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Inleiding

De basiskit voor de A/C moet u in een erkende
Saab-werkplaats laten monteren met de juiste uit-
rusting voor hantering van koudemiddelen.

In Werkplaatshandboek 8:3 Klimaatregeling staat
beschreven hoe u onderdelen verwijdert om het
systeem bloot te leggen, hoe u koudemiddel bijvult,
storingen in het systeem opspoort en het systeem
controleert. Lees de complete montagerichtlijn door,
voordat u met de werkzaamheden begint.

Aanvulling op de basiskit

De basiskit (400 110 623) moet altijd worden aange-
vuld met de aanvullingskit voor de modelvariant:

Arbeidsmethode

Er zijn twee verschillende beschrijvingen verkrijg-
baar voor de montage van de A/C-kit verkrijgbaar:

• Een beknopte montagebeschrijving, zie blz. 28.

• Een uitgebreide montagerichtlijn, zie blz. 42.

De beknopte beschrijving richt zich tot monteurs die
ervaring hebben met de installatie van A/C-syste-
men. Monteurs die geen ervaringen met de installa-
tie van A/C-systemen op een bepaalde model heb-
ben, moeten gebruik maken van de uitgebreide
montagerichtlijn.

N.B.
Op alle modellen van de Saab 9-3 wordt het kou-
demiddel R134a gebruikt. Let daarom op het
volgende:

• Het A/C-systeem is zeer gevoelig voor veront-
reiniging. Zorg dat er geen vuil in het systeem
kan dringen.

• Zowel het droogmiddelreservoir als de com-
pressorolie absorberen vocht uit de lucht, die
niet meer kan worden afgegeven. Dek alle
openingen daarom altijd met pluggen af, totdat
u de slangen aansluit.

• Smeer alle nieuwe O-ringen tijdens de mon-
tage in met synthetische vaseline (art.nr.
(45) 30 14 286).

Aanvullingskit Modellen

400 126 686 Basiskit Alle modellen

400 126 694 Montagekit Benzine 
(koud klimaat)

400 126 702 Montagekit Benzine (warm 
klimaat)

400 110 649 Montagekit Op diesel

400 110 870 Verdamperkit LHD

400 110 888 Verdamperkit RHD

400 101 531 Koelsysteemkit Benzine 
(koud klimaat)
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Basiskit 400 126 686:

1 Bijvulslang

2 Console, servicekoppeling

3 Clip voor sleutelgat

4 Houder, A/C-slangen

5 Luchtafbuigplaat, uiterst links

6 Luchtafbuigplaat, uiterst rechts

7 Luchtafbuigplaat, verticaal rechts

8 Condensor

9 Expansieklep

10 Vorstbeveiligingsthermostaat

11 Stootstrip

12 Luchtafbuigplaat, condensor rechts

13 Luchtafbuigplaat, condensor links

14 Schakelaarkit, A/C

15 Spiraalvormige ring

16 Zelftappende bout, 4,8 x 19

17 Sluitring, zelftappende bout, 4,8 x 19 (2 st.)

18 Moer met ring, M6, (2 st.)

19 Schroef met ring, M6x20

20 Schroef met ring, M6x50

21 Persmoer zonder schroefdraad

22 Schroef, M5x40, inbus (2 st.)

23 Relais

24 Kabelbinder met houder

25 Leidingklem
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Aanvullingskits

Montagekit benzine (koud klimaat) 400 126 694:

1 Sticker

2 Compressor

3 Luchtafbuigplaat, links verticaal (injectiemotor)

4 Slang, condensor

5 Leiding, compressor hoge-/lagedrukzijde

6 Multi-V-riem

7 Schroef met ring, M8x40

8 Schroef met ring, M10x110 (3 st.)

9 1-polige verbinder

10 Dynamo 130A

11 Kabelbinder met houder

12 Clip

Montagekit benzine (warm klimaat) 

400 126 702:

1 Sticker

2 Compressor

3 Luchtafbuigplaat, links verticaal (injectiemotor)

4 Slang, condensor

5 Leiding, compressor hoge-/lagedrukzijde

6 Multi-V-riem

7 Schroef met ring, M8x40

8 Schroef met ring, M10x110 (3 st.)

9 1-polige verbinder

10 Kabelbinder met houder

Montagekit diesel 400 110 649:

1 Sticker

2 Compressor

3 Luchtafbuigplaat, links verticaal

4 Slang, condensor

5 Leiding, compressor hoge-/lagedrukzijde

6 Multi-V-riem

7 Radiateur

8 Schroef met ring, M10x40

9 Schroef met ring, M8x90 (3 st.)

10 Componentenhouder voor diode

11 Clip voor connector

Verdamperkit LHD 400 110 870:

1 Clip voor lasbout

2 Leiding, lage druk

3 Leiding, hoge druk

4 Verdamperdeksel

5 Verdamper

Verdamperkit RHD 400 110 888:

1 Leiding, lage druk

2 Leiding, hoge druk

3 Verdamperdeksel

4 Verdamper

Koelsysteemkit injectiemotor (koud klimaat) 
400 101 531:

1 Radiateur

2 Koelventilator

3 Borgmoer (3 st.)

4 Clip voor connector

5 Zelftappende bout, 4,8 x 19, inbus (2 st.)

6 Ventilatorhuis
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Beknopte beschrijving van de montage

Pak om te beginnen de onderdelen van de A/C-kit
uit en lees de montagerichtlijn door.

Werkzaamheden in de passagiersruimte

1 Neem de minkabel van de accu los en verwijder
het dashboardkastje, het bekledingspaneel
(aan passagierszijde) van de middenconsole,
de vloerluchtkoker, de luchtkoker naar het
zijluchtrooster in het dashboard en de verstevi-
ging van de kniebeschermingsbalk.

2 Verwijder de beschermkap, de bevestiging voor
het dashboardkastje en het einddeksel van de
klimaatbehuizing.

Modellen met een automatische versnellings-
bak:

Verwijder de stuur-unit voor de automatische
versnellingsbak en de bijbehorende bevesti-
ging.

3 Duw bij de voorgestampte merkjes gaten in de
afdichting op het schutbord.

4 Steek de leidingen tussen het verdamperhuis en
de expansieklep door het schutbord naar buiten.

5 Breng de verdamper in de klimaatbehuizing aan
en sluit de leidingen op de verdamper aan.

Aanhaalmoment: 5 Nm (3,7 lbf ft).

6 Breng de vorstbeveiligingsthermostaat aan en
sluit het voelelement met een clip aan op de
lagedrukleiding.

7 Monteer het einddeksel op de klimaatbehuizing,
de bevestiging van het dashboardkastje en de
beschermkap.

Modellen met een automatische versnellings-
bak:

Schroef de bevestiging voor de stuur-unit van
de automatische versnellingsbak vast en breng
de stuur-unit aan.

8 Monteer de versteviging van de kniebescher-
mingsbalk en de luchtkokers.

9 Verwijder de draaiknoppen van het bedienings-
paneel, het frontpaneel en het schakelaar-
paneel.

10 Vervang het schakelaarpaneel en monteer het
frontpaneel en de draaiknoppen.

Werkzaamheden in de motorruimte

1 Verwijder de grille, de claxon, de linker en rech-
ter richtingaanwijzer, de linker en rechter kop-
lamp, de dekplaat die over de motor zit, de accu,
de bevestigingsbeugel voor de stuurbekrachti-
gingsleiding, de accusteun en de elektrische
aansluiting van de buitentemperatuursensor.

2 Modellen met een injectiemotor:

Verwijder de luchtfilterhouder en de injec-
tieslang tussen de luchtfilterhouder en het
smoorklephuis.

3 Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

Verwijder de slang die tussen de intercooler en
de leiding van het smoorklephuis zit, de schroef
van de expansieklep, de omloopklep evenals de
schroeven van de magneetklep en haal de klep
opzij.

4 Modellen met een automatische versnellings-
bak:

Verwijder de moer waarmee de schakelas vast-
zit, de schroeven uit de console voor de versnel-
lingsbak en verwijder voor zover aanwezig ook
de elektrische aansluiting van de versnellings-
bak en de kabelbinder.

5 Breng de compressor aan en trek de schroeven
vast.

Aanhaalmoment, benzine 47 Nm (35 lbf ft)

Aanhaalmoment, diesel 24 Nm (18 lbf ft)

6 Draai de PAD-koppelingen van de hoge- en
lagedrukslangen op de compressor vast.

Aanhaalmoment, benzine 20 Nm (14,5 lbf ft)

Aanhaalmoment, diesel 39 Nm (29 lbf ft)

7 Haal de spanning van de riemspanner en verwij-
der de multi-V-riem.

8 Modellen met benzinemotor (niet voor warme
klimaten):

Neem de uitlaatpijp bij het spruitstuk los en draai
de ophanging van de uitlaatpijp los. Duw de
katalysator voorzichtig naar links en haal de
dynamo uit de motorruimte.

Monteer de nieuwe dynamo en zet de uitlaatpijp
en de ophanging vast.

9 Leg de nieuwe multi-V-riem om.

10 Verwijder het reservoir voor stuurbekrachti-
gingsvloeistof en neem de stuurbekrachtigings-
leiding van de radiateurdwarsbalk los.

Modellen met benzinemotor (geen warme
klimaten):

Verwijder de radiateurslangen, de ontluchtings-
slang, de elektrische aansluitingen van de koel-
ventilator en het ventilatorhuis.

Verwijder de ventilator uit het ventilatorhuis.

Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

Neem de slang van de intercooler los.

11 Modellen met benzinemotor (geen warme
klimaten):

Zet de lagerbussen van de oude radiateur over
op de nieuwe. Monteer de nieuwe radiateur in
de motorruimte en sluit de onderste radiateurs-
lang aan.

12 Modellen met benzinemotor (geen warme
klimaten):
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Monteer de nieuwe ventilator in het ventilator-
huis en bevestig het ventilatorpakket. Sluit de
resterende radiateurslangen aan, de ontluch-
tingsslang en de stuurbekrachtigingsleiding.

13 Verwijder de bumper.

Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

Verwijder de slang tussen de intercooler en de
turbocompressor en neem de intercooler uit de
motorruimte.

14 Plaats de condensor en trek de schroeven vast.
Sluit de verbinder van de drukverklikker aan.
Monteer de bumper.

Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

Monteer de intercooler en sluit de slang aan tus-
sen de intercooler en de turbocompressor.

15 Monteer de leidinghouders op de structuurpoten
en het subframe. Zet A/C-leiding losjes in de
motorruimte vast.

16 Monteer de expansieklep aan de leidingen die
van de verdamper komen.

Aanhaalmoment: 5 Nm (3,7 lbf ft).

17 Trek de leidingen langs het schutbord en sluit ze
op de expansieklep aan.

Aanhaalmoment: 9 Nm (6,6 lbf ft).

18 Sluit de hogedrukleiding bij het linker wielhuis
aan.

Aanhaalmoment: 16 Nm (11,8 lbf ft).

19 Sluit de lagedrukleiding bij het linker wielhuis
aan.

Aanhaalmoment: 34 Nm (25,1 lbf ft).

20 Sluit de lagedrukleiding met de servicekoppe-
ling bij het linker wielhuis aan en met de PAD-
koppeling onder aan de compressor.

Aanhaalmoment, servicekoppeling 34 Nm
(25,1 lbf ft)

Aanhaalmoment, PAD-koppeling 9 Nm
(6,6 lbf ft)

21 Sluit de PAD-koppeling van de hogedrukleiding
bij de condensor aan.

Aanhaalmoment: 9 Nm (6,6 lbf ft).

22 Sluit de hogedrukleiding onder aan de compres-
sor aan.

Aanhaalmoment: 34 Nm (25,1 lbf ft).

23 Monteer de beide buitenste luchtafbuigplaten
en de schermen bij de condensor en de
radiateur.

24 Sluit de bedrading van de compressor aan.

Modellen met dieselmotor:

Monteer de componenthouder voor de diode op
de connector rechts op de radiateurdwarsbalk.

25 Plaats de overige onderdelen die u verwijderd
hebt in de motorruimte terug.

26 Breng het relais aan op positie J van de relais-
en zekeringhouder in de motorruimte.

27 Monteer de zekering 10A in positie 21 van de
relais- en zekeringhouder in het dashboard aan
en zekering 15A in positie 5 van de relais- en
zekeringhouder in de motorruimte. Breng
bovendien de waarschuwingssticker aan.

Afsluitende werkzaamheden

1 Zuig het A/C-systeem vacuüm en vul het bij met
koudemiddel van het type R134a en vul even-
eens koelsysteem bij.

2 Programmeer DICE en MIU voor het gebruik
van A/C en de nieuwe koelventilator met een
vermogen van 330W (geldt voor benzine-
modellen).

3 Geef de compressor de gelegenheid in te lopen
en wel als volgt:

– Schakel de A/C in en laat deze minsten 2
minuten werken bij een motortoerental van
<1500 omw/min.

4 Controleer de werking van het A/C-systeem.

5 Controleer de afdichting van het koelsysteem en
vul zo nodig meer koelvloeistof bij.

6 Plaats de overige verwijderde onderdelen in de
passagiersruimte terug.

7 Stel het klokje in en programmeer een eventue-
le radiocode e.d.
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Voorbereidende werkzaamheden

• Rijd de auto op een hefbrug of iets dergelijks.

• Als er een andere radio dan de originele radio
van Saab in de auto gemonteerd is, moet u zor-
gen dat u de radiocode bij de hand hebt voordat
u met de werkzaamheden begint.

• Dek de vloermatten en de gelakte oppervlakken
af.

• Koppel de minkabel van de accu los.

Werkzaamheden in de passagiersruimte

Verdamper monteren

1 Demonteer het dashboardkastje.

2 Verwijder het zijbekledingspaneel (aan passa-
gierszijde) van de middenconsole.

3 Verwijder de vloerluchtkoker en de luchtkoker
die naar het zijrooster in het dashboard loopt.

4 Verwijder voor zover aanwezig de versteviging
van de kniebeschermingsbalk.

5 Haal voor zover aanwezig de stuur-unit van de
automatische versnellingsbak van de bevesti-
ging op het schutbord en laat de stuur-unit aan
de bedrading hangen.

6 Verwijder de bevestiging van de stuur-unit.

7 LHD:

Haal de bedrading van het dashboard in twee
delen uiteen.

8 Klap de vloermat omlaag en verwijder de
beschermkap.

9 Verwijder de bevestiging voor het dashboard-
kastje van het schutbord door de borgnokken
met een schroevendraaier in te drukken.

10 Klap de afdichting omlaag. Verwijder de console
voor de recirculatiemotor en demonteer het
einddeksel van de klimaatbehuizing.

11 Haal het luchtverdeelscherm van de klimaat-
behuizing.

3

11

38

4

1
10

10

5,6

2

7

D980A035
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Verdamper monteren (vervolg)

12 Duw bij de voorgestampte merkjes gaten in de
afdichting op het schutbord.

13 Dek de leidingen van de expansieklep met plug-
gen af.

14 Steek de leidingen door de gaten in het schut-
bord.

15 Monteer de afdichting op de verdamper zoals
aangegeven in de figuur en breng een laagje
vaseline op de bovenzijde van de verdamper
aan.

16 Breng de verdamper in positie in de klimaat-
behuizing aan.

17 Smeer de O-ringen met synthetische vaseline
in.

18 Sluit de leidingen op de verdamper aan en trek
de schroeven vast.

Aanhaalmoment, expansieklep 5 Nm
(3,7 lbf ft)

D980A036

15

16

18
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Vorstbeveiligingsthermostaat monteren

1 Sluit het voelelement op de lagedrukleiding aan.

2 Ter vereenvoudiging van de montage kunt u de
clips afbreken. Monteer het einddeksel met de
afdichting op het klimaataggregaat en trek de
schroeven vast.

3 Monteer de connector van de vorstbeveiligings-
thermostaat op de console van de recirculatie-
motor. Monteer de console vervolgens op het
einddeksel.

4 Sluit de bedrading voor de vorstbeveiligings-
thermostaat aan op de connector die op de con-
sole voor de recirculatiemotor zit.

D980A267

2

3,4

1
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Onderdelen in passagiersruimte terugplaatsen

1 Plaats de bevestiging voor het dashboardkastje
op het schutbord terug.

2 Plaats de afdichting en de beschermkap terug.
Klap de vloermat omhoog.

3 Sluit de bedrading van het dashboard aan zet
de bedrading met kabelbinders vast.

4 Schroef voor zover aanwezig de bevestiging
voor de stuur-unit van de automatische versnel-
lingsbak vast en monteer de stuur-unit.

5 Monteer de versteviging voor de kniebescher-
mingsbalk.

6 Monteer de luchtkokers.

D980A038
6

4

2

6

3

5
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Vervanging van het bedieningspaneel

1 Plak de draaiknoppen ter bescherming af met
tape en trek ze vervolgens met een tang los.

2 Verwijder het frontpaneel.

3 Koppel de aansluitingen van het schakelaarpa-
neel los en verwijder het paneel.

4 Breng het nieuwe schakelaarpaneel aan.

5 Plaats het frontpaneel terug.

6 Duw de draaiknoppen in positie vast.

D980A039

1

3

2
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Werkzaamheden in de motorruimte

A/C-leidingen blootleggen

1 Verwijder de grille.

2 Verwijder de claxon.

3 Verwijder de linker en rechter richtingaanwijzer.

4 Verwijder de linker en de rechter koplamp.

5 Verwijder de dekplaat die over de motor zit.

6 Verwijder de accu van de accusteun.

7 Verwijder de bevestigingsbeugel waarmee de
stuurbekrachtigingsleiding op de accusteun
vastzit.

8 Verwijder de accusteun.

9 Neem het reservoir voor de stuurbekrachti-
gingsvloeistof uit de bevestiging los en haal het
reservoir opzij.

10 Draai de schroef los waarmee de stuurbekrach-
tigingsleiding op de radiateurdwarsbalk vastzit.

11 Neem de elektrische aansluiting van de buiten-
temperatuursensor los.

12 Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

Verwijder de slang die tussen de intercooler en
de leiding naar het smoorklephuis zit.

13 Modellen met een automatische versnellings-
bak:

a Draai de moer los waarmee de schakelas
op de versnellingsbak vastzit.

b Draai de beide schroeven los waarmee de
console voor de schakelas op het versnel-
lingsbakhuis vastzit.

13

13

1

67

5

3

4
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Compressor monteren

1 Haal de spanning van de riemspanner en verwij-
der de multi-V-riem.

2 Breng de auto omhoog.

3 Demonteer de dekplaat die over de riemkring
heen zit.

4 Demonteer de luchtafbuigplaten die onder de
auto zitten.

5 Modellen met een injectiemotor:

Verwijder de luchtfilterhouder en de inlaatslang
tussen de luchtfilterhouder en het smoorklep-
huis.

6 Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

a Verwijder de luchtfilterhouder, de omloop-
klep en dek de turbodrukbuis met een plug
af.

b Draai de schroeven van de magneetklep los
en haal de klep opzij.

7 Verwijder de plug uit de PAD-koppeling en
smeer de koppeling in met synthetische vaseli-
ne.

8 Breng de compressor aan en draai de schroe-
ven vast.

Aanhaalmoment, benzine 47 Nm (35 lbf ft)

Aanhaalmoment, diesel 24 Nm (18 lbf ft)

9 Draai de PAD-koppelingen van de hoge- en
lagedrukslangen op de compressor vast.

Aanhaalmoment, benzine 20 Nm (14,5 lbf ft)

Aanhaalmoment, diesel 39 Nm (29 lbf ft)

8

8

6a

9

8

1

D980A196
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Vervanging van de dynamo, benzinemotor
(geldt niet voor warme klimaten)

5 Neem het rechter voorwiel van de as en haal de
bedrading van de dynamo los.

6 Draai de beide bevestigingsschroeven van de
dynamo los.

7 Haal de uitlaatpijp boven bij het spruitstuk los.

8 Neem de ophanging van de voorste uitlaatpijp
los.

9 Duw de katalysator voorzichtig naar links en
verwijder de dynamo.

10 Reinig de bevestigingspunten van de dynamo
en smeer ze in met vaseline om oxidatie te
voorkomen.

11 Duw de katalysator voorzichtig opzij en breng
de nieuwe dynamo aan.

12 Zet de dynamo vast met de beide bevestigings-
schroeven.

13 Sluit de bedrading van de dynamo aan.

14 Sluit de uitlaatpijp weer op het spruitstuk aan.

15 Plaats het ophangrubber voor de voorste uitlaat-
pijp terug.

D980A042

6

6
9

5

5
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Multi-V-riem omleggen

1 Leg de nieuwe multi-V-riem om en controleer of
de riem goed op de poelies ligt.

2 Plaats de dekplaat over de riemkring terug.

3 Monteer het rechter voorwiel op de as en laat de
auto weer zakken.

4 CYL DIESEL

D980A197
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Vervanging van de radiateur en de koelventila-
tor, handgeschakelde variant (geldt niet voor
warme klimaten) 

1 Draai de dop van het expansiereservoir los.

2 Plaats een bak onder de radiateur en laat de
koelvloeistof aflopen.

3 Neem de radiateurslang van de radiateur los.

4 Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

Neem de slang van de intercooler los.

5 Neem de ontluchtingsslang van de radiateur los
en verwijder de clip waarmee de slang op de
radiateurdwarsbalk vastzit. Haal de slang
vervolgens opzij.

6 Neem de elektrische aansluiting van de koel-
ventilator los.

7 Draai de schroeven los waarmee het ventilator-
huis vastzit en verwijder het ventilatorhuis.

8 Verwijder de clips waarmee de radiateur vastzit
en til de radiateur uit de motorruimte.

WAARSCHUWING
Koelvloeistof is zeer heet en staat onder hoge
druk. Als het expansiereservoir wordt geopend
bestaat groot gevaar voor brandwonden. Wees
daarom uiterst voorzichtig.

5
6

7

5

3

3

D980A198
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Vervanging van de radiateur en de koelventila-
tor, handbediening variant (geldt niet voor
warme klimaten) (vervolg)

11 Smeer de rubberbussen van de oude radiateur
in met zuurvrije vaseline. Monteer de rubber-
bussen vervolgens op de nieuwe radiateur.

12 Monteer de nieuwe radiateur en druk de clips
vast.

13 Zet de bedrading van de compressor op de
rechterzijde van de radiateur vast.

14 Breng de onderste radiateurslang aan en trek
de slangklem vast.

15 Modellen met een injectiemotor:

Monteer de nieuwe ventilator in het ventilator-
huis.

16 Plaats het ventilatorhuis met de ventilator in de
motorruimte en draai de schroeven vast.

17 Sluit de bedrading van de ventilator aan.

18 Sluit de resterende radiateurslangen aan draai
de slangklemmen vast.

19 Plaats de ontluchtingsslang terug en bevestig
de slang met clips op de radiateurdwarsbalk.

12
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Saab 9-3 M00-

Condensor monteren

1 Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

a Verwijder de bumper.

b Verwijder de slang die tussen de intercooler
en de turbocompressor zit.

c Verwijder de intercooler.

2 Plaats de condensor en trek de schroeven vast.

3 Sluit de verbinder van de drukverklikker aan.

2
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Saab 9-3 M00-

Leidinghouder en bevestiging monteren

1 Open de leidinghouder waarmee de stuurbe-
krachtigingsleiding op het linker wielhuis vastzit.

2 LHD:

Verwijder de clip van het schutbord.

3 Breng de leidinghouders en de bevestiging voor
de A/C-leidingen en -slangen aan op de positie
die in de figuur staat aangegeven.

D980A268
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Saab 9-3 M00-

Expansieklep en A/C-leidingen monteren

1 Breng de expansieklep in positie aan.

Aanhaalmoment, expansieklep 5 Nm
(3,7 lbf ft)

2 RHD:

Sluit de korte hoge- en lagedrukleidingen op de
expansieklep aan.

Aanhaalmoment, expansieklep 9 Nm
(6,6 lbf ft)

3 LHD:

Breng de hoge- en lagedrukleiding langs het
schutbord aan. Duw ze vanaf de onderzijde tus-
sen de geluiddemper de versnellingsbak
omhoog. De leidingen moeten boven de water-
slangen van de warmtewisselaar langs worden
gehaald.

4 Sluit de leidingen met de PAD-koppelingen aan
op de expansieklep.

Aanhaalmoment 9 Nm (6,6 lbf ft)

1

1
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Saab 9-3 M00-

A/C-leidingen monteren (vervolg)

1 Leg de lage- en hogedrukleidingen in positie bij
het linker wielhuis. Steek de leidingen vanaf de
voorzijde onder de bestaande bedrading en
slangen door helemaal naar het schutbord en
trek ze vandaar weer onder de radiateurdwars-
balk langs naar de condensor toe en vandaar
verder naar de compressor (hogedrukleiding),
zie figuur.

2 Sluit de lage- en hogedrukleiding bij het linker
wielhuis aan op de leidingen die afkomstig zijn
van de expansieklep.

3 Leg de lagedrukleiding met de servicekoppeling
in positie en sluit de lagedrukleiding bij het linker
wielhuis aan en bij de lagedrukleiding van de
A⁄C-compressor onder aan de compressor.

4 Sluit de PAD-koppeling van de hogedrukleiding
aan op de condensor en doe hetzelfde met de
koppeling onder aan de A/C-compressor.

Opmerking
De hydraulische slang van de koppeling moet
onder de A/C-leidingen liggen.

D980A269
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Saab 9-3 M00-

Alle A/C-leidingkoppelingen aanhalen

1 Zet de PAD-koppeling met het juiste moment op
de expansieklep vast.

Aanhaalmoment: 9 Nm (6,6 lbf ft).

2 Zet de koppeling van de hogedrukleiding met
het juiste moment bij het linker wielhuis vast.

Aanhaalmoment: 16 Nm (11,8 lbf ft).

3 Zet de koppeling van de lagedrukleiding met het
juiste moment bij het linker wielhuis vast.

Aanhaalmoment 34 Nm (25,1 lbf ft)

4 Zet de koppeling van de lagedrukleiding met het
juiste moment op de servicekoppeling vast en
doe hetzelfde met de koppeling onder aan de
compressor.

Aanhaalmoment 34 Nm (25,1 lbf ft)

5 Zet de PAD-koppeling van de hogedrukleiding
met het juiste moment bij de condensor vast.

Aanhaalmoment: 9 Nm (6,6 lbf ft).

6 Zet de koppeling van de hogedrukleiding met
het juiste moment onder aan de compressor
vast.

Aanhaalmoment: 34 Nm (25,1 lbf ft).

7 Controleer of de leidinghouders en de leidingen
goed vastzitten en breng de clips op de service-
koppeling aan.

8 Breng een kabelbinder op de ABS-console voor
hogedrukleidingen aan.

D980A270
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Saab 9-3 M00-

Luchtafbuigplaten monteren

1 Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

Verwijder de voorgestampte segmenten uit de
verticale luchtafbuigplaat aan de rechterzijde,
als de intercooler rechts een leiding heeft.

Modellen met een automatische versnellings-
bak:

Verwijder eveneens het voorgestampte seg-
ment uit de verticale luchtafbuigplaat aan de
rechterzijde om plaats te bieden aan de oliekoe-
ler van de automatische versnellingsbak.

2 Monteer de verticale luchtafbuigplaten aan
weerszijden van de radiateur. Duw het witte lei-
dingklemmetje vanaf de achterzijde tussen de
nokken van de luchtafbuigplaat om te zorgen
dat de plaat goed vastzit.

3 Monteer de luchtafbuigplaten voor de conden-
sor aan weerszijden van de condensor.

Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

Plaats de intercooler terug.

Sluit de slang aan die tussen de intercooler en
de turbocompressor zit.

4 Monteer de buitenste luchtafbuigplaten.

5 Sluit de elektrische bedrading op de compressor
aan.

6 Monteer de bumper en stel de positie af.

Aanhaalmoment 39 Nm (28,8 lbf ft)

D980A202
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Saab 9-3 M00-

Componentenhouder voor diode monteren,
dieselmotor

1 Neem de houder met de bedrading los die
rechts op de radiateurdwarsbalk zit.

2 Neem de connector los en sluit de componen-
tenhouder met de diode aan.

3 Monteer de componentenhouder met de diode
met een clip op de radiateurdwarsbalk.

D980A053
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Saab 9-3 M00-

Verwijderde onderdelen terugplaatsen, motor-
ruimte

1 Sluit de elektrische bedrading op de buitentem-
peratuursensor aan.

2 Plaats de inlaatslang terug tussen de luchtfilter-
houder en het smoorklephuis.

3 Modellen met turbocompressor (benzine en
diesel):

a Plaats de slang terug tussen de intercooler
en de buis naar het smoorklephuis.

b Draai de schroef terug waarmee het reser-
voir voor de stuurbekrachtigingsvloeistof
vastzit.

c Plaats de magneetklep en de omloopklep
terug.

4 Draai de schroef vast waarmee de stuurbe-
krachtigingsleiding op de radiateurdwarsbalk
vastzit.

5 Monteer de luchtfilterhouder terug.

6 Monteer de onderste luchtafbuigplaten onder de
auto.

1
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Saab 9-3 M00-

Verwijderde onderdelen terugplaatsen, motor-
ruimte (vervolg)

6 Modellen met een automatische versnellings-
bak:

a Draai de moer vast waarmee de schakelas
op de versnellingsbak vastzit.

b Breng de beide schroeven aan waarmee de
console voor de schakelas aan het versnel-
lingsbakhuis vastzit.

7 Breng de stootstrip op de accusteun aan (ter
bescherming van de hogedrukleiding) en mon-
teer de accusteun in de motorruimte.

8 Monteer de bevestigingsbeugel waarmee de
stuurbekrachtigingsleiding op de accusteun
vastzit.

9 Breng de accu in de motorruimte aan.

10 Maak de plus- en de minpool van de accu
schoon, vet ze in en sluit vervolgens de accu-
klemmen aan.

11 Plaats de linker en de rechter koplamp terug.

12 Plaats de linker en de rechter richtingaanwijzer
terug.

13 Plaats de dekplaat over de motor terug.

14 Controleer of u alle slangen en draden in de
motorruimte hebt vastgezet.

15 Plaats de claxon terug.
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Saab 9-3 M00-

A/C-relais monteren

1 Druk het relais op positie J op de relaishouder in
de motorruimte vast.

2 Controleer of zekering 10 A op positie 21 zit van
de zekeringhouder in het dashboard.

3 Controleer of zekering 15 A op positie 5 van de
zekeringhouder in de motorruimte zit.

4 Breng de waarschuwingssticker aan.

770

J
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Saab 9-3 M00-

Koudemiddel bijvullen

In Verwarming en ventilatie, A/C uit hoofdstuk 8 Car-
rosserie van de WIS-CD staat beschreven hoe u het
A/C-systeem vacuüm zuigt en koudemiddel bijvult.

DICE en MIU programmeren

1 Het A/C-systeem werkt alleen, als u de pro-
grammering van de DICE- en de MIU-unit aan-
past. Voor meer informatie zie WIS 3 Elektrisch
systeem, Centrale elektronica, DICE” en WIS 3
Elektrisch systeem, Instrumenten, Hoofdinstru-
ment”.

2 Modellen met benzinemotor (geen warme
klimaten):

Programmeer de DICE-unit voor het gebruik
van de nieuwe koelventilator. Zie voor meer
informatie WIS 3 “Elektrisch systeem, Centrale
elektronica, DICE”.

N.B.
Start de motor niet voordat u koelvloeistof hebt
bijgevuld.

AC
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Saab 9-3 M00-

Koelvloeistof bijvullen, benzinemotor (geldt niet
voor warme klimaten)

1 Vul koelvloeistof bij.

Koelvloeistof bijvullen, dieselmotor (geldt niet
voor warme klimaten)

1 Meng water en koelvloeistof in een verhouding
van 1:1 in een bak.

Vul het expansiereservoir met koelvloeistof en
controleer of het systeem goed afgedicht is.
Ontlucht het systeem als volgt.

a Sluit uitlaatgasslangen aan op het uitlaat-
systeem van zowel de motor als de hulpver-
warming en start de motor.

b Schakel de standverwarming in met het dia-
gnose-instrument (Carrosserie, SID, Active-
ring, Verwarming). De standverwarming
slaat af, wanneer de motor een temperatuur
van 80° heeft bereikt of wanneer u het
standverwarmingsmenu verlaat.

c Controleer of er een onafgebroken stroom
koelvloeistof door de slang loopt die tussen
het thermostaathuis en het expansiereser-
voir zit.

d Laat de motor lopen totdat de thermostaat
open gaat staan.

N.B.
Het is van groot belang dat u het koelsysteem ont-
lucht volgens de aanwijzingen in de werkbeschrij-
ving. Controleer tevens of er som sprake is van
lekkage.
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Saab 9-3 M00-

Controle van de werking

1 Start de motor en laat deze warmlopen.

2 Druk de schakelaar voor A/C in.

3 Controleer alle functies van de A/C.

4 Controleer of er soms condens bij het einddek-
sel op het verdamperhuis naar buiten lekt.

5 Modellen met benzinemotor (geen warme
klimaten)

Controleer de afdichting van het koelsysteem en
vul zo nodig meer koelvloeistof bij.

6 Controleer de afdichting van het A/C-systeem
zoals aangegeven in WIS 8:3 Klimaatregeling
Verwarming en ventilatie, A/C.

Verwijderde onderdelen terugplaatsen (vervolg)

1 Zet het bekledingspaneel terug op de midden-
console (aan de passagierszijde).

2 Monteer het dashboardkastje.

3 Stel het klokje op de juiste tijd in.

4 Programmeer een eventuele radiocode.

5 Plaats de grille terug.

1  2 D980A059


