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Saab 9-3 CV M04-

1 Hoes
2 Windscherm

Monteren, zie bladzijde 3.
Demonteren, zie bladzijde 5
Schoonmaken, zie bladzijde 6
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Saab 9-3 CV M04-

Monteren

1 Trek de achterste hoofdsteunen tot in de boven-
ste stand omhoog.

2 Klap het ruggedeelte van de voorstoelen om en
zet de stoelen zo ver mogelijk naar voren.

3 Haal het windscherm uit de opberghoes.
4 Klap het onderste en bovenste frame van het

windscherm uit.

5 Druk de borgpen tegen de veer in naar binnen
en duw het onderste en bovenste deel van het
frame bijeen.

6 Laat de borgpen voorzichtig zo ver los, dat deze
in het gat terechtkomt. Controleer of de frame-
delen bijeengehouden worden.

N.B.
Klap het onderste en bovenste frame naar ver-
schillende kanten toe open.
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Saab 9-3 CV M04-

7 Klap de ene steun uit door deze naar buiten te
trekken en vervolgens te verdraaien. Gebruik de
bout als steun voor de duim wanneer u de steun
uit de geblokkeerde stand losdraait. 

8 Pas de uitgeklapte steun in het gat in de achter-
ste zijbekleding in en duw de achterste houder
van het windscherm tegen het ruggedeelte van
de achterbank aan.

9 Klap de andere steun uit door deze op dezelfde
manier als de eerste steun naar buiten te trek-
ken, te verdraaien en in het gat in de achterste
zijbekleding te passen.

10 Controleer of de stenen goed in de zijbekledin-
gen vastzitten en in geblokkeerd staan.

11 Controleer of er geen speling zit op de voorste
bevestigingen waarmee het windscherm op de
zijbekledingen vastzit. Stel de speling zo nodig
bij met de twee bouten aan de uiteinden van de
steunen.

12 Duw de beide achterste hoofdsteunen tot in de
onderste stand omlaag.

13 Klap het bovenste frame dusdanig omhoog dat
deze in de eindstand vasthaakt. Zet de voor-
stoelen in de juiste stand.

N.B.
Bij gebruik van het windscherm moeten de hoofd-
steunen in de onderste stand staan, omdat de
achterste steunen van het windscherm aan de
hoofdsteun vastzitten.
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N.B.
Stel het ruggedeelte van de voorstoelen niet dus-
danig bij dat ze tegen het windscherm aankomen. 
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Saab 9-3 CV M04-

Demonteren

1 Klap het bovenste frame van het windscherm
omlaag.

2 Trek de achterste hoofdsteunen tot in de boven-
ste stand omhoog.

3 Klap de ene steun van het windscherm in door
deze naar buiten te trekken en vervolgens te
verdraaien. Gebruik de bout als steun voor uw
duim wanneer u de steun uit de geblokkeerde
stand losdraait.

4 Trek het windscherm naar voren toe van de
hoofdsteunen van de achterbank af, haak de
buitenste steun los en til het windscherm uit de
auto.

5 Klap de andere steun in door deze op dezelfde
manier als de eerste steun naar buiten te trek-
ken en te verdraaien.
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Saab 9-3 CV M04-

6 Druk de borgpen tegen de veer in naar binnen
en trek het onderste en bovenste frame van het
windscherm van elkaar af.

7 Klap het onderste en bovenste frame van het
windscherm in.

8 Breng het windscherm in de opberghoes aan.

Schoonmaken
Maak voor het wassen gebruik van een linnen doek
en een zeepsopje. Duw de bevochtigde doek voor-
zichtig tegen de geperforeerde kunststof laag aan.

N.B.
Bewaar het windscherm altijd in de hoes wanneer
u het niet gebruikt. 

N.B.
Maak nooit gebruik van wasbenzine of andere
oplosmiddelen. 
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