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Saab 9-5           
Achteruitkijkspiegel met automatische anti-verblindingsregeling

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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Saab 9-5

1 Achteruitkijkspiegel (apart te bestellen)
2 Bedrading
3 Clip
4 Kabelschoen
5 Kabelschoen
6 Bedrading
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Saab 9-5

1 Demonteer het lampglas.
2 Verwijder de bout en de plafondconsole.
3 Koppel de connectoren voor de temperatuur-

sensor en de microfoon los (voor zover aanwe-
zig).

4 Demonteer de achteruitkijkspiegel. Verwijder de
zekering voor de interieurverlichting (nr. 20 in de
relais- en zekeringhouder van het dashboard).
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Saab 9-5

5 Haal de verbinder los en verwijder de kabel-
schoenen op positie 5 (RD/WH) en positie 8
(BK) uit de contrastekker.

6 Bevestig de draden samen met de overeenkom-
stige draden van bedrading uit de set (rood-wit
met rood-wit in de kleine kabelschoen en zwart
met zwart in de grote kabelschoen) en monteer
de kabelschoenen in de connector: sluit rood-wit
(RD/WH) aan op pen 5 en zwart (BK) op pen 8.

7 Sluit de verbinder aan en duw deze op de clip
vast.

8 Verwijder voorzichtig de tape van de ene con-
nector aan de korte bedrading uit de set.

Sluit de korte bedrading uit de set aan op de lan-
ge bedrading uit de set.

9 Sluit de korte bedrading uit de set aan op de
achteruitkijkspiegel en breng de tape om de drie
verbinders heen aan. Monteer de achteruitkijk-
spiegel.
Aanhaalmoment: 3 Nm (2 lbf ft)

10 Auto’s met een chassisnummer tot en met
X3075366: Breng de bedrading achter de
hemelbekleding aan en zet de verbinder voor de
lange en korte bedrading uit de set met de bijge-
leverd clip vast.
Auto’s met een chassisnummer vanaf
X3075367: Breng de bedrading achter de
hemelbekleding aan en breng de verbinder voor
de lange en korte bedrading uit de set aan door
deze in de groef vast te drukken.

11 Breng de verbinder voor de korte bedrading uit
de set en de achteruitkijkspiegel aan tussen de
voet van de achteruitkijkspiegel en de verbinder
die u in het voorgaande punt monteerde.

12 Sluit de connectoren voor de temperatuursen-
sor en de microfoon aan (voor zover aanwezig).

13 Monteer de plafondconsole en het lampglas.
14 Breng de zekering voor de interieurverlichting

weer in de houder aan.
15 Achteruitkijkspiegel met kompas: IJk het

kompas, zie blz. 5. Verander zo nodig van decli-
natiezone, zie blz. 5.

16 Overhandig deze montagerichtlijn aan de klant
en maak de klant attent op de gebruiksaanwij-
zingen.

N.B.
U moet de tape later opnieuw gebruiken.

WAARSCHUWING
Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een
verkeerde manier van monteren kan schade aan
de bedrading veroorzaken en aanleiding geven tot
kortsluiting en/of brand.
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Saab 9-5

Gebruiksaanwijzingen
De achteruitkijkspiegel is voorzien van twee senso-
ren: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Wanneer de voorste sensor registreert dat het bui-
ten donker is, wordt de anti-verblindingsregeling
geactiveerd. De regeling zorgt ervoor dat bij een fel-
le belichting van achteren de achteruitkijkspiegel
traploos donkerder wordt om zo het felle licht te
dempen. Wanneer het licht van de achterligger min-
der fel wordt, neemt de spiegel traploos de normale
stand weer in.
De automatische anti-verblindingsregeling is uit te
schakelen met de knop onder op de achteruitkijk-
spiegel. Raadpleeg voor meer informatie het
instructieboekje dat bij de auto hoort.

IJken/Programmeren
Achteruitkijkspiegel met kompas: IJk het kompas
door de knop “AUTO” ingedrukt te houden totdat de
tekst “CAL” en een windstreek op het venster van
het kompas verschijnen. Laat de knop los. Rijd lang-
zaam in cirkels rond totdat de tekst “CAL” dooft. Het
kompas is vervolgens geijkt. Zie voor meer informa-
tie het instructieboekje dat bij de auto hoort.
Achteruitkijkspiegel met kompas: U kunt van
declinatiezone veranderen door de knop “AUTO”
ingedrukt te houden totdat de tekst “ZONE” en een
windstreek op het venster van het kompas verschij-
nen. Laat de knop los. U kunt vervolgens van decli-
natiezone veranderen met de knop “AUTO” (zie de
afbeelding voor de verschillende declinatiezones).
Laat de knop “AUTO” los, wanneer u de juiste decli-
natiezone hebt gekozen. Wanneer de tekst “ZONE”
dooft, is de declinatiezone opgeslagen. Zie voor
meer informatie het instructieboekje dat bij de auto
hoort.
Achteruitkijkspiegel met afstandsbediening
voor garagedeuropener: Zie voor informatie over
de programmering het instructieboekje dat bij de
auto hoort.
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