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Saab 9-5 4D           
Zonnegordijn, achterruit

1 Zonnegordijn

2 Clip (2 st.) -M01

3 Clip (2 st.) M02-

4 Zeskantmoer met sluitring (2 st.)

5 Vulstuk (2 st.)
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Saab 9-5 4D

1 Breng de tweezijdige klevende tape op de beide
uiteinden van de vulstukken aan.

2 Klap de achterbank voorover en neem de drie
dekplaatjes los.

3 Neem het speciaal gereedschap met art.nr.
84 71 179 en neem de clips (5 stuks) los, waar-
mee de hoedenplank en de luidsprekerroosters
aan de voorkant vastzitten.

4 Demonteer de hoofdsteunen en de luidspreker-
roosters.

5 Trek de middelste veiligheidsgordel los uit de
uitsparing in de hoedenplank.
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Saab 9-5 4D

6 Til de hoedenplank aan de voorkant op, verwij-
der de beschermende folie van de stukken tape
en breng de vulstukken links en rechts tussen
de vouw en de verbindingsnaad aan zoals aan-
gegeven in de figuur.

7 Pas de hoedenplank in en haal de middelste
veiligheidsgordel weer door de opening in de
hoedenplank heen.

8 Monteer de luidsprekerroosters en breng de
5 clips aan waarmee de luidsprekerroosters en
de hoedenplank vastzitten.

9 Monteer de hoofdsteunen en de dekplaatjes.

Klap de achterbank weer achterover.
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Saab 9-5 4D

10 Open de bagageklep en zoek de gaten in de
carrosserie onder de hoedenplank op.

11 Zoek het boormerkje (de uitholling) aan de
onderkant van de hoedenplank op (op ca.
50 mm tussen het carrosserieplaatwerk en de
hoedenplank).

12 Boor gaten op de aangegeven punten met een
6,5 mm boor. Voor een perfecte pasvorm van
het zonnegordijn is het van belang dat u de
gaten op de aangegeven punten aanbrengt.
Verwijder eventuele boorspaanders van de hoe-
denplank.

13 Breng het zonnegordijn zodanig op de hoeden-
plank aan dat deze in de gaten past.

14 Breng de moeren vanaf de onderkant van de
hoedenplank aan. Draai de moeren vast.

Aanhaalmoment: 8 Nm (6 lbf ft)
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Saab 9-5 4D

15 Verwijder de clips waarmee de voorkant van de
plafondbekleding vastzit door ze 90° te ver-
draaien.

16 Monteer de nieuwe clips uit de montageset.

Richt de uitsparingen in de clips naar boven toe.

N.B.
Autos tot en met M01 zijn uitgerust met een
bepaald type clips dat afwijkt van dat op autos
vanaf M02.
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