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Saab 9-5

1 Navigatiemodule
2 Beeldscherm
3 Afstandsbediening
4 Bedrading, navigatiemodule
5 Bedrading, afstandsbediening
6 Bedrading, beeldscherm
7 Steun voor deksel, opbergvak
8 Cd voor taalkeuze
9 Gebruiksaanwijzing

10 Antwoordkaart
11 Bevestiging, navigatiemodule (met het

opschrift 1)
12 Bevestiging, navigatiemodule (met het

opschrift 2)
13 Bevestiging, navigatiemodule
14 Massavlak, GPS-antenne
15 GPS-antenne
16 Tape
17 Bevestiging, beeldscherm (LHD)
18 Bevestiging, beeldscherm (RHD)
19 Montageframe, navigatiemodule
20 Beschermstrip tegen schuren
21 Schroef, M4x6 (4 stuks)
22 Borgring (4 stuks)
23 Ring (4 stuks)
24 Schroef 4,8x16 (4 stuks)
25 Beugel (2 stuks)

26 Bevestiging, afstandsbediening
27 Schroef, M3,5x8 (3 stuks)
28 Schroef 3,5x16 (3 stuks)
29 Kabelbinder met houder (3 stuks)
30 Kabelbinder met clip (7 stuks)
31 Kabelbinder, lang (20 stuks)
32 Schroef (2 stuks)
33 Moer (2 stuks)

De montagerichtlijn is onderverdeeld in twee hoofd-
stukken:

� Montage op auto’s met linkse besturing (LHD),
bladzijde 3;

� Montage op auto’s met rechtse besturing (RHD),
bladzijde 23.

E930A183

7 9

5

19 10

26212223 33

27
32

24

122820

25

25

2181716141556

29 31 30

4

11

3
8131

N.B.
Het systeem is gevoelig voor statische elektriciteit.
Bij het hanteren van de elektronische onderdelen
is het dan ook belangrijk dat u zichzelf eerst ont-
laadt door bijv. de motor van de auto aan te raken.
Kom niet aan het IR-venster van het beeldscherm
of de afstandsbediening.
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Saab 9-5

LHD

Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u de
accukabels loskoppelen.

1 5D: Verwijder de bagagerolhoes.
2 5D: Klap het linker ruggedeelte van de achter-

bank voorover en verwijder de dekplaat die tus-
sen het linker achterportier en de rugleuning zit.

3 5D: Demonteer het linker opbergvak in de vloer.
4 5D: Demonteer de dekplaat achter aan het pla-

fond en neem de aansluitingen voor de verlich-
ting los.

5 5D: Demonteer de bekleding van de linker
D-stijl en verwijder de linker steun voor de baga-
gerolhoes (zit met 3 schroeven vast).

6 5D: Draai de schroeven uit de bovenkant van de
linker zijbekleding los en til de bekleding uit de
auto.

7 5D: Herhaal de punten 2-3 en 5-6 aan de rech-
terzijde van de auto.

8 5D: Demonteer de vloerplaat uit de bagage-
ruimte en verwijder de clips die aan de voorkant
zitten van de mat die het reservewiel afdekt.
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Saab 9-5

9 4D: Demonteer de dorpellijst van de bagage-
ruimte.

10 4D: Demonteer de rechter zijbekleding van de
bagageruimte en verwijder de vloerplaat. 
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Saab 9-5

11 Demonteer de dorpellijsten aan de rechterzijde
van de auto.

12 Demonteer de dekplaat van de klimaatbehui-
zing.

13 Demonteer het onderste dashboardpaneel dat
onder het dashboardkastje zit (dit zit met
4 schroeven vast). Er zitten clips aan de voor-
kant.

14 Haal de vloerverlichting uit het onderste dash-
boardpaneel los.

15 Draai de 3 bevestigingsschroeven onder het
dashboardkastje en de 3 er binnenin los, trek
het kastje een stukje naar buiten toe en koppel
de connector voor de verlichting van het dash-
boardkastje los.

16 Modellen met A/C: Koppel de koelslang los.
17 Demonteer het dashboardkastje en de lucht-

buis.
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Saab 9-5

18 Trek het stuurwiel zover mogelijk naar achteren
toe omlaag.

19 Demonteer de bovenste en onderste helft van
de stuurommanteling (3 schroeven).

20 Demonteer de hendels voor de richtingaanwij-
zers en de ruitenwissers.

21 Demonteer de SID-unit en de radio. Neem
eventuele elektrische aansluitingen en de
antenne los.

22 Demonteer het bedieningspaneel voor verwar-
ming en ventilatie en verwijder de connector.

23 Demonteer het deksel van de zekeringhouder
aan de zijkant van het dashboard. Demonteer
het bedieningspaneel voor de verlichting en de
overige schakelaars, inclusief de bijbehorende
connectoren.

24 Haal de schakelaar voor de waarschuwings-
knipperlichten en de connector los.

25 Demonteer het instrumentenpaneel (dat met
6 schroeven en 4 clips vastzit).

26 Verwijder het instrumentenpaneel.
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Saab 9-5

27 Demonteer de bekleding van de beide A-stijlen.
28 Verwijder de luidsprekerroosters aan weerszij-

den.
29 Haal aan weerszijden de clips van de dekplaat

op de defrosteropening.
30 Verwijder het dekplaatje met de zonnesensor en

de knipperdiode.
31 Draai de moer voor de dekplaat van de defros-

teropening los - de opening is langwerpig - en til
de dekplaat weg.
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Saab 9-5

32 Rond met een vijl het midden van de dekplaat
af, zodat de bedrading voor de GPS-antenne
niet langs een scherpe rand schuurt.

33 Haal de bedrading van de GPS-antenne langs
de voorkant van de dekplaat.

34 Pas de dekplaat voor de defrosteropening in en
draai de moer vast. Ga na of u de lengte van de
bedrading eenvoudig kunt aanpassen.

35 Monteer aan weerszijden de clips en de luid-
sprekerroosters.

36 Breng de bekleding op de beide A-stijlen aan.
37 Neem een gebogen stuk lasdraad, steek het

boven het middelste ventilatiekanaal het dash-
board in en beweeg het naar de plek voor de
zonnesensor toe. 

38 Breng de bedrading voor de GPS-antenne dus-
danig aan dat u deze met de laspen naar buiten
kunt trekken.
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Saab 9-5

39 Maak het oppervlak van het massavlak van de
GPS-antenne (met wasbenzine) schoon op het
punt waar u de tape gaat aanbrengen. Breng de
tape aan op het massavlak van de GPS-anten-
ne. 

40 Maak het oppervlak van het dekplaatje met de
zonnesensor (met wasbenzine) schoon op het
punt waar u de GPS-antenne gaat aanbrengen.
Breng het massavlak van de GPS-antenne aan
met de openingen evenwijdig aan de lengteas
van de auto.

41 Sluit de zonnesensor en de knipperdiode aan en
monteer het dekplaatje.

42 Monteer de GPS-antenne op het midden van de
bevestigingsplaat. De GPS-antenne is magne-
tisch.
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Saab 9-5

43 Haal de bedrading voor de GPS-antenne naar
rechts toe in de richting van de bestaande
bedrading die achter de beveiligingsbalk (de air-
bag) loopt.

44 Haal de bedrading voor het beeldscherm via het
dashboardkastje, door het bestaande kabelka-
naal, onder het middelste luchtrooster in het
dashboard door en laat het ca. 40 cm onder de
klimaatbehuizing uitsteken.
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Saab 9-5

45 Zet de console voor de afstandsbediening en de
bijbehorende bevestiging met drie schroeven op
elkaar vast.

46 Breng de console voor de afstandsbediening
rechts van de versnellingspook aan op
20-25 mm voor het contactslot. Zorg dat de
schroeven voor de houder van de afstandsbe-
diening niet tegen de middenconsole aan kun-
nen komen.

47 Gebruik de bevestiging als mal om een gat met
een diameter van 2,5 mm te boren. Zet de
bevestiging tijdelijk met één schroef vast en
boor het tweede gat. Monteer de console met
twee schroeven.

48 Maak een insnijding met een lengte van 5 mm in
de mat evenwijdig aan de achterkant van de
console voor de afstandsbediening. Meet daar-
bij de lengte op ten opzichte van de verbindings-
naad tussen de mat en de middenconsole.

49 Demonteer de console voor de afstandsbedie-
ning en klap de mat opzij.
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Saab 9-5

50 Haal de bedrading voor de afstandsbediening
achter de vloermat bij de middenconsole langs,
trek deze vervolgens langs de bestaande bedra-
ding naar het punt achter de radio toe. Haal de
bedrading daarna naar rechts om deze aan te
sluiten op de bedrading voor de afstandsbedie-
ning. U moet de verbinders achter het dash-
boardkastje aanbrengen en wel zo dat ze zo
dicht mogelijk bij de rechter A-stijl komen te zit-
ten.
De bedrading afkomstig van de afstandsbedie-
ning is voorzien van een verbinder, die bestemd
is voor een extra luidspreker. U maakt geen
gebruik van deze verbinder, maar bevestigt
deze aan de overige verbinders.

51 Klap de mat terug en zet deze vast evenals de
console voor de afstandsbediening.

52 Pak de verschillende stukken bedrading bijeen
en zet ze met 2 kabelbinders aan de balk achter
de passagiersairbag vast.
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Saab 9-5

53 Vijl een gat met een breedte van 8 mm en een
diepte van 9 mm in de bovenkant van het instru-
mentenpaneel, net boven de schuif van het
luchtrooster. Controleer of u de bedrading van
het beeldscherm gemakkelijk in het gat kunt
aanbrengen.

54 Pas het instrumentenpaneel in het dashboard in
zonder dat u het paneel vastklikt. Controleer
vanaf de bestuurderszijde of de luchtbuizen in
de juiste positie komen te zitten.

55 Breng een stuk tape op het dashboard aan bij
het uitgevijlde gat in het instrumentenpaneel en
plak ook tape rond het gat.

56 Vijl voorzichtig een gat uit in het dashboard via
het gat in het instrumentenpaneel.

57 Breng de bedrading voor het beeldscherm in het
gat aan en controleer of u de bedrading eenvou-
dig door het gat heen en weer kunt halen.

58 Monteer de bevestiging voor het beeldscherm
op het instrumentenpaneel.

59 Druk het instrumentenpaneel vast.

60 Sluit de bedrading op het beeldscherm aan en
monteer het beeldscherm op de bevestiging.

61 Trek de bedrading tot op de juiste lengte uit. U
moet het beeldscherm zo nodig kunnen demon-
teren.

WAARSCHUWING
Wees voorzichtig bij het monteren en controleer of
er nergens connectoren of kabels klem komen te
zitten.
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9mm

8mm

58

56

57

53

55

55

60



14 86 97 229

Saab 9-5

62 Haal de bedrading omlaag naar het kabelkanaal
in de rechter dorpel en vandaar naar achteren
toe naar het achterste wielhuis. Zet de bedra-
ding met 3 kabelbinders bij de A-stijl vast,
bevestig aan elk van de uiteinden van de kabel-
kanalen (4 stuks) 1 kabelbinder en breng
2 kabelbinders aan op het voorste gedeelte van
het achterste wielhuis.

63 Bij het achterste wielhuis vindt u de voorgetrok-
ken bedrading voor het navigatiesysteem. Knip
eventuele kabelbinders door en sluit het stuk
bedrading uit de kit op de voorgetrokken bedra-
ding aan.
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Saab 9-5

64 5D: Pak alle stukken bedrading bijeen, haal ze
langs de balk die achter het ruggedeelte van de
achterbank loopt en zet ze op eventuele
bestaande bedrading vast. Als u er geen andere
bedrading aantreft, moet u de bedrading voor
het navigatiesysteem bevestigen met kabelbin-
ders in de 5 gaten in de carrosserie.

65 5D-modellen met uitschuifbare laadvloer:
Snijd aan weerszijden een uitsparing in de mat
om ervoor te zorgen dat de bedrading over de
schuifrails van de laadvloer heen kan lopen. De
uitsparingen moeten een lengte hebben van
55 mm, gemeten vanaf de vouwlijn aan de voor-
kant van de mat naar de achterkant van de auto
toe, en een breedte van 50 mm, gemeten vanaf
de zijkant van de mat naar het midden van toe.

66 5D-modellen met uitschuifbare laadvloer:
Controleer of er op 25 mm uit de voorkant van
de rails voor de voorste wielen van de laadvloer
gaten zitten. Als dat niet het geval is, moet u in
beide rails een gat boren met een diameter van
6,5 mm. Zorg dat u de gaten op 25 mm uit de
voorkant van de rails aanbrengt.

67 5D-modellen met uitschuifbare laadvloer:
Zet de bedrading met kabelbinders met clip op
de rails van de laadvloer vast. Pas de uitsparing
in de mat zo nodig aan.

68 5D: Haal de stukken bedrading langs het linker
wielhuis en via de bestaande bedrading omlaag
naar de plaats waar u de navigatiemodule gaat
aanbrengen.
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N.B.
De mat mag niet boven op de bedrading komen te
liggen, omdat dit de werking van de uitschuifbare
laadvloer negatief kan beïnvloeden.
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Saab 9-5

69 Monteer het geleiderubber op de pen aan de
achterkant van de navigatiemodule en duw de
navigatiemodule in het montageframe.

Duw de navigatiemodule zover naar binnen dat
deze in het montageframe vastklikt en monteer
de bevestigingen op het montageframe.
4D: De hoekbevestiging met het opschrift 1
moet u aan de linkerkant van de navigatiemodu-
le aanbrengen en die met het opschrift 2 aan de
rechterkant. De achterste schroef moet u aan-
brengen in de horizontale, ovale opening die het
dichtst bij het ronde gat zit. De voorste schroef
moet u in de verticale, ovale opening aanbren-
gen.
5D: De hoekbevestiging met het opschrift 2
moet u aan de linkerkant van de navigatiemodu-
le aanbrengen en de getrapte bevestiging aan
de rechterkant. De achterste schroef in de linker
bevestiging moet u aanbrengen in de horizonta-
le, ovale opening die het dichtst bij het ronde gat
zit. De voorste schroef moet u in de verticale,
ovale opening aanbrengen.

N.B.
De uitholling in het montageframe moet aan de
onderkant van de navigatiemodule komen te zit-
ten.

E930A197
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Saab 9-5

70 Sluit de navigatiemodule aan.
71 5D: Haal de kabelbinder voor de bedrading van

de lasbout los, breng de navigatiemodule aan
met de lasbout in het voorste bevestigingsgat
aan de linkerzijde en de rechter bevestiging aan
de verankeringsrail. Breng via het achterste gat
aan de linkerzijde van de navigatiemodule een
merkje aan.

72 5D: Til de navigatiemodule van zijn plaats en
boor een gat met een diameter van 3,5 mm op
het punt waar u het merkje hebt aangebracht.
Braam het gat af en verwijder eventuele los
slijpsel en lakschilfers. Maak het gebied schoon
met Teroson Reiniger FL, breng een laagje
Standox 1 K Füllprimer aan en breng daarover-
heen deklak aan. Gebruik Terotex HV 400 aan
de onderkant van de carrosserie.

73 5D: Monteer de navigatiemodule met de lasbout
in het voorste bevestigingsgat aan de linkerzij-
de, een schroef in het geboorde gat en met de
rechter bevestiging op de verankeringsrail.
Monteer ook de steun voor het deksel op het lin-
ker opbergvak. Til de navigatiemodule zo hoog
mogelijk op, wanneer u de schroef in de veran-
keringsrail vastdraait. Als de auto is uitgerust
met een uitschuifbare laadvloer, moet u gebruik
maken van de schroeven in de voorste bevesti-
ging.
Bevestig de kabelbinder van de bedrading aan
de lasbout.
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Saab 9-5

74 5D: Pas de linker zijbekleding in. Teken met een
pen de contouren van de navigatiemodule af.

75 5D: Verwijder de zijbekleding en zaag langs de
afgetekende lijn. Vanaf de achterhoek moet de
zaagsnede schuin naar achteren toe omlaag
wijzen in de richting van de bocht in de zijbekle-
ding.

76 5D: Pas de zijbekleding in en breng de schroe-
ven in de bovenkant van de zijbekleding aan.

77 5D: Plaats de steun voor de bagagerolhoes
(zit met 3 schroeven vast) en de bekleding van
de D-stijl terug.

78 5D: Herhaal de punten 76-77 aan de rechter-
zijde van de auto.

79 5D: Duw de dekplaat boven aan het plafond
vast.

80 5D: Monteer het rechter opbergvak in de vloer.
81 5D: Til de bagagerolhoes in positie.
82 5D: Monteer de dekplaat die tussen het linker

achterportier en het ruggedeelte van de achter-
bank zit en klap het ruggedeelte weer achter-
over.

83 5D: Leg de mat over het reservewiel en monteer
de laadvloer.
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Saab 9-5

84 4D: Breng de beschermstrip tegen schuren op
de verticale plaatrand rechts onder de hoeden-
plank aan ter bescherming van de bedrading
voor het navigatiesysteem.

85 4D: Pas de navigatiemodule in met de achter-
kant op één lijn met de onderste vouw achter
aan de hoedenplank en met de rechter bevesti-
ging tegen de verticale plaatrand rechts onder
de hoedenplank aan. Gebruik de bevestigings-
consoles van de navigatiemodule als mal en
teken de positie af waar u de vier gaten moet
boren.

86 4D: Til de navigatiemodule van zijn plaats en
boor gaten met een diameter van 3,5 mm op de
punten waar u een merkje hebt aangebracht.
Braam de gaten af en verwijder eventuele los
slijpsel en lakschilfers. Maak het gebied schoon
met Teroson Reiniger FL, breng een laagje
Standox 1 K Füllprimer aan en breng daarover-
heen deklak aan.

87 4D: Monteer de navigatiemodule en kantel deze
zodanig dat u de cd eenvoudig in kunt brengen.

88 4D: Pak de verschillende stukken bedrading bij-
een en zet ze boven het rechter wielhuis vast.
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Saab 9-5

89 4D: Monteer de rechter zijbekleding in de baga-
geruimte en breng de vloerplaat aan.  

90 4D: Monteer de dorpellijst van de bagageruimte.
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Saab 9-5

91 Monteer het instrumentenpaneel (met 4 clips en
6 schroeven).

92 Sluit het bedieningspaneel voor de verlichting
aan en de overige schakelaars.
Plaats het luikje terug in de zijwand van het
dashboard.

93 Monteer de schakelaar voor de waarschuwings-
knipperlichten en sluit de connector vanaf de
achterkant aan.

94 Sluit het bedieningspaneel voor de verwarming
en ventilatie aan.

95 Sluit de SID-unit en een eventuele radio aan en
monteer ze.

96 Monteer de hendels voor de richtingaanwijzers
en de ruitenwissers.

97 Monteer de beide helften van de stuurommante-
ling.

98 Monteer de luchtbuis aan de passagierzijde.
99 Modellen met A/C: Sluit de koelslang op het

dashboardkastje aan.
100Sluit de verlichting van het dashboardkastje aan

en pas het dashboardkastje in de opening in.
101Breng de 3 bevestigingsschroeven onder het

dashboardkastje en de 3 er binnenin aan.

102Sluit de vloerverlichting in het onderste dash-
boardpaneel aan.

103Monteer het onderste dashboardpaneel dat
onder het dashboardkastje zit (dit zit met
4 schroeven vast). Er zitten clips aan de voor-
kant.

104Monteer de dekplaat van de klimaatbehuizing.
105Monteer de dorpellijsten aan de rechterzijde van

de auto.
106Sluit de accu aan en stel de juiste tijd en datum

op het klokje in.Opmerking
De schakelaar voor de waarschuwingsknipper-
lichten is voorzien van een merkje dat aangeeft
wat de bovenkant is.

E930A202
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Saab 9-5

107Breng een navigatie-cd in de navigatiemodule
aan en parkeer de auto zodanig, dat niets de
GPS-antenne op het dashboard het “zicht” naar
boven toe belemmert.

108Start de motor en controleer of het beeldscherm
van het systeem wordt geactiveerd. Druk op de
toets OK op de afstandsbediening om het start-
menu te laten verschijnen en het navigatiesys-
teem te activeren. Dit neemt 2-10 minuten in
beslag.

109Selecteer de functie “Kaart” uit het navigatieme-
nu om de kaart met de berekende positie van de
auto te bekijken. Wanneer de GPS-ontvangst
goed is, verandert de kleur van het GPS-sym-
bool van rood in groen om aan te geven dat het
systeem klaar is voor gebruik. Voor meer instel-
lingen, zie de gebruiksaanwijzing.

110Plaats de afstandsbediening in de houder en
controleer of de toetsen oplichten. Draai de ver-
lichtingsdraaiknop vanuit stand 0 in de stand
voor groot-/dimlicht en ga na of de verlichting
van het beeldscherm wordt gedimd tot het
niveau dat geldt voor de nachtverlichtingsstand.
Draai de verlichtingsdraaiknop vanuit de stand
voor groot-/dimlicht weer in stand 0 om te con-
troleren of de verlichting weer het niveau voor
de dagverlichtingsstand aanneemt.

111 Maak een proefrit met de auto over de aangege-
ven wegen op de digitale landkaart en contro-
leer als volgt of het systeem goed werkt:

a Rijd naar een kruising toe om na te gaan of
de afstandsindicatie op het beeldscherm
correct reageert.

b Verander veelvuldig van rijrichting om te
controleren of het systeem correct reageert.

c Rijd over een korte afstand achteruit om te
controleren of het systeem op de juiste
manier reageert en de juiste rijrichting aan-
geeft.

112Overhandig de montagerichtlijn, de cd voor de
taalkeuze, de gebruiksaanwijzing en de ant-
woordkaart aan de klant. Laat de klant weten
dat de antwoordkaart ingevuld en wel moet wor-
den opgestuurd naar het voorgedrukte adres
om op de hoogte te worden gehouden van het
laatste nieuws over het navigatiesysteem. Vertel
de klant bovendien dat het systeem de fabriek-
instellingen hervat, als de accu wordt losgekop-
peld.
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RHD

Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u de
accukabels loskoppelen.

1 5D: Verwijder de bagagerolhoes.
2 5D: Klap het linker ruggedeelte van de achter-

bank voorover en verwijder de dekplaat die tus-
sen het linker achterportier en de rugleuning zit.

3 5D: Demonteer het linker opbergvak in de vloer.
4 5D: Demonteer de dekplaat achter aan het pla-

fond en neem de aansluitingen voor de verlich-
ting los.

5 5D: Demonteer de bekleding van de linker
D-stijl en verwijder de linker steun voor de baga-
gerolhoes (zit met 3 schroeven vast).

6 5D: Draai de schroeven uit de bovenkant van de
linker zijbekleding los en til de bekleding uit de
auto.

7 5D: Herhaal de punten 2-3 en 5-6 aan de rech-
terzijde van de auto.

8 5D: Demonteer de vloerplaat uit de bagage-
ruimte en verwijder de clips die aan de voorkant
zitten van de mat die het reservewiel afdekt.
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9 4D: Demonteer de dorpellijst van de bagage-
ruimte.

10 4D: Demonteer de rechter zijbekleding van de
bagageruimte en verwijder de vloerplaat. 
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11 Demonteer de dorpellijsten aan de rechterzijde
van de auto.

12 Demonteer de diagnoseaansluiting en het dash-
boardpaneel dat onder het stuurwiel zit (dit zit
met 3 schroeven vast).

13 Haal de vloerverlichting uit het onderste dash-
boardpaneel los.
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14 Trek het stuurwiel zover mogelijk naar achteren
toe omlaag.

15 Demonteer de bovenste en onderste helft van
de stuurommanteling (3 schroeven).

16 Demonteer de hendels voor de richtingaanwij-
zers en de ruitenwissers.

17 Demonteer de SID-unit en de radio. Neem
eventuele elektrische aansluitingen en de
antenne los.

18 Demonteer het bedieningspaneel voor verwar-
ming en ventilatie en verwijder de connector.

19 Demonteer het deksel van de zekeringhouder
aan de zijkant van het dashboard. Demonteer
het bedieningspaneel voor de verlichting en de
overige schakelaars, inclusief de bijbehorende
connectoren.

20 Haal de schakelaar voor de waarschuwings-
knipperlichten en de connector los.

21 Demonteer het instrumentenpaneel (dat met
6 schroeven en 4 clips vastzit).

22 Verwijder het instrumentenpaneel.
23 Draai de schroeven van de hoes op de stuurop-

hanging los.
24 Verwijder de vier schroeven uit het hoofdinstru-

ment, koppel de twee connectoren los (één
24-polige en één 12-polige) en demonteer het
hoofdinstrument.
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25 Demonteer de bekleding van de beide A-stijlen.
26 Verwijder de luidsprekerroosters aan weerszij-

den.
27 Haal aan weerszijden de clips van de dekplaat

op de defrosteropening.
28 Verwijder het dekplaatje met de zonnesensor en

de knipperdiode.
29 Draai de moer voor de dekplaat van de defros-

teropening los - de opening is langwerpig - en til
de dekplaat weg.
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30 Rond met een vijl het midden van de dekplaat
af, zodat de bedrading voor de GPS-antenne
niet langs een scherpe rand schuurt.

31 Haal de bedrading van de GPS-antenne langs
de voorkant van de dekplaat.

32 Pas de dekplaat voor de defrosteropening in en
draai de moer vast. Ga na of u de lengte van de
bedrading eenvoudig kunt aanpassen.

33 Monteer aan weerszijden de clips en de luid-
sprekerroosters.

34 Breng de bekleding op de beide A-stijlen aan.
35 Neem een gebogen stuk lasdraad, steek het

boven het middelste ventilatiekanaal het dash-
board in en beweeg het naar de plek voor de
zonnesensor toe. 

36 Breng de bedrading voor de GPS-antenne dus-
danig aan dat u deze met de laspen naar buiten
kunt trekken.
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37 Maak het oppervlak van het massavlak van de
GPS-antenne (met wasbenzine) schoon op het
punt waar u de tape gaat aanbrengen. Breng de
tape aan op het massavlak van de GPS-
antenne. 

38 Maak het oppervlak van het dekplaatje met de
zonnesensor (met wasbenzine) schoon op het
punt waar u de GPS-antenne gaat aanbrengen.
Breng het massavlak van de GPS-antenne aan
met de openingen evenwijdig aan de lengteas
van de auto.

39 Sluit de zonnesensor en de knipperdiode aan en
monteer het dekplaatje.

40 Monteer de GPS-antenne op het midden van de
bevestigingsplaat. De GPS-antenne is magne-
tisch.
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41 Haal de bedrading voor de GPS-antenne naar
rechts in de richting van de bestaande bedra-
ding die achter de beveiligingsbalk (het instru-
mentenpaneel) loopt.

42 Haal de bedrading voor het beeldscherm langs
de bestaande bedrading en laat het ca. 30 cm
onder de klimaatbehuizing uitsteken.
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43 Zet de console voor de afstandsbediening en de
bijbehorende bevestiging met drie schroeven op
elkaar vast.

44 Breng de console voor de afstandsbediening
rechts van de versnellingspook aan op
20-25 mm voor het contactslot. Zorg dat de
schroeven voor de houder van de afstandsbe-
diening niet tegen de middenconsole aan kun-
nen komen.

45 Gebruik de bevestiging als mal om een gat met
een diameter van 2,5 mm te boren. Zet de
bevestiging tijdelijk met één schroef vast en
boor het tweede gat. Monteer de console met
twee schroeven.

46 Maak een insnijding met een lengte van 5 mm in
de mat evenwijdig aan de achterkant van de
console voor de afstandsbediening. Meet daar-
bij de lengte op ten opzichte van de verbindings-
naad tussen de mat en de middenconsole.

47 Demonteer de console voor de afstandsbedie-
ning en klap de mat opzij.
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48 Haal de bedrading voor de afstandsbediening
achter de vloermat bij de middenconsole langs,
trek deze vervolgens langs de bestaande bedra-
ding naar het punt achter de radio toe. Haal de
bedrading daarna naar rechts om deze aan te
sluiten op de bedrading voor de afstandsbedie-
ning. U moet de verbinders achter het dash-
boardkastje aanbrengen en wel zo dat ze zo
dicht mogelijk bij de rechter A-stijl komen te zit-
ten.
De bedrading afkomstig van de afstandsbedie-
ning is voorzien van een verbinder, die bestemd
is voor een extra luidspreker. U maakt geen
gebruik van deze verbinder, maar bevestigt
deze aan de overige verbinders.

49 Klap de mat terug en zet deze vast evenals de
console voor de afstandsbediening.

50 Pak de verschillende stukken bedrading bijeen
en zet ze met 3 kabelbinders aan de balk achter
het instrumentenpaneel vast.

51 Pas het hoofdinstrument in positie in en sluit de
twee connectoren aan.

52 Draai het hoofdinstrument vast met behulp van
de vier schroeven.

53 Breng de schroeven aan waarmee de hoes van
de stuurophanging vastzit.
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54 Vijl een gat met een breedte van 8 mm en een
diepte van 9 mm in de bovenkant van het instru-
mentenpaneel, net boven de schuif van het
luchtrooster. Controleer of u de bedrading van
het beeldscherm gemakkelijk in het gat kunt
aanbrengen.

55 Pas het instrumentenpaneel in het dashboard in
zonder dat u het paneel vastklikt. Controleer
vanaf de bestuurderszijde of de luchtbuizen in
de juiste positie komen te zitten.

56 Breng een stuk tape op het dashboard aan bij
het uitgevijlde gat in het instrumentenpaneel en
plak ook tape rond het gat.

57 Vijl voorzichtig een gat uit in het dashboard via
het gat in het instrumentenpaneel.

58 Breng de bedrading voor het beeldscherm in het
gat aan en controleer of u de bedrading eenvou-
dig door het gat heen en weer kunt halen.

59 Monteer de bevestiging voor het beeldscherm
op het instrumentenpaneel.

60 Druk het instrumentenpaneel vast.

61 Sluit de bedrading op het beeldscherm aan en
monteer het beeldscherm op de bevestiging.

62 Trek de bedrading tot op de juiste lengte uit. U
moet het beeldscherm zo nodig kunnen demon-
teren.

WAARSCHUWING
Wees voorzichtig bij het monteren en controleer of
er nergens connectoren of kabels klem komen te
zitten.
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63 Haal de bedrading omlaag naar het kabelkanaal
in de rechter dorpel en vandaar naar achteren
toe naar het achterste wielhuis. Zet de bedra-
ding met 3 kabelbinders bij de A-stijl vast,
bevestig aan elk van de uiteinden van de kabel-
kanalen (4 stuks) 1 kabelbinder en breng
2 kabelbinders aan op het voorste gedeelte van
het achterste wielhuis.

64 Bij het achterste wielhuis vindt u de voorgetrok-
ken bedrading voor het navigatiesysteem. Knip
eventuele kabelbinders door en sluit het stuk
bedrading uit de kit op de voorgetrokken bedra-
ding aan.
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65 5D: Pak alle stukken bedrading bijeen, haal ze
langs de balk die achter het ruggedeelte van de
achterbank loopt en zet ze op eventuele
bestaande bedrading vast. Als u er geen andere
bedrading aantreft, moet u de bedrading voor
het navigatiesysteem bevestigen met kabelbin-
ders in de 5 gaten in de carrosserie.

66 5D-modellen met uitschuifbare laadvloer:
Snijd aan weerszijden een uitsparing in de mat
om ervoor te zorgen dat de bedrading over de
schuifrails van de laadvloer heen kan lopen. De
uitsparingen moeten een lengte hebben van 55
mm, gemeten vanaf de vouwlijn aan de voor-
kant van de mat naar de achterkant van de auto
toe, en een breedte van 50 mm, gemeten vanaf
de zijkant van de mat naar het midden van toe.

67 5D-modellen met uitschuifbare laadvloer:
Controleer of er op 25 mm uit de voorkant van
de rails voor de voorste wielen van de laadvloer
gaten zitten. Als dat niet het geval is, moet u in
beide rails een gat boren met een diameter van
6,5 mm. Zorg dat u de gaten op 25 mm uit de
voorkant van de rails aanbrengt.

68 5D-modellen met uitschuifbare laadvloer:
Zet de bedrading met kabelbinders met clip op
de rails van de laadvloer vast. Pas de uitsparing
in de mat zo nodig aan.

69 5D: Haal de stukken bedrading langs het linker
wielhuis en via de bestaande bedrading omlaag
naar de plaats waar u de navigatiemodule gaat
aanbrengen.
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De mat mag niet boven op de bedrading komen te
liggen, omdat dit de werking van de uitschuifbare
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70 Monteer het geleiderubber op de pen aan de
achterkant van de navigatiemodule en duw de
navigatiemodule in het montageframe.

Duw de navigatiemodule zover naar binnen dat
deze in het montageframe vastklikt en monteer
de bevestigingen op het montageframe.
4D: De hoekbevestiging met het opschrif 1 moet
u aan de linkerkant van de navigatiemodule
aanbrengen en die met het opschrift 2 aan de
rechterkant. De achterste schroef moet u aan-
brengen in de horizontale, ovale opening die het
dichtst bij het ronde gat zit. De voorste schroef
moet u in de verticale, ovale opening aanbren-
gen.
5D: De hoekbevestiging met het opschrift 2
moet u aan de linkerkant van de navigatiemodu-
le aanbrengen en de getrapte bevestiging aan
de rechterkant. De achterste schroef in de linker
bevestiging moet u aanbrengen in de horizonta-
le, ovale opening die het dichtst bij het ronde gat
zit. De voorste schroef moet u in de verticale,
ovale opening aanbrengen.

N.B.
De uitholling in het montageframe moet aan de
onderkant van de navigatiemodule komen te zit-
ten.
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71 Sluit de navigatiemodule aan.
72 5D: Haal de kabelbinder voor de bedrading van

de lasbout los, breng de navigatiemodule aan
met de lasbout in het voorste bevestigingsgat
aan de linkerzijde en de rechter bevestiging aan
de verankeringsrail. Breng via het achterste gat
aan de linkerzijde van de navigatiemodule een
merkje aan.

73 5D: Til de navigatiemodule van zijn plaats en
boor een gat met een diameter van 3,5 mm op
het punt waar u het merkje hebt aangebracht.
Braam het gat af en verwijder eventuele los
slijpsel en lakschilfers. Maak het gebied schoon
met Teroson Reiniger FL, breng een laagje
Standox 1 K Füllprimer aan en breng daarover-
heen deklak aan. Gebruik Terotex HV 400 aan
de onderkant van de carrosserie.

74 5D: Monteer de navigatiemodule met de lasbout
in het voorste bevestigingsgat aan de linkerzij-
de, een schroef in het geboorde gat en met de
rechter bevestiging op de verankeringsrail.
Monteer ook de steun voor het deksel op het lin-
ker opbergvak. Til de navigatiemodule zo hoog
mogelijk op, wanneer u de schroef in de veran-
keringsrail vastdraait. Als de auto is uitgerust
met een uitschuifbare laadvloer, moet u gebruik
maken van de schroeven in de voorste bevesti-
ging.
Bevestig de kabelbinder van de bedrading aan
de lasbout.
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75 5D: Pas de linker zijbekleding in. Teken met een
pen de contouren van de navigatiemodule af.

76 5D: Verwijder de zijbekleding en zaag langs de
afgetekende lijn. Vanaf de achterhoek moet de
zaagsnede schuin naar achteren toe omlaag
wijzen in de richting van de bocht in de zijbekle-
ding.

77 5D: Pas de zijbekleding in en breng de schroe-
ven in de bovenkant van de zijbekleding aan.

78 5D: Plaats de steun voor de bagagerolhoes (zit
met 3 schroeven vast) en de bekleding van de
D-stijl terug.

79 5D: Herhaal de punten 77-78 aan de rechterzij-
de van de auto.

80 5D: Duw de dekplaat boven aan het plafond
vast.

81 5D: Monteer het rechter opbergvak in de vloer.
82 5D: Til de bagagerolhoes in positie.
83 5D: Monteer de dekplaat die tussen het linker

achterportier en het ruggedeelte van de achter-
bank zit en klap het ruggedeelte weer achter-
over.

84 5D: Leg de mat over het reservewiel en monteer
de laadvloer.
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85 4D: Breng de beschermstrip tegen schuren op
de verticale plaatrand rechts onder de hoeden-
plank aan ter bescherming van de bedrading
voor het navigatiesysteem.

86 4D: Pas de navigatiemodule in met de achter-
kant op één lijn met de onderste vouw achter
aan de hoedenplank en met de rechter bevesti-
ging tegen de verticale plaatrand rechts onder
de hoedenplank aan. Gebruik de bevestigings-
consoles van de navigatiemodule als mal en
teken de positie af waar u de vier gaten moet
boren.

87 4D: Til de navigatiemodule van zijn plaats en
boor gaten met een diameter van 3,5 mm op de
punten waar u een merkje hebt aangebracht.
Braam de gaten af en verwijder eventuele los
slijpsel en lakschilfers. Maak het gebied schoon
met Teroson Reiniger FL, breng een laagje
Standox 1 K Füllprimer aan en breng daarover-
heen deklak aan.

88 4D: Monteer de navigatiemodule en kantel deze
zodanig dat u de cd eenvoudig in kunt brengen.

89 4D: Pak de verschillende stukken bedrading bij-
een en zet ze boven het rechter wielhuis vast.
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90 4D: Monteer de rechter zijbekleding in de baga-
geruimte en breng de vloerplaat aan.  

91 4D: Monteer de dorpellijst van de bagageruimte.
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92 Monteer het instrumentenpaneel (met 4 clips en
6 schroeven).

93 Sluit het bedieningspaneel voor de verlichting
aan en de overige schakelaars.
Plaats het luikje terug in de zijwand van het
dashboard.

94 Monteer de schakelaar voor de waarschuwings-
knipperlichten en sluit de connector vanaf de
achterkant aan.

95 Sluit het bedieningspaneel voor de verwarming
en ventilatie aan.

96 Sluit de SID-unit en een eventuele radio aan en
monteer ze.

97 Monteer de hendels voor de richtingaanwijzers
en de ruitenwissers.

98 Monteer de beide helften van de stuurommante-
ling.

99 Sluit de vloerverlichting in het onderste dash-
boardpaneel aan.

100Monteer het dashboardpaneel dat onder het
stuurwiel zit (dit zit met 3 schroeven vast) en de
diagnoseaansluiting.

101Monteer de dorpellijsten aan de rechterzijde van
de auto.

102Sluit de accu aan en stel de juiste tijd en datum
op het klokje in.

Opmerking
De schakelaar voor de waarschuwingsknipper-
lichten is voorzien van een merkje dat aangeeft
wat de bovenkant is.

E930A218

92949798979696 93 92 93

93 92

92

93 9395

92



42 86 97 229

Saab 9-5

103Breng een navigatie-cd in de navigatiemodule
aan en parkeer de auto zodanig, dat niets de
GPS-antenne op het dashboard het “zicht” naar
boven toe belemmert.

104Start de motor en controleer of het beeldscherm
van het systeem wordt geactiveerd. Druk op de
toets OK op de afstandsbediening om het start-
menu te laten verschijnen en het navigatiesys-
teem te activeren. Dit neemt 2-10 minuten in
beslag.

105Selecteer de functie “Kaart” uit het navigatieme-
nu om de kaart met de berekende positie van de
auto te bekijken. Wanneer de GPS-ontvangst
goed is, verandert de kleur van het GPS-sym-
bool van rood in groen om aan te geven dat het
systeem klaar is voor gebruik. Voor meer instel-
lingen, zie de gebruiksaanwijzing.

106Plaats de afstandsbediening in de houder en
controleer of de toetsen oplichten. Draai de ver-
lichtingsdraaiknop vanuit stand 0 in de stand
voor groot-/dimlicht en ga na of de verlichting
van het beeldscherm wordt gedimd tot het
niveau dat geldt voor de nachtverlichtingsstand.
Draai de verlichtingsdraaiknop vanuit de stand
voor groot-/dimlicht weer in stand 0 om te con-
troleren of de verlichting weer het niveau voor
de dagverlichtingsstand aanneemt.

107Maak een proefrit met de auto over de aangege-
ven wegen op de digitale landkaart en contro-
leer als volgt of het systeem goed werkt:

a Rijd naar een kruising toe om na te gaan of
de afstandsindicatie op het beeldscherm
correct reageert.

b Verander veelvuldig van rijrichting om te
controleren of het systeem correct reageert.

c Rijd over een korte afstand achteruit om te
controleren of het systeem op de juiste
manier reageert en de juiste rijrichting aan-
geeft.

108Overhandig de montagerichtlijn, de cd voor de
taalkeuze, de gebruiksaanwijzing en de ant-
woordkaart aan de klant. Laat de klant weten
dat de antwoordkaart ingevuld en wel moet wor-
den opgestuurd naar het voorgedrukte adres
om op de hoogte te worden gehouden van het
laatste nieuws over het navigatiesysteem. Vertel
de klant bovendien dat het systeem de fabriek-
instellingen hervat, als de accu wordt losgekop-
peld.


