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เครื่องทําความรอนเสื้อสูบ
Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

Replaces

400 126 611

9:87-18

Dec 99

51 96 076

51 96 076 Aug 99
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เคเบิลเชือ่ มตอ
สวิตชนําเขาพรอมเคเบิลนําเขา
ปลอกขยาย
แมแบบติดในตัวเอง
สกรู 4.8x10 1 ตัว
แหวนรองหยัก 1 ตัว
ตัวทําความรอน
ตัวหนีบล็อค
ตัวกันความรอน
เข็มขัดรัดสายไฟ 5 เสน
Saab 9-3 Viggen: ปะเก็นแหวน 51 92 281 สัง่ แยกตางหาก
รถยนต Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3

3

2

D930A021

1 ใหอา นวิธกี ารติดตัง้ ในชุดทัง้ หมด และตรวจสอบวา
มีสว นปลีกยอยทัง้ หมดติดมากับชุด
2 ติดวางฝากัน และถอดฝาบนถังสํารองนํ้าหลอเย็น
ของระบบนํ้าหลอเย็นออก
ใหระวังความรอนจากเครือ่ งยนต นํ้าหลอเย็นมี
ความรอน จะเสีย่ งตอการถูกลวกทีท่ อ รวมไอเสียได
3 ยกรถขึน้
เอาอางเก็บภาชนะสําหรับนํา้ หลอเย็น
ออกมา เปดปลั๊กถาย เชือ่ มตอทอหนึง่ และถายนํา้
หลอเย็นออก

รถยนต Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3
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A

D930A138

4 วางรถลงไปที่ระดับการทํางานที่เหมาะสมในการ
ติดตั้งของสวิตชนําเขาที่กระโปรงกันชน
5 ถอดกระจังหนารถ
ไฟรวมดานซายและไฟหนา
ดานซาย
6 ทํารอยจุดชองออกของสวิตชนําเขาดวยแมแบบ
ติดในตัว
เสนแนวตรงจะตองวางไวตรงกลาง
ระหวางตัวเปดทัง้ สอง วางไมบรรทัดหรือเทปเหนือ
สวนเปดทีต่ วั กันชน และวัดจุดทีจ่ ะวางแมแบบ ดู
ภาพ
Saab 9-3 ทัง้ หมด ยกเวน Viggen: A = 50 มม.
Saab 9-3 Viggen: A = 52 มม.
Saab 900: ดูระยะวัดในภาพ
7 คอยๆ เจาะรูเลือ่ ยขนาด 30 มม. ขัดขอบรูและ
ตะไบดวยตะไบกลมขนาด 4 มม. ใหไดรองล็อค
8 Saab 9-3 ทัง้ หมดยกเวนรุน Viggen: ติดปลอก
ขยายของสวิตชนําเขา และติดสวิตชนาํ เขาของตัว
ทําความรอน
Saab 9-3 Viggen: ติดปลอกขยายของสวิตชนาํ เขา
ทางดานหนาและแหวนเสริม (สัง่ แยก) ทีด่ า นหลัง

ของตัวกันชน ติดสวิตชนาํ เขาของตัวทําความรอน
ทัง้ หมด: สอดเคเบิล้ นําเขาขึน้ ดานหนาหมอนํา้
หลอเย็น
เพือ่ ไมใหตดิ ในเคเบิล้ ของตัวตรวจจับ
อุณหภูมใิ นการติดตัง้ ใชเคเบิล้ เชือ่ มตอเพือ่ ใหขนั
สวิตชนาํ เขาใหแนน หมุนตามเข็มนาฬิกาจนสวิตช
นําเขาติดแนนดี
9 ยกรถยนตขน้ึ และขันปลัก๊ ถายทิง้ เขา

รถยนต Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3
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10

11

D930A607

10 วางรถลง
ถอดฝาครอบเครือ่ งยนตและแผนกัน
ความรอนเหนือทอรวมไอเสีย
เทอรโบ: ถอดทอความดันเทอรโบระหวางเครือ่ ง
หลอเย็นไอดีกบั ชองปกผีเสือ้ รวมทัง้ ทอวาลวบายพาสออก
B205, B235: ถอดทอจากทอความดันเทอรโบไปที่
ตัวตรวจจับความดันทอรวมแบบสมบูรณ และขอตอ
สายไปทีต่ วั ตรวจจับอุณหภูมขิ องไอดี
11 B204, B234, B206: ถอดทอของปมนํ้า โดยกอนอื่น
ใหถอดตัวหนีบของสายเคเบิล้ ของตัวตรวจจับ
ปริมาณออกซิเจน จากนัน้ ถอดทอขางปม ทัง้ สอง
และบล็อคเครือ่ งยนต
B205, B235: ถอดทอของปมนํ้า โดยถอดเข็มขัดรัด
สายไฟของเคเบิล้ ของตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน
กอน จากนัน้ ถอดทอขางปม ทัง้ สองและบล็อคเครือ่ ง
ยนต

รถยนต Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3
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D930A024

12 ใชเครือ่ งมือ 260 147 020 ชวยถอดที่อุดชองแข็ง
13 ทาหลอลืน่ แหวนรูปโอของตัวทําความรอนดวย
วาสลินสังเคราะห หมายเลขสินคา 30 06 665 หรือ
ทีค่ ลายกัน
14 ใสตัวทําความรอน โดยใหการเชือ่ มตอไฟเอียงลง
ลางเล็กนอย และตรงไปยังดานซายของรถยนต
อยาเพิ่งขันแปนเกลียวที่ยึดตัวทําความรอนแนน

18 ลากเคเบิลนําเขาออกมาตามรูป และใสตวั กันความ
รอนบนสายเคเบิล้
19 ทาหลอลืน่ แหวนรูปโอของเคเบิลนําเขาดวยวาสลิน
ปลอดกรด หมายเลขสินคา 30 15 286 หรือที่คลาย
กัน และเชื่อมเคเบิลนําเขากับตัวทําความรอน
20 ติดตัวหนีบล็อคเหนือการเชือ่ ม จะไดยนิ เสียงคลิก๊
เมือ่ ติดถูกตอง

สําคัญ

ระวังวา ตัวทําความรอนอยูระหวางทอนํ้ากับ
ทอของฝาสูบในการติดตัง้

15 ติดทอของปมนํ้าและเสื้อสูบ ตรวจและเปลีย่ นแหวน
รูปโอ ถาจําเปน
16 B204, B234, B206: ติดใสตวั หนีบของตัวตรวจจับ
ปริมาณออกซิเจน
B205, B235: ยึดสายเคเบิลของตัวตรวจจับออกซิเจนเขากับทอนํ้าหลอเย็น
17 ปรับตําแหนงตัวทําความรอน เพือ่ ใหเดินไดสะดวก
และขันแปนเกลียวเขา
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 3.5 นิวตันเมตร
(2.5 ปอนดฟตุ )
รถยนต Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3
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22

D930A139

21 ยึดตัวกันความรอนเหนือการเชื่อมตอไฟ และหนีบ
เขาทีป่ ลายของตัวกันความรอนดานบน
ระวังอยาใหสายเคเบิล้ วางอยูใ กลกบั ขอบคม
หรือสวนทีร่ อ น ระวังหากมีชดุ เทอรโบ การชํารุดของ
ขัว้ ตอและการหลอมละลายอาจเปนสาเหตุการเกิดไฟ
ฟาลัดวงจร
22 ใชเข็มขัดรัดสายไฟยึดสายเคเบิล้ ของกระบังของ
พัดลมและทอเซอรโว
23 เจาะรูขนาด 3.5 มม. บนแผนดานหลังไฟหนาดาน
ซาย ดูภาพ
24 ทําความสะอาดสะเก็ดสีเพื่อสายดินที่ดี และขันสาย
ดินใหแนนดวยสกรู 4.8x10 และแหวนรองหยัก
สเปรยบางๆ กันสนิม หมายเลขสินคา 30 15 971
หรือที่คลายกัน
25 ตรวจสอบตัวเชือ่ มดินระหวางขาดินของขัว้ ตอสาย
นําเขา ฝาเครื่องทําความรอนและตัวถังของรถยนต
26 ติดแผนกันความรอนและฝาครอบเครือ่ งยนต

เทอรโบ: ติดทอความดันเทอรโบที่มีทอบายพาส
รวมทัง้ ทอสุญญากาศของทอบายพาส
27 ติดไฟหนา ชุดไฟรวมและกระจังหนารถ
28 เติมนํา้ หลอเย็น และตรวจสอบความสมบูรณของ
ระบบ
29 ไลลมระบบดังนี้:

หมายเหตุ

AC/ACC จะตองอยูในตําแหนงปด (OFF)

เติมระบบนํา้ หลอเย็นจนไดระดับสูงสุด MAX ปดฝา
ครอบของถังนํา้ หลอเย็นสํารอง สตารทเครือ่ งยนต
และอุน เครือ่ งในรอบความเร็วทีต่ า งๆ กันจนพัดลม
หมอนํ้าติด เปดฝาถังนํ้าหลอเย็นสํารองอยางระมัด
ระวังและเติมใหไดระดับสูงสุด MAX ปดฝา ดับ
เครือ่ งยนตและเติมอีกใหไดระดับสูงสุด MAX
30 ตรวจสอบวา ระบบหลอเย็นมีความแนน และเครื่อง
ทําความรอนทํางาน
31 ใสคมู อื การติดตัง้ ในรถยนต และอธิบายใหลกู คา
เขาใจถึงวิธกี ารใชคมู อื นัน้

รถยนต Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3

A

D930A026

A ชุดวงจรแยก

หมายเหตุ

คูมือการใช
• ตัวเชือ่ มตอเคเบิลจะตองเปนสายเคเบิลยางทน

นํา้ มันทีม่ กี ารยอมรับสําหรับการใชกบั สภาพภาย
นอก และมีขนาดอยางนอย 3x1.5 มม.2
• มอเตอรเครื่องทําความรอนจะใชเชื่อมเฉพาะกับทาง

ออกสายดินเทานั้น

การทํางานของเครื่องทําความรอนอาจ
เสียหายไดถา :
• นํ้าหลอเย็นไมสะอาด
• ระดับนํ้าหลอเย็นไมเพียงพอหรือมีอากาศอยูใน

ระบบ
• มีเกร็ดนํ้าแข็งในระบบ

• ทํางานกับสายเคเบิลทั้งหมดดวยความรอบคอบ

ระวังเปนพิเศษถึงความเสียหายจากการบีบรัด
ระหวางกระโปรงรถและตัวถัง ตลอดจนความเสีย่ ง
ตอการฉีกขาดจากแผนโลหะคมตางๆ

• มีการใชตัวประสานหมอนํ้าหลอเย็น

ตรวจสอบการเชือ่ มสายดินระหวางขาของขัว้
ตอนําเขา, ฝาเครื่องทําความรอนและตัวถังรถยนต
อยางสมํ่าเสมอ
• ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิ้ลอยางสมํ่าเสมอ

ถึงสภาพความเสียหายและอายุการใชงาน
สาย
เคเบิ้ลที่เสียหายจะตองทําการเปลี่ยนใหมทันที
รถยนต Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3

