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Saab 9-3 CV M04-

1 Kuitukaapeli A-pilari - Vääntökotelo, 2770 mm
pitkä

2 Kuitukaapeli (x3)
– Vahvistin - Vääntökotelo (870 mm pitkä)
– Tavaratilan konsoli - Vääntökotelo (1195 mm

pitkä)
– Tavaratilan konsolissa olevien yksiköiden

välissä (455 mm pitkä)
3 Johtosarja ja kuitukaapeli
4 Optisen kaapelin liitinkappale, 2-napainen
5 Telematiikkayksikön konsoli
6 Ruuvi (x2)
7 Antenni, Bluetooth
8 Nippuside (x17)

Lisäksi tarvitaan seuraavat osat (tilataan erikseen)

� Telematiikkayksikkö

� Käyttöpaneeli (tietyt autot)

� Antennijohdin (tietyt autot)

� Ohjauspyörä (tietyt autot)
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Saab 9-3 CV M04-

Väyläkommunikaatio
Monet auton sähköjärjestelmän osat kommunikoivat
väylien avulla. Väyläkommunikaatiotyyppejä on
kolme: P-väylä (Powertrain Bus, moottorivaihteisto-
väylä), I-väylä (Instrument Bus, mittaristoväylä) ja
O-väylä (Optic Bus, optinen väylä). Audiojärjestelmä
kommunikoi mm. navigointijärjestelmän ja puhelinjär-
jestelmän kanssa O-väylän kautta.
O-väylä on optinen ja rengasväylä. Jokaiseen väy-
lällä olevaan ohjausyksikköön on liitetty kaksi optista
kuitukaapelia, yksi vastaanottoa ja yksi lähetystä
varten. Vastaanotetut viestit muunnetaan jokaisessa
ohjausyksikössä optisesta signaalista sähköiseksi ja
lähetyksen yhteydessä takaisin optiseksi. O-väylän
tiedonsiirtonopeus on 25 Mbit/s.

AMP1 on vahvistin vasemman takasivuverhoilun
takana
AMP2 on vahvistin takasähkökeskuksen luona
CDC on CD-vaihtaja takasähkökeskuksen luona
DVD on DVD-soitin takasähkökeskuksen luona

Asennettaessa uutta varustetta, joka liitetään
O-väylään, on tärkeätä kytkeä se jo olemassa
olevan varustuksen asianmukaiselle puolelle.

Huomaa
On hyvin tärkeätä, että kaikki O-väylään liitettävät
yksiköt liitetään tietyssä järjestyksessä, katso
kuvaa, ja että rengas on koko ajan suljettu.
Jos kytkentä tehdään muulla kuin tässä asennus-
ohjeessa selostetulla tavalla, seurauksena voi olla
että monet auton järjestelmistä eivät toimi.
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Huomaa
Optisia kaapeleita on käsiteltävä varovasti, jotta
signaali ei muuttuisi.

� On hyvin tärkeätä, että näitä kahta liitinkappa-
leen johdinta ei vaihdeta keskenään.

� Kaapeleita ei voi jatkaa.

� Johtimen taivutussäde ei saa olla pienempi
kuin 25 mm.

� Johdinta ei saa asettaa alttiiksi yli 85 °C
lämpötilalle.

� Johtimen päissä ei saa olla likaa.

� Johtimeen ei saa kohdistaa iskuja, siitä olisi
seurauksena läpinäkyvän muovin muuttuminen
valkoiseksi ja valonvoimakkuuden heikkenemi-
nen. Tämä voi aiheuttaa yhteyskatkoksen.

� Johdin ei saa kiristyä mitään terävää reunaa
vasten, se vaikuttaa signaalia vaimentavasti.
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1 Käännä katto ylös ja avaa tavaratilan luukku.
2 Irrota tavaratilan lattian matto sekä irrota tavara-

tila kynnyssuojus.
3 Irrota niitit ja nosta tavaratilan verhoilun etuosa

ulos.
4 Irrota vasemmanpuoleinen sivukynnyssuojus.
5 Irrota vasemman sivuverhoilun kiinnittimet ja

käännä verhoilu sivuun. Pujota nauha irti
sivuverhoilun takapuolelta ja irrota liitinkappale
tavaratilan valaisimesta. Irrota sivuverhoilu.

6 Tarkasta, tavaratilasta, onko antennijohtimen
liitäntä vääntökotelon keskellä ja onko tele-
matiikkayksikkö asennettu vääntökotelon
keskelle. Jos telematiikkayksikkö on asennettu,
se pitää irrottaa yhdessä konsolin kanssa, mutta
irrottamatta liitinkappaleita.
Telematiikkayksikkö puuttuu ja antennilii-
täntä puuttuu: Jatka kohdasta 7.
Telematikkayksikkö on ja sininen anten-
nijohdinliitäntä on, mutta violetti antennijoh-
dinliitäntä puuttuu: Jatka kohdasta 7.
Telematikkayksikkö puuttuu ja sininen
antennijohdinliitäntä on, mutta violetti anten-
nijohdinliitäntä puuttuu: Jatka kohdasta 7.
Telematiikkayksikkö puuttuu, mutta violetti
antennijohdinliitäntä on: Jatka kohdasta 22.
Telematiikkayksikkö on, sininen antennijoh-
dinliitäntä on ja on liitetty, sekä violetti
antennijohdinliitäntä on, mutta ei ole liitetty:
Jatka kohdasta 61.
Telematikkayksikkö puuttuu, mutta sininen
antennijohdinliitäntä on ja violetti anten-
nijohdinliitäntä on: Jatka kohdasta 22.
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Saab 9-3 CV M04-

7 Käännä kangaskatto täysin alas, mutta anna
kattokotelon olla auki.

8 Avaa vasemman puoleinen sivuikkuna kokonaan. 
9 Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät takaistuimen

istuintyynyn etureunasta.
10 Nosta tyyny ylös ja vedä sitä eteenpäin siten,

että se irtoaa.
11 Vedä molemmat pääntuet takana ylimpään

asentoonsa.
12 Paina pääntukien holkeissa oleva lukitus sisään.

Pidä lukitusta painettuna ja irrota pääntuet.
13 Irrota turvavöiden alakiinnitysten ruuvit.
14 Irrota selkänojan yläkiinnityksen kaksi ruuvia.
15 Vedä selkänojan alaosaa eteenpäin ja nosta

selkänojaa ylöspäin.
16 Paina turvavyön ohjain irti selkänojasta ja vie

turvavyö irti ohjaimesta ja selkänojasta.
17 Nosta selkänoja pois.
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18 Etsi violetti antennijohtimen liitäntä turvavyön
alakiinnityksen luota auton oikealla puolella.
Irrota liitinkappaleet.

19 Irrota oikea bassokaiutin tai oikea peitekansi.
20 Leikka nippuside poikki voidaksesi muuttaa

antennijohtimen sijaintia ja asenna uusi
nippuside samaan paikkaan, mutta vain johto-
sarjan ympäri.

21 Vie annennijohdin vääntökoteloon ja aseta
antennijohtimen liitäntä, yhdiesä sinisen anten-
nijohtimen liitännän kanssa, jos sellainen on,
vääntökotelon keskelle.
Ilman navigointia: Jatka kohdasta 22.
Navigoinnilla: Jatka kohdasta 61.
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22 Irrota varovasti kaiutinsäleikkö vasemmasta taka-
sivuverhoilusta. Käytä irrotustyökalua 82 93 474.

23 Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät takasivuverhoilua
vasemmalla puolella.

24 Nosta sivuverhoilu ylöspäin. Ota mahdolliset
kumisuojukset talteen.

25 Pujota ohjausyksikkö irti sivuverhoilusta, mutta
älä irrota ohjausyksikön liitinkappaletta, koska
synnyttää vikakoodin.

26 Irrota kaiuttimen liitinkappale ja irrota sivuver-
hoilu.

27 Irrota vasen kaiutin tai vasen peitekansi.
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28 Irrota vasen kynnyssuojus.
29 Irrota A-pilariverhoilun alaosa vasemmalta

puolelta.
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30 Aseta vasen etuistuin etumaiseen ääriasen-
toonsa ja käännä selkänoja eteen.

31 Ota sarjasta esiin kuitukaapeli A-pilari - Vääntö-
kotelo ja vie se vasemman A-pilarin luona
olevasta liitinkappaleesta kynnyksen luona
olevan johtosarjan kautta, takaistuimen alta ja
edelleen vasemmalle suojakaarelle vääntökote-
lossa. Kiinnitä kuitukaapeli nippusiteillä.

32 Käännä katto täysin ylös ja avaa tavaratilan
luukku.

Vihje
Istuin pitää työntää taka-asentoon, jotta käsiksi-
pääsy on koko matkan mahdollista. Työnnä sen
jälkeen istuin takaisin etumaiseen asentoon.

Huomaa
Optisia kaapeleita on käsiteltävä varovasti, jotta
signaali ei muuttuisi.

� Johtimen taivutussäde ei saa olla pienempi
kuin 25 mm.

� Johdinta ei saa altistaa iskuille, jotka tekevät
läpinäkyvän muovin valkoiseksi, mikä merkitsee
valovoiman heikkenemistä. Tällaiset vauriot
voivat aiheuttaa kommunikaatiokatkoksen.

� Johdin ei saa kiristyä mitään terävää reunaa
vasten, se vaikuttaa signaalia vaimentavasti.
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33 Irrota akkukotelo ja miinusjohdin akusta.
34 Etsi liitinkappale kytkettyine kuitukaapeleineen

vasemman alemman A-pilarin luota (teipattu joh-
dinkanavaan) ja nosta liitinkappaleen lukituslevy
ylös.

35 Irrota kuitukaapeli liitinkappaleen siitä kohdasta,
jossa nuoli osoittaa ulospäin kuitukaapelia kohti.

36 Irrota suojus sarjan kuitukaapelin liitännästä ja
asenna suojus irrotetun kuitukaapelin liitäntään.
Siirrä kuitukaapeli varovasti sivuun siten, ettei
se vaurioidu, ja aseta se johtosarjan taakse.

37 Asenna liitäntä kuitukaapeliin, joka asennettiin
asennettiin kohdassa 31 liitinkapapleeseen ja
asenna lukituslevy.

VAROITUS
Punainen näkyvä valo on laserluokkaa 1. Älä
katso suoraan optisiin kuituihin tai ohjausyksikön
liitinkappaleeseen läheltä. Jos silmän ja valonläh-
teen välinen etäisyys on alle 20 mm, valo voi
vaurioittaa silmiä.

Huomaa
Optisia kaapeleita on käsiteltävä varovasti, jotta
signaali ei muuttuisi.

� On hyvin tärkeätä, että näitä kahta liitinkappa-
leen johdinta ei sekoiteta keskenään.

� Johtimen taivutussäde ei saa olla pienempi
kuin 25 mm.

� Johtimen päissä ei saa olla likaa.

� Johdin ei saa kiristyä mitään terävää reunaa
vasten, se vaikuttaa signaalia vaimentavasti.
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38 Asenna toinen liitäntä kuitukaapeliin, joka
asennettiin kohdassa 31 sarjan liitinkappaleen
kohtaan 1.

39 Auto, jossa on konsoli takasähkökeskuksen
luona: Jatka kohdasta 48.
Auto, jossa ei ole konsolia takasähkökes-
kuksen luona:  Jatka kohdasta 40.
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40 Irrota liitinkappale vahvistimesta.
41 Irrota pieni liitinkappale suuresta liitinkappaleesta.
42 Irrota kohtaan 1 liitetty kuitukaapeli avaamalla

liitinkappaleen lukitus ja nostamalla varovasti
hakasta.
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43 Ota sariasta esiin kuitukappaeli Vahvistin -
Vääntökotelo, irrota suojuso toisesta liitännästä
ja asenna liitäntä vahvistimen pienen liitinkap-
paleen kohtaan 1. Asenna lukitus.

44 Asenna suojus irrotetun kuitukaapelin liitäntään
ja siirrä varovasti kuitukaapeli syrjään niin, ettei
se vaurioidu.

45 Asenna pieni liitinkappale suureen liitinkappalee-
seen ja kytke suuri liitinkappale vahvistimeen.

46 Vie kuitukaapelia taaksepäin johtosarjaa pitkin
ja edelleen vääntökoteloon.

47 Irrota suojus kuitukaapelin toisesta liitännästä ja
asenna liitäntä vääntökotelon sisällä olevan
liitinkappaleen kohtaan 2. Asenna lukitus.
Jatka kohdasta 51.
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48 Irrota konsoli ja siirrä se pois käsikisipääsyn
helpottamiseksi. Irrota johtosarjan nippuside
konsolista.

49 Ota sarjasta esiin kuitukappeli Tavaratilan
konsoli - Vääntökotelo, irrota suojus toisesta
liitännästä ja asenna liitäntä vääntökotelon
sisällä olevan liitinkappaleen kohtaan 2. Asenna
lukitus.

50 Vie kuitukaapeli johtosarjaa pitkin vasemmalle,
vääntökotelon läpi ja takaisin takasähkökeskuk-
sen luona olevaa konsolia kohti. Kiinnitä nippu-
siteillä, mutta älä kiristä niitä täysin, koska vielä
kaksi kaapelia pitää kiinnittää.
Jatka kohdasta 51.
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51 Vie, takaistuimen paikalta, sarjan johtosarjan
kuitukaapeleineen sisään vääntökoteloon.
Asenna pieni liitinkappale kuitukaapeleineen lii-
tinkappaleeseen ja asenna lukituslevy.

52 Asenna liitinkappale johtosarjaan vääntökotelon
sisällä. Vie sarjan johtosarja olemassa olevaa
johtosarjaa pitkin vääntökotelossa ja takaisin
takasähkökeskusta kohti. Kiinnitä ne nippusi-
teillä vääntökotelon sisällä.

53 Etsi telematiikkayksikön liitinkappale vääntöko-
telon keskeltä ja asenna johtimet sarjan johto-
sarjasta liitinkappaleeseen seuraavasti:
Punainen (RD) johdin (+) napaan 10
Musta (BK) johdin (-) napaan 20
Asenna telematiikkayksikön liitinkappale sarjan
johtosarjan suureen liitinkappaleeseen.
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54 Vie sarjan johtosarjan irtonaiset päät olemassa
olevaa johtosarjaa pitkin aiemmin asennettujen
nippusiteiden läpi aiemmin asennettua kuitukaa-
pelia pitkin taaksepäin johtosarjan haaroitukselle
takasähkökeskukseen. Kiristä nippusiteet.

55 Irrota teippi, joka kiinnittää telematiikkayksikön
jännitteensyötön liitinkappaleen johtosarjaan ja
jaa liitinkappale.

56 Irrota lukitus ja asenna johtimet sarjan johtosar-
jaasta liitinkappaleeseen seuraavasti:
Punainen (RD) johdin (+) napaan 1
Musta (BK) johdin (-) napaan 2

57 Asenna lukitus, kytke liitinkappale ja kiinnitä se
takasähkökeskuksen johtosarjaan.
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58 Ota sarjan telematiikkayksikkö esiin ja irrota
mahdolliset kiinnikkeet telematiikkayksiköstä.

59 Asenna sarjan telematiikkayksikkö konsoliin,
pitää kuulua napsahdus, ja kytke liitinkappale
telematiikkayksikköön.

60 Kytke antennijohdin tai antennijohtimet sekä
Bluetooth-antenni telematiikkayksikköön.

Jatka kohdasta 67.

Huomaa
Optisia kaapeleita on käsiteltävä varovasti, jotta
signaali ei muuttuisi.

� On hyvin tärkeätä, että näitä kahta liitinkappa-
leen johdinta ei sekoiteta keskenään.

� Johtimen taivutussäde ei saa olla pienempi
kuin 25 mm.

� Johtimen päissä ei saa olla likaa.

� Johdin ei saa kiristyä mitään terävää reunaa
vasten, se vaikuttaa signaalia vaimentavasti.

Huomaa
Ole varovainen Bluetooth-antennin suhteen, koska
se on hyvin herkkä.
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61 Käännä katto ylös ja avaa tavaratilan luukku.
62 Irrota miinusjohdin akusta.
63 Ota sarjan telematiikkayksikkö esiin ja irrota

mahdolliset kiinnikkeet telematiikkayksiköstä.
64 Irrota liitinkappaleet olemassa olevasta tele-

matiikkayksiköstä ja irrota telematiikkayksikkö.
65 Asenna sarjan telematiikkayksikkö konsoliin,

pitää kuulua napsahdus, ja kytke liitinkappale
telematiikkayksikköön.

66 Kytke antennijohdin tai antennijohtimet sekä
Bluetooth-antenni telematiikkayksikköön.

Jatka kohdasta 73.

Huomaa
Optisia kaapeleita on käsiteltävä varovasti, jotta
signaali ei muuttuisi.

� On hyvin tärkeätä, että näitä kahta liitinkappa-
leen johdinta ei sekoiteta keskenään.

� Johtimen taivutussäde ei saa olla pienempi
kuin 25 mm.

� Johtimen päissä ei saa olla likaa.

� Johdin ei saa kiristyä mitään terävää reunaa
vasten, se vaikuttaa signaalia vaimentavasti.
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se on hyvin herkkä.
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Saab 9-3 CV M04-

67 Auto jossa ei ole konsolia takasähkökeskuk-
sen kohdalla: Jatka kohdasta 74.
Konsoli jossa on vahvistin tai CD-vaihtaja
takasähkökeskuksen luona: Irrota vahvisti-
men tai CD-vaihtajan liitinkappale ja irrota pieni
liitinkappale isosta liitinkappaleesta.
Konsoli jossa on vahvistin ja CD-vaihtaja taka-
sähkökeskuksen luona: Irrota CD-vaihtajan
liitinkappale ja irrota pieni liitinkappale isosta liitin-
kappaleesta.

68 Vahvistin ja/tai CD-vaihtaja on asennettuna:
Irrota kuitukaapeli, joka on liitetty irrotetun liitin-
kappaleen kohtaan 1, avaamalla liitinkappaleen
lukitus ja nostamalla varovasti hakasta. Siirrä
kuitukaapeli varovasti syrjään niin, ettei se
vaurioidu.
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69 Vahvistin ja/tai CD-vaihtaja on asennettu:
Irrota suojus toisesta liitännästä kuitukaapelilta,
joka aiemmin asennettiin (vääntökotelosta).
Asenna liitäntä pienen liitinkappaleen kohtaan 1.
Asenna lukitus. Asenna suojus irrotetulle
kuitukaapelille.

70 Vahvistin ja/tai CD-vaihtaja on asennettu:
Asenna pieni liitinkappale vahvistimen ja/tai
CD-vaihtajan liitinkappaleeseen.

71 Vahvistin ja/tai CD-vaihtaja on asennettu:
Kytke vahvistimen ja/tai CD-vaihtajan liitinkappale. 
Jatka kohdasta 72.
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72 Asenna konsoli. Kiristä myös konsolin yläpuo-
lella oleva mutteri. Kiinitä johtosarjan nippuside
konsolin reiässä.

73 Sovita telematiikkayksikön konsoli vääntökote-
loon ja asenna se.

Huomaa
Optisia kaapeleita on käsiteltävä varovasti, jotta
signaali ei muuttuisi.

� On hyvin tärkeätä, että näitä kahta liitinkappa-
leen johdinta ei sekoiteta keskenään.

� Johtimen taivutussäde ei saa olla pienempi
kuin 25 mm.

� Johtimen päissä ei saa olla likaa.

� Johdin ei saa kiristyä mitään terävää reunaa
vasten, se vaikuttaa signaalia vaimentavasti.
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74 Sovita vasen sivuverhoilu paikalleen, kytke
tavaratilan valaistus ja pujota nauha kiinni.
Asenna kiinnittimet.

75 Asenna sivukynnyssuojus.
76 Asenna tavaratilan etuosan verhoilu, kynnys-

suojus ja aseta matto tavaratilan lattialle.
Ilman navigointia: Jatka kohdasta 77.
Navigoinnilla: Jatka kohdasta 85.
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77 Asenna A-pilarin verhoilu.
78 Asenna kynnyssuojus.

Auto, jossa infotainment-järjestelmän käyttö-
paneeliltä puuttuu näyttö: Jatka kohdasta 79.
Auto, jossa infotainment-järjestelmän käyt-
töpaneelilla on näyttö: Jatka kohdasta 85.
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79 Irrota keskimmäinen ilmasuutin kojelaudasta
kampeamalla varovasti sisään hakasia, joihin
päästään käsiksi säleikön läpi.

80 Irrota infotainment-järjestelmän käyttöpaneelin
kiinnitysruuvit.

81 Irrota käyttöpaneeli ja irrota liitinkappale.

Vihje
On tärkeää taivuttaa sisään oikeita hakasia. Ilma-
suuttimia koossa pitävät hakaset näkyvät myös
säleikön läpi.

VAROITUS
Punainen näkyvä valo on laserluokkaa 1. Älä
katso suoraan optisiin kuituihin tai ohjausyksikön
liitinkappaleeseen läheltä. Jos silmän ja valonläh-
teen välinen etäisyys on alle 20 mm, valo voi
vaurioittaa silmiä.
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82 Kytke liitinkappale sarjan käyttöpaneeliin.
83 Asenna käyttöpaneeli.
84 Sovita ja asenna ilmasuutin.
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85 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Kytke akun miinusjohdin.

86 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Käännä katto täysin
alas, mutta anna kattokotelon olla auki.

87 Auto, josta vain takaistuin on irrotettu: Kytke
ja asenna oikea bassokaiutin tai asenna oikea
peitekansi.
Jatka kohdasta 92.
Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja takais-
tuin on irrotettu: Jatka kohdasta 88.

88 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja takais-
tuin on irrotettu: Tarkasta, että kosteussuoja
on ehjä ja vaihda tarvittaessa. Asenna
ohjausyksikkö sivuverhoiluun.

89 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja takais-
tuin on irrotettu: Kytke kaiuttimen liitinkappale,
sovita sivuverhoilu paikalleen ja paina sitä
alaspäin. Tarkasta, että kumisuojukset ovat
paikoillaan.

90 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja takais-
tuin on irrotettu: Asenna sivuverhoilua kiinnit-
tävä ruuvit, käännä oviaukon tiivisteen sisempi
huuli sivuverhoilun etureunan yli ja nosta kattoko-
telon tiivisteen päällä oleva kiinnike sivuverhoilun
päälle.

91 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja takais-
tuin on irrotettu: Asenna kaiutinsäleikkö sekä
asenna bassokaiuttimet tai peitekannet.
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92 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Vie takaturvavyöt
vyönohjaimiin ja asenna ohjaimet selkänojaan
painamalla ne paikoilleen.

93 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Sovita selkänoja
ylähäältä paikalleen ja paina alas kiinni.

94 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Asenna selkänojan
yläkiinnityksen kaksi ruuvia.

95 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Asenna turvavöiden
alakiinnitysten ruuvit.
Kiristysmomentti 45 Nm (33 lbf ft)

96 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Asenna taemmat pään-
tuet holkkeihin.

97 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Sovita istuintyyny pai-
kalleen ja asenna ruuvit istuintyynyn etureunaan.

98 Auto, josta vasen takasivuverhoilu ja/tai
takaistuin on irrotettu: Käännä katto täysin
ylös.
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99 Kytke akun miinusjohdin, jos sitä ei jo ole tehty,
ja asenna akkukotelo.

100Synkronoi kauko-ohjaimen koodi asettamalla
avain virtalukkoon.

101Säädä aika ja päiväys.
102Aktivoi ikkunannostimien puristussuoja nosta-

malla ja laskemalla sivuikkunat kaksi kertaa.
Äänikuittaus ilmaisee, että aktivointi on tehty.

103Auto, jossa on sähkökäyttöinen vasen etuis-
tuin: Palauta istuimen asento, jos sitä on
muutettu.

104Kytke diagnoosityökalu, tee ICM-ohjausyksikön
SPS-ohjelmointi (viimeisimmällä ohjelmistolla),
valitse sen jälkeen "Lisää/Poista", valitse ICM ja
valitse "Lisää".

105Kytke diagnoosityökalu, valitse auto- ja vuosi-
malli, valitse "Kaikki", valitse "Lisää/Poista",
valitse varuste ja valitse "Lisää".

Huomaa
Tämä täytyy tehdä kaikille avaimille, muuten
kauko-ohjaimet eivät toimi.

Vihje
Diagnoosityökalun on tietyissä tilanteissa
noudettava turvakoodi TIS:stä. Tiedot siitä, mitä
on tehtävä, näkyvät diagnoosityökalun näytössä.
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