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2 32 026 006

Saab 9-5

1 Elektroniikkayksikkö
2 Ruuvi (x2)
3 Muovimutteri (x2)
4 Pidin (x4)
5 Etäisyysanturi/tunnistin (x4)
6 Liitinkappalekonsoli
7 Johtosarja, etäisyysanturit/tunnistin
8 Liitosjohtosarja
9 Liitinkappale

10 Nippuside (x20)
11 Nippuside (x2)
12 Nippuside
13 Nippuside, kumiläpivienti
14 Kumiläpivienti
15 Varokkeenpidin ja 7,5 A:n varoke
16 Varokkeenpidin ja 10 A:n varoke
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Saab 9-5

Ennen työn aloittamista pitää etäisyysanturei-
den näkyvät osat ja pitimet maalata puskurin-
kuoren värisiksi.

1 4D - Kuormatilan valmistelu:
� Käännä takaistuimen istuintyynyt eteen ja

käännä takaistuimen selkänoja alas.
� Avaa tavaratilan luukku ja irrota tavaratilan

lattia (A).
� Irrota kynnyssuojus (B).
� Irrota vasen sivuverhoilu (C) tavaratilasta ja

irrota eristetyynyt (2 kpl) korin takareunasta.
� Irrota ja käännä sivuun tavaratilan oikea sivu-

verhoilu (D) sekä irrota eristetyynyt (2 kpl)
korin takareunasta.

Huomaa
Maalikerros ei saa olla paksumpi kuin 90�, ettei se
vaikuta järjestelmän toimintaan.
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Saab 9-5

2 5D - Kuormatilan valmistelu:
� Käännä takaistuimen istuintyynyn vasen osa

ja selkänojan vasen osa eteen sekä poista
suojus vasemman takaoven ja selkänojan
väliltä.

� Nosta näkösuoja pois.
� Nosta kannet (A) pois säilytyslokeroiden

päältä sekä nosta säilytyslokerot (B) pois.
� Irrota eristetyynyt korin takareunasta. 
� Irrota kuormatilan lattia (C).
� Irrota kynnyssuojus (D), 2 peitekantta, ruuvit

ja kiinnittimet.

Seuraavat kohdat koskevat vasenta puolta: 
� Irrota taempi katonsuojus (E) reunasta siten,

että D-pilarin verhoilu (F)vapautuu.
� Irrota D-pilarin verhoilu, kiinnitetty kiinnitti-

millä.
� Irrota hattuhyllyn tuki (G), 1 peitekansi ja

3 ruuvia.
� Irrota sivupehmike (H) vetämällä ensin peh-

mikkeen yläreunasta siten, että lukituskieleke
vapautuu. Pujota sen jälkeen alareuna irti.

� Irrota ruuvit sivuverhoilun yläreunasta (I).
� Käännä sivuverhoilu ulos ja irrota mahdolli-

sen CD-vaihtajan liitinkappale. Nosta sivuver-
hoilu pois.

E930A516
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Saab 9-5

3 Irrota puskuria kiinnittävät mutterit (A). Alem-
milla vaarnaruuveilla on mutterit vain, jos auto
on varustettu vetokoukulla.  

4 Vetokoukulla varustetut autot: Irrota molem-
pien vahvikkeiden ruuvit.

5 Nosta auto ylös.
6 Irrota puskurin ruuvit pyöränkoteloiden luota. 
7 Vetokoukulla varustetut autot: Irrota vetokou-

kun johtosarjan liitin ja irrota neljä ruuvia, jotka
kiinnittävät vetokoukun koriin.  

8 Laske auto alas.
9 Käytä avustajaa. Vedä puskuri pois kiinnitti-

mistä. Nosta puskuri pois taaksepäin.  

Huomaa
Ole irrotuksen yhteydessä varovainen siten, että
maalivaurioilta vältytään.

Huomaa
Ulommat ruuvit (B) on asennettu irtonaisiin mutte-
rilevyihin.

Huomaa
Aseta puskuri puhtaalle ja pehmeälle alustalle.

E930A517

A
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10 5D: Irrota koristelista (4 ruuvia) puskurinkuo-
resta.  

11 Irrota puskurinkisko (A) suojakuoresta irrotta-
malla kiinnittimet.  

12 Irrota kennopala (B) puskurinkuoresta (kiinni-
tetty paikalleen suojakuoren kiinnityskiiloilla). 

13 Poraa 4 kpl 31 mm:n reikiä (C) puskurinkuo-
ressa olevien merkintöjen kohdalle. 

14 Viilaa ohjausura 1 x 1 mm (C). Ohjausuran pitää
olla reiän sillä puolella, joka osoittaa puskurin-
kuoren vasenta puolta kohti.  

15 Asenna etäisyysanturit (D) pitimiin (E) ja sitten
puskurinkuoreen.

16 Sijoita johtosarja keskimmäiseen vaahto-osaan
(F). Liitinkappale menee ulos vasemmalta puo-
lelta. Kytke johtosarja antureihin.  

17 Asenna liitinkappaleen pidin puskurinkiskon
vasemmalle puolelle ja asenna liitinkappale piti-
meen (G).

18 Asenna kennopala (B) johtosarjoineen pusku-
rinkuoreen.

19 Ohjaa puskurinkisko (A) puskurinkuoren ohjaus-
tappiin. Asenna puskurinkisko mahdollisine vah-
vikkeineen puskurinkuoreen. 

20 Asenna muut kennopalat.
21 5D: Asenna koristelista (4 ruuvia) puskurinkuo-

reen. 

Huomaa
Älä viilaa liikaa! Silloin peitekansi ei peitä uraa.

VAROITUS
Tarkasta, ettei johtosarja jää puristuksiin. Virheel-
linen asennus voi vaurioittaa johtosarjaa ja aiheut-
taa oikosulun/tulipalon.
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22 4D - Asenna kumiläpivienti ja kytke liitinkappale:  
� Asenna kumiläpivienti (A) pysäköintiapujär-

jestelmän johtosarjalle käännettynä siten,
että suppilomainen puoli tulee sisäänpäin
autossa. Kumiläpivienti sijoitetaan 370 mm:n
etäisyydelle johdinliittimien luona olevan teip-
pauksen lopusta. 

� Kiinnitä kumiläpivienti johtosarjaan nippusi-
teellä.

� Irrota kumitulppa vasemman takavalaisimen
alapuolelta.

� Vie johtosarja reiän läpi ja asenna sarjan
kumiläpivienti.

� Kiinnitä johdinliittimet liitinkappaleeseen (B)
seuraavasti:
1 Musta (BK)
2 Ruskea (BN)
3 Keltainen (YE)
4 Sininen (BU)
5 Oranssi (OG)
6 Harmaa (GY)  

Huomaa
Tarkasta, että johdinliittimet lukkiutuvat kunnolla ja
että koko tiiviste on liitinkappaletta vasten.
Ole varovainen, etteivät tiivisteet vaurioidu.

E930A519

A

B
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23 5D - Levitä johtosarja ja kytke liitinkappale:  
� Irrota puskurin vasen kiinnityskonsoli (A)

vasemman takavalaisimen alta.
� Irrota nippuside (B) ja teippi kumiläpiviennistä

vasemman takavalaisimen alapuolelta.
� Vie johtosarja kumiläpiviennin läpi niin pit-

källe, että läpivienti asettuu 370 mm:n pää-
hän johdinliittimien teippauksen lopusta.

� Kytke johdinliittimet (C) seuraavasti:
1 Musta (BK)
2 Ruskea (BN)
3 Keltainen (YE)
4 Sininen (BU)
5 Oranssi (OG)
6 Harmaa (GY)  

� Asenna teippiä ja uusi nippuside (B) kumiläpi-
viennille.

� Asenna vasen puskurinkuoren kiinnityskon-
soli (A) vasemman takavalaisimen alle. Joh-
tosarja pitää asettaa konsolin (D) sisäpuo-
lelle.

Huomaa
Tarkasta, että johdinliittimet lukkiutuvat kunnolla ja
että koko tiiviste on liitinkappaletta vasten.
Ole varovainen, etteivät tiivisteet vaurioidu.

A

DB

C

A
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24 Sovita puskuri paikalleen ja kytke liitinkappale
(A). 

25 Asenna puskuri (B).
Kiristysmomentti 40 Nm (30 lbf ft)

26 Vetokoukulla varustetut autot: Ruuvaa vah-
vikkeet kiinni autoon.
Kiristysmomentti 40 Nm (30 lbf ft)

27 Nosta auto ylös.
28 Asenna puskurin ruuvit pyöränkoteloiden luona.
29 Vetokoukulla varustetut autot: Asenna veto-

koukun johtosarjan liitin. 
30 Vetokoukulla varustetut autot: Asenna veto-

koukkua koriin kiinnittävät ruuvit (C) ja mutterile-
vyt.
Kiristysmomentti 40 Nm (30 lbf ft)

Huomaa
Ole asennuksen yhteydessä varovainen siten, että
maalivaurioilta vältytään.

E930A521
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31 4D - Asenna ohjausyksikkö ja kiinnitä johtosarja:
� Kytke maadoitusjohdin maadoituskohtaan (A)

tavaratilassa vasemman takavalaisimen ala-
puolella.

� Vie johtosarja vasenta pyöränkoteloa pitkin. 
� Sovita ruuvit ohjausyksikön reikiin, kytke joh-

tosarja ohjausyksikköön (B) ja asenna
ohjausyksikkö liitinkappaleet suunnattuina
alaspäin pellillä takaistuimen selkänojan
takana. Kiristä ruuvit.

� Kiinnitä johtosarja koko matkan nippusiteillä
(C).  

VAROITUS
Tarkasta, ettei johtosarja jää puristuksiin. Virheel-
linen asennus voi vaurioittaa johtosarjaa ja aiheut-
taa oikosulun/tulipalon.

Huomaa
Kiinnitä johtosarja siten, ettei hankautumisen ja
helinän vaara ole.
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32 5D - Asenna ohjausyksikkö ja kiinnitä johtosarja: 
� Kytke maadoitusjohdin maadoituskohtaan (A)

tavaratilassa vasemman takavalaisimen ala-
puolella.

� Vie johtosarja vasenta pyöränkoteloa pitkin.
Turvavyön kohdalla pitää johtosarjaa viedä
oikealle ja seurata pyöränkoteloa.

� Kytke johtosarja ohjausyksikköön (B) ja
asenna ohjausyksikkö lattialle. Kiinnitä muo-
vimutterit.

� Kiinnitä johtosarja koko matkan nippusiteillä
(C, CA ja CB). 
CA - Nippusiteet vaarnaruuville asentamista
varten.
CB - Kiinnittimellä varustetut nippusiteet rei-
kiin asentamista varten. 

VAROITUS
Tarkasta, ettei johtosarja jää puristuksiin. Virheel-
linen asennus voi vaurioittaa johtosarjaa ja aiheut-
taa oikosulun/tulipalon.

Huomaa
Kiinnitä johtosarja siten, ettei hankautumisen ja
helinän vaara ole.

E930A523
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33 Irrota kynnyssuojat vasemman takaoven ja etu-
oven luota (A).   

34 Avaa kojelaudan alapaneelin (B) ruuvit vasem-
malla puolella ja käännä alas.

35 Irrota keskikonsolin sivuverhoilu (C) vasem-
malta puolelta.

36 RHD: Irrota kojelaudan alapaneeli (D) ja keski-
konsolin sivuverhoilu (E) kuljettajan puolelta. 

37 Irrota varokekeskuksen kansi (F).

E930A524
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Saab 9-5

38 Irrota keskikonsoli: 
� Käsivalintainen vaihteisto : Nosta vaihdevi-

vun suojus (A) ylös.
� Automaattivaihteisto : Irrota kehys.
� Irrota säilytyslokero/tuhkakuppi (B).
� Irrota vaihdevivun kotelo (C).
� Irrota keskuslukituksen katkaisimen liitinkap-

pale (D).
� Nosta ylös vaihdevivun kotelo ja irrota istuin-

lämmityksen (E), istuintuuletuksen ja savuk-
keensytyttimen katkaisimien liitinkappaleet.  

� Irrota keskikonsolin takaosa irrottamalla ruuvi
yläpuolelta (F). Nosta sitten suoraan ylös
sekä irrota liitinkappale.

� Kytke peruutusvaihde (käsivalintainen) tai
P-asento (automaatti) ja poista avain lukosta.

� Käännä ja nosta varkaussuojan antenniyk-
sikkö (G) ylös (bajonettikiinnitys) virtalukosta
ja irrota liitinkappale.
Aseta avain lukkoon ja siirrä vaihde vapaa-
asentoon.

� Irrota sähkökäyttöisten ikkunannostimien kat-
kaisimet (H) ja irrota liitinkappaleet.

Huomaa
Merkitse liitinkappaleet siten, että niitä ei asenneta
väärin.

E930A525
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� Irrota ruuvit (I), jotka kiinnittävät keskikonsolin
yläosaa, ja nosta tämä pois.  

� Käännä matot sivuun edessä ja irrota etumai-
set ruuvit (J).

� Irrota takimmaiset ruuvit (K).
� Nosta ylös ja poista keskikonsoli (L).
� Leikkaa matto (M) halki.

E930A526

I
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39 Aseta johtosarja paikalleen:  
� Vedä johtosarja auton johtosarjaa pitkin (kyn-

nysten luona se pitää vetää johtosarjan kana-
vaan) tavaratilaan. Johtosarja pitää viedä
vaahtopalan ja ilmakanavan alta vasemman
B-pilarin luona.

� Vedä johtosarja edelleen kynnystä pitkin ja
ylös A-pilaria pitkin.  

� LHD: Vedä johtosarjan ohut osa (RD ja VT
johdin) ylös varokekeskukselle ja paksumpi
osa edelleen kojelaudan alle, kojelaudan
vasenta puolta pitkin maton alle ja edelleen
keskikonsolille.

� RHD: Vedä johtosarja käsinekotelon alta. Vie
johtosarjan paksumpi osa kojelaudan vasenta
puolta pitkin, maton alta ja edelleen keskikon-
solille. Vie johtosarjan ohut osa (RD ja VT joh-
din) edelleen kojelaudan alta ja ylös varoke-
keskukselle.

E930A527



16 32 026 006
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40 Kytke johtosarja autoon:  
� Leikkaa liitosjohtosarjan ohut osa (punainen

(RD) ja violetti (VT) johdin) sopivan mittaisiksi
kytkettäviksi varokekeskukseen (A, B).

� Purista varokkeenpitimet liitosjohtosarjaan.
- Punainen (RD) johdin 10 A:n varokkeella
varustettuun varokkeenpitimeen.
- Violetti (VT) johdin 7,5 A:n varokkeella
varustettuun varokkeenpitimeen.

� Kytke sovitusjohtosarja varokekeskukseen: 
- Irrota varoke paikasta 8 varokekeskuk-
sessa.
- Kytke 10 A:n varokkeella varustettu varok-
keenpidin varokekeskuksen paikkaan 8.
- Aseta äsken irrotettu varoke takaisin varok-
keenpitimeen (A). 
- Irrota varoke paikasta 26 varokekeskuk-
sessa.
- Kytke 7,5 A:n varokkeella varustettu varok-
keenpidin varokekeskuksen (B)paikkaan 26.
- Aseta äsken irrotettu varoke takaisin varok-
keenpitimeen (B).

� Jaa etumainen liitinkappale (C), sijaitsee
istuinten välissä, ja kytke liitosjohtosarja jae-
tun liitinkappaleen (C) väliin. 

� Aseta liitinkappaleet (C, D) paikoilleen.

E930A528

A

DCB
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41 Kiinnitä johtosarja sopivista kohdista siten, ettei
se voi joutua puristuksiin tai vaurioitua.  

VAROITUS
Tarkasta, ettei johtosarja jää puristuksiin. Virheel-
linen asennus voi vaurioittaa johtosarjaa ja aiheut-
taa oikosulun/tulipalon.

Huomaa
Kiinnitä johtosarja siten, ettei hankautumisen ja
helinän vaara ole.

E930A529
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42 Asenna keskikonsoli:   
� Käännä matto (M) paikalleen.
� Aseta keskikonsoli (L) paikalleen.  

� Asenna ruuvit (J, K). Aloita vasemmalta
edestä, joka on ohjaava.

� Käännä matot ylös.
� Nosta keskikonsolin yläosa takaisin. Vie

samalla varovasti johtimet paikoilleen.
� Asenna ruuvit (I), jotka kiinnittävät keskikon-

solin yläosaa.  

Huomaa
Tarkasta, ettei mitään johtimia tai liittimiä ole puris-
tuksissa.
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� Kytke liitinkappaleet ja asenna katkaisin (H).  
� Kytke liitinkappaleet keskikonsolin taka-

osassa ja asenna takaosa. Asenna ylempi
ruuvi (F). 

� Kytke Irrota keskuslukituksen katkaisimen lii-
tinkappale (D).

� Kytke istuinlämmityksen, istuintuuletuksen ja
savukkeensytyttimen katkaisimien liitinkap-
paleet (E).  

� Asenna vaihdevivun kotelo (C), 2 kiinnitintä
takareunaan ja 2 ruuvia etureunaan. 

� Asenna säilytyslokero/tuhkakuppi (B).
� Käsivalintainen vaihteisto: 
� Asenna vaihdevivun suojus (A).  

Automaattivaihteisto:
 Asenna kehys vaihdevivun kotelon ympärille.

� Kytke liitinkappale ja asenna varkaussuojan
antenniyksikkö (G).

Huomaa
Varmista, että liitinkappaleet tulevat oikeisiin kat-
kaisimiin. 

E930A525
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43 Asenna varokekeskuksen kansi (F).  
44 RHD: Asenna kojelaudan alapaneeli (D) ja kes-

kikonsolin sivuverhoilu (E) kuljettajan puolelle. 
45 Asenna keskikonsolin sivuverhoilu (C) vasem-

malle puolelle.
46 Asenna kojelaudan alapaneeli (B) vasemmalle

puolelle.
47 Asenna kynnyssuojat vasemman takaoven ja

etuoven luokse (A). 
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48  5D - Asenna kuormatilan sisustus:  
� Sovita sivuverhoilu (H) paikalleen ja kytke

mahdollisen CD-vaihtajan liitinkappale. Kiin-
nitä ruuvit sivuverhoilun yläreunaan (I).

� Asenna hattuhyllyn tuki (G), 1 peitekansi ja
3 ruuvia sekä D-pilarin verhoilu.

� Kytke kattovalaistus ja paina taempi katon
suojus (E) kiinni.

� Asenna uudet eristetyynyt korin takareunaan. 
� Asenna säilytyslokero (B) ja kuormatilan lat-

tian (A) ulommat osat.
� Asenna kynnyssuojus (D).
� Asenna kuormatilan lattia (C).
� Nosta näkösuoja paikalleen.
� Asenna suojus vasemman takaoven ja sel-

känojan verhoilun välille sekä käännä takais-
tuimen selkänoja ja istuintyynyt takaisin.
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49  4D - Asenna kuormatilan sisustus:  
� Asenna uudet eristetyynyt korin takareunaan.
� Asenna vasen ja oikea sivuverhoilu (C, D).
� Asenna kynnyssuojus (B).
� Asenna tavaratilan lattia (A) ja sulje tavarati-

lan luukku.
� Käännä takaistuimen selkänoja ylös ja

käännä takaistuimen istuintyynyt taakse.
50 Tarkasta virta-avaimen ollessa asennossa ON

ja peruutusvaihteen valittuna, että järjestelmä
varoittaa takana olevista esineistä äänisignaa-
leilla. Ensimmäinen äänisignaali annetaan, kun
esine on n. 1,8 metrin etäisyydellä. Signaalin
taajuus on tällöin 2 ääntä sekunnissa, mutta sig-
naalin taajuus kasvaa mitä lähemmäs esinettä
auto tulee muuttuen seuraavasti:
� 1,8 - 1,3 m: 2 ääntä/sekunti
� 1,3 - 0,9 m: 3 ääntä/sekunti
� 0,9 - 0,3 m: 5 - 12 ääntä/sekunti tiheinä jak-

soina
� 0,3 m: Jatkuva ääni.
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