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ชุดต้ังเวลา

รถที่มีดานหนาแบบมาตรฐาน             หนา 3
รถที่มีดานหนาแบบ Aero                  หนา 5
การซิงโครไนซของรหสัรีโมตคอนโทรล  หนา 9
การเรียนรูระบบปองกันการหนีบ          หนา 9
การเรียนรูนาฬิกา                            หนา 10
การปรับหลอดไฟ                            หนา 11
คูมือการใชงาน                               หนา 13
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1 สายไฟมัดรวม   
2 รีเลยเวลา
3 ฝาครอบกัน
4 เข็มขัดรดัสายไฟ (x7)
5 สลักเกลียว (ไมใชในรถที่มีดานหนาแบบมาตรฐาน)
6 แปนเกลียว (ไมใชในรถที่มีดานหนาแบบมาตรฐาน)
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รถที่มีดานหนาแบบมาตรฐาน 

1 ถอดสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่ วางสายไฟมัด-
รวมของแบตเตอรี ่วางสายไฟมัดรวมหลังกลอง- 
จายไฟ วางตามเสนลวดกระโปรงหนารถ ตอเชื่อม 
สายเคเบิลขัว้ดินกับจุดตอลงดินดานหนา (G30A) 
ที่กลองจายไฟของหองเครือ่งยนต

2 หาที่ต้ังของชองเสียบ "Pre Acc" ระหวางกลอง-
ฟวสหลักของชองเครื่องยนตและปกหนารวมทั้งเอา
เทปกาวหรอืขั้วตอบอดใดๆ ออก

3 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมกับชองเสียบ "Pre Acc" 
แบบ 4 ขั้ว

4 ยึดสายไฟมัดรวมกับเสนลวดกระโปรงหนารถ
หลังไฟหนาดานซาย ดวยสายรดั 1 เสน

5 ปลอยสายไฟมัดรวมหนาหิ้งวางแบตเตอรีใ่นขั้วตอ-
สาย H24-1

6 ยกรถขึ้น
7 ถอดสลักเกลียว 3 ตัวของสวนดานซายของตัวกัน-
สปอยเลอร แลวพับลง

8 ปลดขั้วตอสายทั้งหมดบนสายเคเบิลตอเชื่อม / ขั้ว-
ตอแยก และดึงสายเคเบิลตอเชือ่มของตัวทําความ 
รอนสําหรับเครื่องยนตแบบบลอกออกจากรูเพื่อให 
สามารถวางสายไฟมัดรวมได วางสายไฟมัดรวม 
ผานรูในตําแหนงที่วางสายเคเบิลตอเชื่อมของตัวทํา
ความรอนสําหรบัเครือ่งยนตแบบบลอกไว 
สอดสายเคเบิลตอเชื่อมของตัวทําความรอนสําหรบั
เครื่องยนตแบบบลอกผานรอูีกครัง้ 
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สําคัญ
ถาใชชองเสียบ "Pre Acc" แบบ 4 ขั้วอยู 

ใหตอเชื่อมกับขัว้ตอสายที่มีอยูดังนี้ 
- แยก "Pre-Acc" 
- เอาซลีออกจากขั้วตอสายสําหรับสายไฟมัด-

รวมของรีเลยไทเมอร และงัดสายเคเบิลออก 
- ใสสายเคเบิลในขั้วตอสายที่ตอเชื่อมอยูกับ 

"Pre-Acc", ตําแหนง 4 
- ตอเชือ่มขั้วตอสายกับ "Pre-Acc"
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ตอเชื่อมสายเคเบิลตอเชื่อมทั้งหมดกับรีเลยไทเมอร 
ติดต้ังตัวหนบีล็อก จะไดยินเสียงคลิ๊กเมื่อตัวหนบี-
ล็อกติดต้ังอยางถูกตอง

9 เชื่อมชดุสายไฟรวมกับรเีลยไทเมอร
10 วางรถยนตลงบนพืน้
11 เชื่อมสายเคเบิลลบของแบตเตอรี่ 

คําเตือน
ตรวจสอบวาสายไฟมัดรวมไมถกูหนบี การใส

ที่ไมถูกตองอาจทําใหสายไฟมัดรวมเสียหายและทํา-
ใหเกิดวงจรลัด/ไฟไหม
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12 ตอเชื่อมเครื่องมือวินิจฉยัขอบกพรอง เลือกรุนรถ-
ยนตและรุนป เลือก "ทั้งหมด" เลือก "เพิ่ม/ลบ" เลือก
อุปกรณเสริมและเลือก "เพิม่"

13 ตอเชื่อมเครื่องทําความรอนเสื้อสูบของรถยนตกับ
ชองเสียบผนัง

14 กดปุม SIDC ที่มีขอความ "CUSTOMIZE" เลือก
"เครือ่งทําความรอนเสื้อสูบ" กด "SET-ต้ังคา" เลือก
"การปรับดวยมือ" กด "SET" เลือก "เครือ่งทําความ
รอน เปด" กด "SET" และดูวาเครือ่งทําความรอน
ติดขึน้

15 เลือก "การปรบัดวยมือ" กด "SET" เลือก "เครื่องทํา
ความรอน ปด" กด "SET" เลือก "กลับ" และ
"เสร็จสิ้น"

สําคัญ
ในบางกรณีเครื่องมือวินิจฉยัขอบกพรองอาจ

จําเปนตองเรียกใชรหัสนริภัยใน TIS ขอมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ตองทําจะแสดงบนจอภาพเครือ่งมือวินจิฉัยขอบก-
พรอง
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รถที่มีดานหนาแบบ Aero 

1 ปลดสายเคเบิลขั้วลบของแบตเตอรี่
2 ถอดตัวหนบีของเปลือกกันชนจากโครงหมอน้ํา
ดานบน

3 ยกรถขึ้น
4 ถอดสลักเกลียวของกันชนในบังโคลนลอรถ
5 ถอดตัวกันสปอยเลอร
6 ปลดขัว้ตอของกันชนและปลดออกจากแขนยึดบน
ตัวกันสปอยเลอร
รถยนตที่มีตัวทําความสะอาดไฟหนา: ปลด 
ขอทอยางจากตัวกันสปอยเลอร

7 วางรถยนตลงบนพืน้
8 ดึงชิ้นขางของเปลือกกันชนออกและถอดกันชน
รถยนตที่มีตัวทําความสะอาดไฟหนา: ถอดทอ-
ยางจากชิ้นแยกและอุดทอยางดวยดอกสวานขนาด
8.5 มม.

9 ถอดไฟหนาดานซาย

8

6

4
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10 รถทีไมมีตัวทําความรอนสําหรับเครื่องยนต
แบบบลอก: เจาะรูขนาด 6 มม. สําหรับรเีลยไท-
เมอรในคอนโซลแตรสัญญาณ

11 ปลดขัว้ตอสายทั้งหมดบนสายเคเบิลตอเชื่อม/
ขั้วตอแยก และวางสายเคเบิลกลับไปยังโครงหมอ-
น้ําดานบนโดยไมตองถอดเข็มขัดรัดสายไฟในตัว-
ยึดหมอน้ําดานบน วางสายเคเบิลนําเขาใตโครง-
หมอน้ําระหวางไฟหนาดานซายและหมอน้ํา

12 ตอเชื่อมสายเคเบิลนําเขากับรีเลยเวลา (A)
13 ตอเชื่อมสายเคเบิลของเสื้อสูบกับชองเสียบของ

รีเลยไทเมอร (B) 
14 รถที่มีตัวทําความรอนหองโดยสาร: ตอเชือ่ม 

สายเคเบิลของชองเสียบหองโดยสารกับชองเสียบ 
ของรีเลยไทเมอร (C)

15 ติดต้ังรเีลยเวลากับแขนยึดแตรโดยมีปุมกั้นระยะ 
ของรเีลยวางกับแขนยึดและใสสกรูโดยใหหัวสกรู
ชี้ไปทางหมอน้ําหลอเย็น จะตองวางสายเคเบิลตอ 
เชื่อมที่ตอเชื่อมอยูกบัชองเสียบ B ของรเีลยเวลา 
เหนอืรีเลยเวลา

16 ติดตัวหนบีล็อกเหนอืตัวเชื่อม จะไดยินเสียงคลิ๊ก 
เมื่อติดถกูตอง

17 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมกับรีเลยเวลา วางสายไฟมัด-
รวมตามสายเคเบิลนําเขาและจากนัน้ปลอยใหเดิน
ตามสายไฟมัดรวมของแตรลงไปจนถึงโครงกันชน
และจากนัน้สายไฟมัดรวมสําหรบัตัวตรวจจับการ
กระแทก ยึดสายไฟมัดรวมของรีเลยเวลาที่จุดเดียว
กันกับสายไฟมัดรวมของตัวตรวจจับการกระแทก

คําเตือน
ระวังอยาใหสายไฟมัดรวมของรถยนตเสียหาย

การเสียหายของสายไฟมัดรวมอาจทําใหเกิดวงจรลัด/
ไฟไหม

F930A671
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สําคัญ
จะตองวางสายไฟมัดรวมของรเีลยเวลาขาง

สายไฟมัดรวมของตัวตรวจจับการกระแทกในรูสําหรบั
ไฟหนา
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18 ตอเชื่อมสายเคเบิลดินกับจุดตอลงดินดานหนา
(G30A) ขางกลองฟวสหลักของชองเครื่องยนต

19 หาที่ต้ังของชองเสียบ "Pre Acc" ระหวางกลองฟวส
หลักของชองเครือ่งยนตและปกหนารวมทั้งเอาเทป-
กาวหรือขัว้ตอบอดใดๆ ออก

20 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมกับชองเสียบ "Pre Acc" 
แบบ 4 ขั้ว

หมายเหตุ
ถาใชชองเสียบ "Pre Acc" แบบ 4 ขัว้อยู

ใหตอเชื่อมกับสายไฟมัดรวมที่มีอยูดังนี้
– ถอดปลั๊ก "Pre Acc"
– เอาซีลออกจากขัว้ตอสายของสายไฟมัดรวมของ

รเีลยเวลาและเอาสายเคเบิลออก
– ใสสายเคเบิลเขาไปในขั้วตอสายที่ตอเชือ่มอยูกับ

"Pre Acc", ตําแหนง 4
– ตอเชื่อมขั้วตอสายกับ "Pre Acc"

F930A672
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18

20
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21 ตอเชื่อมและติดต้ังไฟหนาดานซาย

22 ยกกันชนขึ้น

รถที่มีตัวทําความสะอาดไฟหนา:
ตอเชื่อมทอยางทําความสะอาดไฟหนากับชิ้นแยก

23 ใสกันชน และกดเปลือกไปขางหลัง เพือ่ใหยึดกับ 
แขนยึดของตัวยึด

24 ติดตัวหนบีบนโครงหมอน้ําดานบน
25 ยกรถขึ้นและใสสลักเกลียวของกันชนในบังโคลนลอ

รถ
26 ยกตัวกันสปอยเลอรขึน้ ใสขั้วตอของกันชนใน 

แขนยึดและตอเชื่อมขั้วตอ
รถยนตที่มีตัวทําความสะอาดไฟหนา: ใสขอทอ-
ยางกับตัวกันสปอยเลอร

27 ติดต้ังตัวกันสปอยเลอร
28 ลดรถลงและตรวจสอบการใสกันชน
29 เชื่อมสายเคเบิลลบของแบตเตอรี่
30 รถทีม่ีตัวทําความสะอาดไฟหนา: ตรวจสอบการ

ทํางานของตัวทําความสะอาดไฟหนา
31 ตอเชื่อมเครือ่งมือวินจิฉัยขอบกพรอง เลือกรุนรถ-

ยนตและรุนป เลือก "ทั้งหมด" เลือก "เพิม่/ลบ" เลือก
อุปกรณเสริมและเลือก "เพิ่ม"

32 ตอเชื่อมเครือ่งทําความรอนเสื้อสูบของรถยนตกับ
ชองเสียบผนงั

33 กดปุม SIDC ที่มีขอความ "CUSTOMIZE" เลือก
"เครื่องทําความรอนเสื้อสูบ" กด "SET-ต้ังคา" เลือก
"การปรบัดวยมือ" กด "SET" เลือก "เครือ่งทําความ
รอน เปด" กด "SET" และดูวาเครือ่งทําความรอน
ติดขึ้น

34 เลือก "การปรบัดวยมือ" กด "SET" เลือก "เครื่องทํา
ความรอน ปด" กด "SET" เลือก "กลับ" และ
"เสรจ็สิ้น"

คําเตือน
ตรวจสอบวาสายไฟมัดรวมไมถกูหนบี การใส 

ที่ไมถูกตองอาจทําใหสายไฟมัดรวมเสียหายและทํา- 
ใหเกิดวงจรลัด/ไฟไหม

คําเตือน
ตรวจสอบวาสายไฟมัดรวมไมถกูหนบี การใสที่

ไมถูกตองอาจทําใหสายไฟมัดรวมเสียหายและทําให
เกิดวงจรลัด/ไฟไหม

F930A673
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หมายเหตุ
ในบางกรณีเครือ่งมือวินจิฉัยขอบกพรองอาจ

จําเปนตองเรยีกใชรหสันิรภัยใน TIS ขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ตองทําจะแสดงบนจอภาพเครื่องมือวินิจฉยัขอ-
บกพรอง
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การซิงโครไนซของรหัสรีโมตคอนโทรล
ซิงโครไนซรหัสรีโมตคอนโทรลโดยใสกุญแจเขา

ไปในสวิตชกุญแจสตารต 

การเรียนรูระบบปองกันการหนีบ

1 ปดกระจก CV: ปดประตูและหลังคาประทุน
2 ต้ังระบบปองกันการหนบีใหมโดยถอดและใสฟวส 

F5 จากกลองฟวสหลักของแผงหนาปด (IPEC) 

ตอนนีร้ะบบปองกันการหนบีของชดุควบคมุประตู 
ทั้งสองไดถกูต้ังใหม และกระจกหนาตางดานหนา 
ทั้งสองบานจะตองเรยีนรู 

3 สตารตรถ
4 เลื่อนกระจกทั้งบานลง กดปุมไวตลอดการเลื่อน 
กระจกลง 

5 เลื่อนกระจกขึ้นเต็มที่ กดปุมไวตลอดการเลื่อน 
กระจกลง รออยางนอย 1 วินาทีเมื่อกระจกอยูใน 
ตําแหนงดานบน

6 เลื่อนกระจกทั้งบานลง กดปุมไวตลอดการเลื่อน 
กระจกลง

7 เลื่อนกระจกขึ้นเต็มที่ กดปุมไวตลอดการเลื่อน 
กระจกลง รออยางนอย 1 วินาทีเมื่อกระจกอยูใน 
ตําแหนงดานบน

8 เมื่อทําการปรบัเทียบแลว จะไดยินสัญญาณเสียง-
เตือน ในกรณีที่ไมไดยินเสียงเตือน ใหทําซ้ําขั้นตอน 
อีกครัง้ 

สําคัญ
จะตองทํากับกุญแจทั้งหมดมิฉะนั้นรีโมตคอน-

โทรลจะไมทํางาน

คําเตือน
หลังการเกิดการตัดไฟฟา การปองกันการหนีบ

จะไมทํางานจนกวาจะไดปรับความเที่ยงตัวหมุนกระ-
จกหนาตางรถ

หมายเหตุ
ใหปรับเทียบชดุควบคมุครั้งละตัวตอเนื่องจาก

การผนัแปรของแรงดันไฟฟา

F930A674



32 026 273 11

Saab 9-3 M08-

การเรียนรูนาฬิกา
รถที่มีระบบเสียงแตไมมีระบบคนหาทิศทาง

การต้ังคาดวยตัวเองของระบบเสียงทีไ่มมีซีดีเชน-
เจอร:

- กดปุมนาฬิกา
- กดปุมตัวเลือกเมนทูี่อยูใตตัวเลือกเมนทูี่ทาน 

ตองการเปลี่ยน
- กดปุมตัวเลือกเมนอูีกครัง้โดยเพิม่เวลาหรอื 

วันที่ทีละขัน้ เวลาและวันที่สามารถปรับโดยกดปุม 
SEEK, FWD หรอื REV 
การต้ังคาดวยตัวเองของระบบเสียงทีม่ีซีด-ี
เชนเจอร:

- กดปุม MENU
- กดปุมเลือกเมนใูตสัญลักษณนาฬิกาในจอแสดง 
- กดปุมตัวเลือกเมนทูี่อยูใตตัวเลือกเมนทูี่ทาน 

ตองการเปลี่ยน
- กดปุมตัวเลือกเมนอูีกครัง้โดยเพิม่เวลาหรอื 

วันที่ทีละขัน้ เวลาและวันที่สามารถปรับโดยกดปุม 
SEEK, FWD หรอื REV 

การต้ังคาอัตโนมัติ - เวลา RDS:
เวลา RDS จะปรากฏขึน้เมื่อการรบัสัญญาณวิทย

 ุเปนไปตามปกติ และสถานีวิทยุที่ฟงอยูในขณะนั้นสง
สัญญาณเวลา RDS ออกมา (CT-Clock Time)

- ในเมนูนาฬิกา กดปุมตัวเลือกเมนูใตสัญลักษณ
ลูกศรในจอแสดง 

- กดปุมเลือกเมนูใตตัวเลือกเมน ูRDS
- ณ ตอนนี้ นาฬิกาจะทําการปรบัเวลาโดย 

อัตโนมัติและขอความ "Adjusting to RDS time..." 
(กําลังปรับเปนเวลา RDS) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง 
หากไมมีขอมูลเวลา หรอืการรับสัญญาณ RDS 
ไมชดัเจน จอจะแสดงขอความ: "No RDS time 
available" (ไมสามารถใชงานเวลา RDS ได)

F930A675
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การเรียนรูนาฬิกา
รถที่มีระบบเสียงและระบบคนหาทิศทาง

1 การจุดระเบิดในตําแหนง ON
2 กระตุนระบบเสียง
3 กดปุม MENU จนกระทั่งสวนสําหรับเขม็นาฬิกา 
ทํางาน 

4 เลือกเวลา RDS หรอืการตั้งคาดวยตัวเองบน 
จอแบบสัมผสั เวลา RDS จะปรากฏขึ้นเมื่อการรับ 
สัญญาณวิทยุเปนไปตามปกติและสถานีวิทยุที่ฟง
อยูในขณะนัน้สงสัญญาณเวลา RDS ออกมา 
(CT-Clock Time)

การปรับหลอดไฟ
ถารถยนตติดต้ังพรอมระบบปองกันการหนีบที่มี

ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว จะมีความเสี่ยงที่รถจะเตือน
เตือนโดยไมมีเหตุจรงิเมื่อเครื่องทําความรอนทํางาน 

เพื่อหลีกเลี่ยงขอดังกลาว สามารถตั้งตัวตรวจจับ
การเคลื่อนไหวดวยเครือ่งมือวินจิฉันขอบกพรองเพื่อให
ตัวตรวจจับถูกยกเลิกการทํางานเมื่อเครื่องทําความรอน
ทํางาน และเพื่อใหกระตุนการทํางานอกีครั้ง เมื่อเครื่อง-
ทําความรอนถูกระงบัการทํางาน 

แนวทางการปฏิบัติ
ตอเชื่อมเครือ่งมือวินจิฉัยขอบกพรอง และเลื่อน 

หาดังนี:้
การวินจิฉัยขอบกพรอง - ประเภทรถยนต - รุนป

- ตัวถัง - การปองกันขโมย - สัญญาณเตือนกันขโมย -
การปรับ - สัญญาณเตือนกันขโมย - การปลดการตอ
เชื่อมการตรวจจับ

เลือกการกําหนดอปุกรณของสัญญาณเตือน

หมายเหตุ
ชุดนี้มีแผงแบบสัมผัสและจะแสดงเฉพาะเวลา 

ระบบคนหาทิศทางจะไดเวลาที่ถูกตองผานทาง 
สัญญาณ GPS วันที่นีจ้ะถกูใชโดยฟงกชั่นการทํางาน 
อืน่ๆ ของรถ เชน สําหรบัการบริการตรวจซอม และ 
จะไมแสดงในจอแสดง 

หมายเหตุ
แจงใหลูกคาทราบถงึทางเลือกสําหรบัการ 

ปรับสัญญาณเตือน และจากนัน้ตัดสินการกําหนด 
อุปกรณของสัญญาณเตือน
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คูมือการใชงาน
• สายเคเบิลตอเชื่อมจะตองทําจากยางทนน้ํามันและ

ไดรบัการรับรองสําหรบัการใชนอกอาคารโดยมีพื้นที่
อยางนอย 3x1.5 มม.2 

• ใหตอเชือ่มระบบเครือ่งทําความรอนกับชองเสียบลง
ดินเทานั้น   

การปรับหลอดไฟ
ถารถยนตติดต้ังพรอมระบบปองกันการหนีบที่มี

ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว จะมีความเสี่ยงที่รถจะเตือน
เตือนโดยไมมีเหตุจรงิเมื่อเครื่องทําความรอนทํางาน 

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ สามารถตั้งตัวตรวจจับการ
เคลื่อนไหวใหระงับการทํางาน เมื่อเครือ่งทําความรอน
ทํางาน และเพื่อใหกระตุนการทํางานอีกครัง้เมื่อเครื่อง
ทําความรอนถูกระงบัการทํางาน 

ติดตอโรงซอม Saab สําหรับการปรบัสัญญาณ
เตือน 

คําเตือน
จัดการกับสายเคเบิลทั้งหมดดวยความระมัด-

ระวัง 
- ระวังความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการหนีบ 

ระหวางฝากระโปรงหนาและตัวถงั และความเสี่ยงตอ 
การถูกชิ้นสวนโลหะบาด 

ตรวจสอบการตอเชื่อมสายดินระหวางขาดิน 
ของสายเคเบิลนําเขา เรอืนเครื่องทําความรอนและ 
ตัวถงัอยางสม่ําเสมอเพือ่ปองกันไฟดูด

- ตรวจสอบสายเคเบิลการตอเชื่อมอยางสม่ํา-
เสมอโดยดูที่ความเสียหายหรอืการเสื่อมสภาพ สาย-
เคเบิลที่เสียหายจะตองเปลี่ยนโดยทันที มิฉะนั้นอาจ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บสวนบุคคล  

หมายเหตุ
การทํางานของเครื่องทําความรอนอาจเสีย-

หายไดถา:
• น้ําหลอเย็นไมสะอาด
• ระดับน้ําหลอเย็นไมเพียงพอหรอืมีอากาศอยูใน

ระบบ
• น้ําและน้ํามันจับกันเปนกอนแขง็ในระบบ
• มีการใชตัวประสานหมอน้ําหลอเย็น 
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