmoment 9 Nm (6.6 lbf ft)
2 Momentdra högtrycksrörets anslutning vid vänster hjulhus.
Åtdragningsmoment 16 Nm (11.8 Ibf ft)
3 Momentdra Iågtrycksrörets anslutning vid vänster hjulhus.
Åtdragningsmoment 34 Nm (25.1 Ibt ft)
4 Momentdra lågtrycksrörets anslutning vid serviceanslutningen, samt anslutningen nedanför
kompressorn.
Åtdragningsmoment 34 Nm (25.1 Ibt ft)
5 Momentdra högtrycksrörets PAD-anslutning vid
kondensorn.
Åtdragningsmoment 9 Nm (6.6 lbf ft)
6 Momentdra högtrycksrörets anslutning nedanför kompressorn.
Åtdragningsmoment 34 Nm (25.1 lbf ft)
7 Kontrollera att rörhållare och rör sitter fast
ordentligt, samt montera serviceanslutningens
clips.
8 Montera ett spännband på ABS-konsolen för
högtrycksrör.
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Montering av luftskärmar
1 Bilar med turbo (bensin och diesel):
Ta bort de förstansade delarna på den högra
vertikala luftskärmen, om laddluftkylaren har ett
rör på höger sida.
Automatväxlad bil:
Ta även bort förstansningen på den högra vertikala luftskärmen för automatväxellådans oljekylning.
2 Montera de vertikala luftskärmarna på varsin
sida om kylaren. För att säkerställa fastsättningen, montera den lilla vita rörklämman på baksidan mellan klackarna på luftskärmen.
3 Montera kondensorns luftskärmar på varsin sida
om kondensorn.
Bilar med turbo (bensin och diesel):
Sätt tillbaka laddluftkylet.
Sätt tillbaka slangen mellan laddluftkylet och turboaggregatet.
4 Montera de yttre luftskärmarna.
5 Anslut kompressorns elledning.
6 Montera stötfångaren, justera in den.
Åtdragningsmoment 39 Nm (28.8 lbf fl)
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Montering av komponenthållare för diod, dieseldriven motor
1 Ta loss hållaren med kabel som sitter på kylarbalkens högra sida.
2 Koppla loss kontakten och anslut komponenthållaren med diod.
3 Montera komponenthållaren med diod till kylarbalken med ett clips
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Montering av borttagna detaljer, motorrum
1 Anslut utetemperturgivarens elledning.
2 Montera tillbaka insugningsslangen mellan luftfilterbehållaren och spjällhuset.
3 Bilar med turbo (bensin och diesel):
a Montera tillbaka slangen mellan laddluftkylaren och röret till spjällhuset.
b Montera tillbaka skruven som håller styrservobehållaren.
c Sätt tillbaka magnetventilen och by-pass
ventilen.
4 Dra fast skruven som håller styrservoröret till
kylarbalken.
5 Montera tillbaka luftfilterbehållaren.
6 Montera de undre luftskärmarna under bilen.
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Montering av borttagna detaljer, motorrum
(forts.)
6 Bilar med automatväxellåda:
a Montera tillbaka muttern som håller växelväljararmen till växellådan.
b Montera de båda skruvarna som håller växelväljararmens konsol till växellådshuset.
7 Sätt på kantskyddslisten på batterihyllan (skydd
för högtrycksröret) och montera batterihyllan.
8 Montera fästbygeln som håller styrservoröret
vid batterihyllan.
9 Sätt batteriet på plats.
10 Gör ren och fetta in batteriets plus- och minuspol
och anslut därefter batterikablarna.
11 Sätt tillbaka vänster och höger strålkastare.
12 Sätt tillbaka vänster och höger blinkerslykta.
13 Sätt täcklocket över motorn på plats.
14 Kontrollera att alla slangar och kablar i motorrummet är fixerade.
15 Montera tillbaka signalhornet.
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Montering av A/C-relä
1 Tryck fast reläet på plats J i relähållaren i motorrummet.
2 Kontrollera att det finns en säkring 10 A på plats
21 i säkringshållaren i instrumentpanelen.
3 Kontrollera att det finns en säkring 15 A på plats
5 i säkringshållaren i motorrummet.
4 Sätt etiketten på plats.
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Påfyllning av köldmedium
Vakuumsug och fyll A/C-systemet med köldmedium
enligt anvisningarna i WIS 8 Kaross "Värme och
ventilation, A/C".

Observera
Starta inte motorn innan kylvätska har fyllts på.

Programmering av DICE och MIU
1 DICE- och MIU-styrdonet måste programmeras
för att A/C-systemet ska fungera. För mer information, se WIS 3 Elektriskt system, Centralelektronik, DICE”, samt WIS 3 Elektriskt system,
Instrument, Huduvinstrument”.
2 Bilar med bensindriven motor (ej varm marknad):
DICE-styrdonet måste programmeras för den
nya kylfläkten. För mer information se WIS 3
WIS 3 Elektriskt system, Centralelektronik,
DICE”.
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Påfyllning av kylvätska, bensindriven motor (ej
varm marknad)
1 Fyll på kylvätska

Påfyllning av kylvätska, dieseldriven motor (ej
varm marknad)

Observera
Det är mycket viktigt att kylssystemet luftas i
enlighet med arbetsbeskrivningen i detta avsnitt.
Kontroller även att inga läckage förekommer.
1 Blanda lika delar vatten och kylarvätska i ett
kärl.
Fyll på kylarvätskan i expansionstanken och
kontrollera systemets täthet. Lufta systemet på
följande sätt.
a Anslut avgasslangar till både motorns
avgassystem och tillsatsvärmarens avgassystem och starta motorn.
b Starta parkeringsvärmaren med diagnosverktyget (Kaross, SID, Aktivera, Värmare).
Parkeringsvärmaren stoppar när motorn
uppnått 80° eller om parkeringsvärmarmenyn lämnas.
c Kontrollera att det finns ett kontinuerligt flöde av kylvätska i slangen från termostathuset till expansionstanken.
d Kör motorn tills termostaten har öppnat.
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Funktionskontroll
1 Starta motorn och varmkör.
2 Aktivera strömställaren för A/C.
3 Kontrollera alla funktioner.
4 Kontrollera att det inte läcker ut kondensvatten
från gaveln på förångarhuset.
5 Bilar med bensindriven motor (ej varm marknad)
Kontrollera att kylsystemet är tätt och efterfyll
vid behov.
6 Kontrollera att A/C-systemet är tätt enligt WIS
8:3 Klimat "Värme och ventilation, A/C"
Montering av borttagna detaljer (forts.)
1 Sätt tillbaka panelen på mittkonsolens passagerarsida.
2 Montera handskfack.
3 Ställ in rätt tid på klockan.
4 Koda eventuell radio.
5 Sätt tillbaka grillen.
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