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เครือ่ งปรับอากาศ (A/C), ชุดพื้นฐาน
Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

400 126 686
400 126 694
400 126 702
400 110 649
400 110 870
400 110 888
400 101 531

8:70-38

Jun 99

50 46 800

Replaces

D980A266

รถยนต Saab 9-3 M00-

อุปกรณภายใน
ชุดพื้นฐาน A/C จะติดตั้งดวยอูซอมที่ไดรับมอบ
หมายจาก Saab ดวยเครื่องมือที่มีการรับรองสําหรับสารทํา
ความเย็น

ขั้นตอนการทํางาน
การติดตั้งชุดปรับอากาศจะมีการอธิบายในสอง
วิธีคือ
• วิธีการติดตั้งโดยสรุป ดูหนา 28
• วิธีการติดตั้ง หนา 42

สําคัญ

ในรถ Saab 9-3 ทุกคันจะใชสารทําความเย็น
R134a หมายเหตุดังนี้:
• ระบบ A/C จะไวตอสิ่งสกปรกอยางมาก ระวังอยา
ใหสิ่งสกปรกใดๆ หลุดเขาไปในระบบได

คําอธิบายแบบยอนี้จะเหมาะสําหรับผูที่มีประสบการ
ณในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากอน ถาหากไมมี
ประสบการณการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรุนรถยนตดัง
กลาวมากอน ใหทําตามรายละเอียดในคูมือวิธี การติดตั้ง

• ทั้งหมอสารทําความเย็นและคอมเพรสเซอรจะดูด
ซับความชื้นออกจากอากาศที่ไมสามารถแยกออกได
ดังนั้นใหอุดทอเปดทั้งหมดจนกระทั่งมีการ เชื่อมตอ
• ใหทาหลอลื่นแหวนรูปโอใหมทั้งหมดดวยวาสลิน
สังเคราะห หมายเลขสินคา (45) 30 14 286 ใน
ตอนติดตั้ง
ในคูมือการตรวจซอม 8.3 อากาศ จะมีคําอธิบาย
การถอดสวนปลีกยอยเพื่อการใสเขา การเติมสารทําความ
เย็น การวินิจฉัยขอบกพรองและการควบคุมระบบอานวิธี
การติดตั้งใหละเอียดกอนเริ่มทํางาน
ตัวเพิ่มเสริมของชุดพื้นฐาน
ชุดพื้นฐาน 400 110 623 จะตองเสริมดวยชุดเสริม
ในรถรุนตอไปนี้เสมอ:

ชุดเสริมพิเศษ
400 126 686
400 126 694
400 126 702
400 110 649
400 110 870

400 110 888

400 101 531

รถที่อยูใน
ขอบขาย:
ชุดพื้นฐาน
ชุดติดตั้ง

รถทั้งหมด
เบนซิน (ตลาด
ประเทศหนาว)
ชุดติดตั้ง
เบนซิน (ตลาด
ประเทศรอน)
ชุดติดตั้ง
การขับดวยเบนซิน
ชุดทําความ LHD
เย็นดวย
ไอระเหย
ชุดทําความ RHD
เย็นดวย
ไอระเหย
ชุดระบบ
เบนซิน (ตลาด
หลอเย็น
ประเทศหนาว)
รถยนต Saab 9-3 M00-

11

17

23
15

14

13

19

12

2

20

16
24

21

22

9
18

1

8

10
7
3
5

25

ชุดพื้นฐาน 400 126 686:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สายยางเติม
คอนโซล, ตัวเชื่อมเสริม
ตัวหนีบสําหรับรูกญ
ุ แจ
ตัวยึด, ทอปรับอากาศ
ทีก่ นั อากาศ, ดานนอกทางซาย
ทีก่ นั อากาศ, ดานนอกทางขวา
ทีก่ นั อากาศ, แนวตัง้ ดานขวา
คอนเดนเซอร
วาลวขยายตัวในระบบทําความเย็น
เทอรโมสตัทกันละอองนํา้ แข็ง
คิว้ กันขอบ
ทีก่ นั อากาศ, คอนเดนเซอรดา นขวา
ทีก่ นั อากาศ, คอนเดนเซอรดา นซาย
ชุดสวิตชเครือ่ งปรับอากาศ
แหวนยึดฟวส
สกรูอดั เกลียว 4.8x19
แหวนสกรูอดั เกลียว 4.8x19 (2 ตัว)
แปนเกลียวพรอมประเก็นแหวน M6 (2 ตัว)
สกรูพรอมแหวนรอง M6x20

6

4

20
21
22
23
24
25

สกรูพรอมแหวนรอง M6x50
แปนเกลียวกดไรเกลียว
สกรู M5x40, หกเหลีย่ ม (2 ตัว)
รีเลย
เข็มขัดรัดสายไฟพรอมทีย่ ดึ
ตัวหนีบทอ

รถยนต Saab 9-3 M00-

D980A193

6

6

1

1
7

7

11

10
3

12

5

3

11

5

9
9
2
4

8

4

10

8

2
5

1

8
5
7

1

3

4

6
2
11

2
9

3

4

10

3

5

3

2

4

1
6
4
1
2
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รถยนต Saab 9-3 M00-

ชุดเสริมพิเศษ
ชุดการติดตัง้ เบนซิน (ตลาดประเทศอากาศ
หนาว) 400 126 694:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปายติด
คอมเพรสเซอร
แผงกัน้ อากาศแนวตัง้ ดานซาย (เครือ่ งยนตแบบฉีด)
ทอคอนเดนเซอร
ทอคอมเพรสเซอรดา นความดันสูง/ตํ่า
สายพานโพลี-วี
สกรูพรอมแหวนรอง M8x40
สกรูพรอมแหวนรอง M10x110 (3 ตัว)
สวิตชขว้ั ตอสายแบบ 1 ขา
เจเนเรเตอร 130A
เข็มขัดรัดสายไฟพรอมทีย่ ดึ
ตัวหนีบ

4
5
6
7
8
9
10
11

ทอคอนเดนเซอร
ทอคอมเพรสเซอรดา นความดันสูง/ตํ่า
สายพานโพลี-วี
หมอนํ้าหลอเย็น
สกรูพรอมแหวนรอง M10x40
สกรูพรอมแหวนรอง M8x90 (3 ตัว)
ตัวยึดสวนประกอบสําหรับดีโอด
ตัวหนีบสําหรับขัว้ ตอสาย
ชุดทําความเย็นดวยไอระเหย LHD 400 110

870:
1
2
3
4
5

ตัวหนีบสําหรับแปนเกลียวเชื่อม
ทอความดันตํ่า
ทอความดันสูง
ฝาตัวทําความเย็นดวยไอระเหย
ตัวทําความเย็นดวยไอระเหย

ชุดติดตัง้ เบนซิน (ตลาดประเทศรอน)
400 126 702:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชุดทําความเย็นดวยไอระเหย RHD 400 110

ปายติด
คอมเพรสเซอร
แผงกัน้ อากาศแนวตัง้ ดานซาย (เครือ่ งยนตแบบฉีด)
ทอคอนเดนเซอร
ทอคอมเพรสเซอรดา นความดันสูง/ตํ่า
สายพานโพลี-วี
สกรูพรอมแหวนรอง M8x40
สกรูพรอมแหวนรอง M10x110 (3 ตัว)
สวิตชขว้ั ตอสายแบบ 1 ขา
เข็มขัดรัดสายไฟพรอมทีย่ ดึ
ชุดติดตัง้ ดีเซล 400 110 649:

1 ปายติด
2 คอมเพรสเซอร
3 แผงกัน้ อากาศแนวตัง้ ดานซาย

888:
1
2
3
4

ทอความดันตํ่า
ทอความดันสูง
ฝาตัวทําความเย็นดวยไอระเหย
ตัวทําความเย็นดวยไอระเหย

เครือ่ งยนตแบบฉีดของชุดระบบนํา้ หลอเย็น (ใน
ตลาดประเทศหนาว) 400 101 531:
1
2
3
4
5
6

หมอนํ้าหลอเย็น
พัดลมหมอนํ้า
แปนเกลียวล็อค (3 ตัว)
ตัวหนีบสําหรับขัว้ ตอสาย
สกรูอดั เกลียว 4.8x19, หกเหลีย่ ม (2 ตัว)
ฝาครอบพัดลม

รถยนต Saab 9-3 M00-

คําอธิบายการติดตั้งโดยสรุป
เริ่มดวยการแกะชุดปรับอากาศออก และอานวิธีการ
ติดตั้งทั้งหมด
1

2

3
4

5

6
7

8
9
10

1

2

การทํางานในหองโดยสาร
ถอดเคเบิ้ลขั้วลบของแบตเตอรี่ ชองเก็บของหนารถ
แผงของคอนโซลกลางทางดานผูโดยสาร ชองอากาศ
ที่พื้น ชองทางของชองออกขางในแผงและกานคํ้าของ
ที่กันเขา
ถอดฝาประกับกันสึก ที่ยึดชองเก็บสัมภาระ และฝาปด
ปลายเพลาบนชุดอากาศ
สําหรับรถที่มีเกียรอัตโนมัติ:
ถอดชุดควบคุมของเกียรอัตโนมัติรวมทั้งที่ยึดของมัน
กดรูตรงเครื่องหมายที่ทําไวที่ซีลบนแผงกั้นเครื่องยนต
สอดทอระหวางเรือนตัวทําความเย็นดวยไอระเหย
และวาลวขยายตัวในระบบทําความเย็นออกผาน
แผงกั้นเครื่องยนต
ติดตัวทําความเย็นดวยไอระเหยเขาที่ในชุดอากาศ
และเชื่อมตอทอไปที่ตัวทําความเย็นดวยไอระเหย
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 5 นิวตันเมตร
(3.7 ปอนดฟุต)
ใสเทอรโมสตัทกันละอองนํ้าแข็งเขาที่ และตอกระเปาะ
ไฟเขากับทอความดันตํ่าพรอมตัวหนีบ
ติดฝาปดปลายเพลาบนชุดอากาศ ที่ยึดของชองเก็บ
สัมภาระ รวมทั้งฝาประกับกันสึก
สําหรับรถที่มีเกียรอัตโนมัติ:
ขันที่ยึดสําหรับชุดควบคุมของเกียรกระปุกอัตโนมัติให
แนนรวมทั้งชุดควบคุม
ติดกานคํ้าของตัวกันเขา และทออากาศ
ถอดตัวบิดหมุนของชุดควบคุมแผงหนาปด แผนดาน
หนาและแผงสวิตช
เปลี่ยนแผงสวิตชออก และติดใสแผนหนาของแผงควบ
คุมและตัวบิดหมุน
การทํางานในชองเครื่องยนต
ถอดกระจังหนารถ, สัญญาณแตร, ไฟกระพริบดานซาย
และขวา, ไฟหนาดานซายและขวา, ฝาครอบเครื่องยนต, แบตเตอรี่, หวงยึดสําหรับทอพวงมาลัยพาวเวอร
ชั้นวางแบตเตอรี่, และตัวเชื่อมตอไฟของตัวตรวจจับ
อุณหภูมิภายนอก
รถยนตที่มีเครื่องยนตแบบฉีด:
ถอดหมอกรองอากาศ, ทอฉีดระหวางหมอกรองอากาศ

3

4

5

6

7
8

9
10

11

และเรือนปกผีเสื้อ
รถที่มีเทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
ถอดทอระหวางหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็นและทอ
ของเรือนวาลวปกผีเสื้อ สลักเกลียวสําหรับวาลวขยาย
ตัวในระบบทําความเย็น วาลวบายพาส และสลักเกลียว
สําหรับวาลวโซลีนอยด และเก็บวาลวไวขางๆ
สําหรับรถที่มีเกียรอัตโนมัติ:
ถอดสลักเกลียวที่ยึดกานเลือกเกียร สลักเกลียวสําหรับ
คอนโซลบนกระปุกเกียร หรือในตัวเชื่อมตอไฟของกระปุกเกียรและเข็มขัดรัดไฟ ถามี
ใสคอมเพรสเซอรเขาที่ และขันสลักเกลียว
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน เบนซิน 47 นิวตันเมตร (35 ปอนดฟุต)
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน, ดีเซล 24 นิวตันเมตร (18 ปอนดฟุต)
ขันตัวเชื่อมตอ PAD ของทอความดันตํ่าและสูงบนคอมเพรสเซอรใหแนน
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน เบนซิน 20 นิวตันเมตร (14.5 ปอนดฟุต)
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน, ดีเซล 39 นิวตันเมตร (29 ปอนดฟุต)
คลายภาระสายพาน และถอดสายพานโพลี-วีออก
รถยนตที่มีเครื่องยนตเบนซิน
(ไมใชตลาดประเทศ
รอน):
ถอดทอไอเสียขางทอแยกออก รวมทั้งที่ยึดของทอไอ
เสีย คอยๆ กดเครื่องแปรสภาพไอเสียไปทางดานซาย
และถอดเจเนอเรเตอรออก
ติดเจเนอเรเตอรตัวใหม และติดทอไอเสียใหแนนรวม
ทั้งที่ยึด
ใสสายพานโพลี-วีตัวใหม
ถอดหมอพวงมาลัยพาวเวอร ถอดทอพวงมาลัยพาวเวอรขางคานหมอนํ้าหลอเย็น
รถยนตที่มีขับดวยเบนซิน (ไมใชตลาดประเทศรอน):
ถอดทอนํ้าหลอเย็น, ทออากาศออก, ตัวเชื่อมตอไฟของ
พัดลมนํ้าหลอเย็น และฝาครอบพัดลม
ถอดพัดลมออกจากฝาครอบพัดลม
รถที่มีเทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
ถอดทอของหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็น
รถยนตที่มีขับดวยเบนซิน (ไมใชตลาดประเทศรอน):
ยายบูชตางๆ ออกจากหมอนํ้าหลอเย็นตัวเกาไปที่ตัว
ใหม ติดหมอนํ้าตัวใหมและทอนํ้าหลอเย็นลาง

รถยนต Saab 9-3 M00-

12 รถยนตที่มีขับดวยเบนซิน (ไมใชตลาดประเทศรอน):
ติดพัดลมตัวใหมเขาในฝาครอบพัดลม และติดชุดพัดลม
ใหแนน ติดทอนํ้าหลอเย็นที่เหลือ, ทออากาศออกรวม
ทั้งทอพวงมาลัยเพาวเวอร
13 ถอดกันชนออก
รถที่มีเทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
ถอดทอระหวางหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็นและชุด
เทอรโบ รวมทั้งหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็น
14 ติดคอนเดนเซอรเขาที่เดิม และขันสลักเกลียวใหแนน
เชื่อมขั้วตอสายของตัวตรวจจับความดัน ติดตัวกันชน
รถที่มีเทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
ติดหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็น รวมทั้งทอยางระหวาง
หมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็นและชุดรวมเทอรโบ
15 ติดตัวยึดทอบนโครงรถและโครงยอย วางทอปรับ
อากาศหลวมๆ ในชองเครื่องยนต
16 ติดวาลวขยายตัวในระบบทําความเย็นเขากับทอจาก
ตัวทําความเย็นดวยไอระเหย
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 5 นิวตันเมตร
(3.7 ปอนดฟุต)
17 เชื่อมตอทอตามยาวแผงกั้นระหวางหองโดยสารกับชอง
เครื่องยนตไปที่วาลวขยายตัวในระบบทําความเย็น
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 9 นิวตันเมตร
(6.6 ปอนดฟุต)
18 เชื่อมทอความดันสูงขางเรือนลอดานซาย
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 16 นิวตันเมตร
( 11.8 ปอนดฟุต)
19 เชื่อมทอความดันตํ่าขางเรือนลอดานซาย
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 34 นิวตันเมตร
(25.1 ปอนดฟุต)
20 เชื่อมทอความดันตํ่าที่มีตัวเชื่อมเสริมขางเรือนลอดาน
ซาย รวมทั้งการเชื่อมตอ Pad ดานลางคอมเพรสเซอร
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน, ตัวเชื่อมเสริม
34 นิวตันเมตร (25.1 ปอนดฟุต)
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน, การเชื่อมตอ-Pad
9 นิวตันเมตร (6.6 ปอนดฟุต)
21 เชื่อมการตอเชื่อม PAD ของทอความดันสูงขางคอนเดนเซอร
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 9 นิวตันเมตร
(6.6 ปอนดฟุต)
22 เชื่อมทอความดันสูงดานลางคอมเพรสเซอร
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 34 นิวตันเมตร
(25.1 ปอนดฟุต)

23 ติดตัวกั้นอากาศภายนอก รวมทั้งตัวกั้นขางคอมเพรสเซอรและหมอนํ้าหลอเย็น
24 เชื่อมตอสายไฟมัดรวมของคอมเพรสเซอร
รถยนตที่มีเครื่องยนตดีเซล:
ติดที่ยึดสวนประกอบสําหรับดีโอดกับขั้วตอสายบนดาน
ขวาของคานหมอนํ้าหลอเย็น
25 ติดสวนปลีกยอยอื่นๆ ที่ถอดออกในชองเครื่องยนต
26 ติดรีเลยในแผงไฟหลักในตําแหนง J ที่ชองเครื่องยนต
27 ติดฟวสในแผงไฟหลักในแผงหนาปด, 10A ที่ตําแหนง
21 และ 15A ที่ตําแหนง 5 ในแผงไฟหลักในชองเครื่อง
ยนต รวมทั้งปายเตือน
การจบการทํางาน
1 ดูดสุญญากาศระบบปรับอากาศ และเติมสารทําความ
เย็น R134a รวมทั้งนํ้าหลอเย็น
2 ทําการโปรแกรม DICE และ MIU สําหรับ A/C และพัด
ลมตัวใหม 330 วัตต (ใชกับเครื่องยนตที่ขับดวยเบนซิน)
3 เดินเครื่องคอมเพรสเซอร:
– เปดชุด A/C และปลอยใหทํางานอยางนอย 2 นาที
ดวยรอบความเร็ว <1,500 รอบ/นาที
4 ทดสอบการทํางานเครื่องปรับอากาศ
5 ตรวจสอบวา ระบบนํ้าหลอเย็นมีความสมบูรณ และเติม
ถาจําเปน
6 ติดสวนปลีกยอยอื่นๆ ที่ถอดออกในหองโดยสาร
7 ตัง้ เวลา รหัสวิทยุ อื่นๆ

รถยนต Saab 9-3 M00-
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D980A035

การเตรียมการทํางาน
• วางรถยนตบนทีย่ ก
• ถารถยนตมกี ารติดตัง้ วิทยุอน่ื ทีไ่ มใชของแทจาก

Saab ตรวจดูวา ลูกคามีรหัสไวกอนลงมือทํางาน
• วางทีร่ องกันพรมและสี
• ปลดขัว้ ลบของแบตเตอรีอ่ อก

การทํางานในหองโดยสาร
การติดตั้งตัวทําความเย็นดวยไอระเหย

7 LHD:
แยกสายเคเบิล้ ทีพ่ นั กันของแผงหนาปดหลักออก
8 พับพรมลงกับพืน้ และถอดฝาประกับกันสึกออก
9 ถอดทีย่ ดึ สําหรับชองเก็บของหนารถบนแผงกัน้ ระหวางหองโดยสารกับชองเครือ่ งยนต ดวยการใชไข
ควงกดเขาในลิน้ ล็อค
10 พับซีลลง ถอดคอนโซลของมอเตอรหมุนเวียนอากาศ และถอดฝาปดปลายเพลาบนแผงบนชุดอากาศ
11 ถอดแผงกัน้ การแยกอากาศออกจากชุดอากาศ

1 ถอดชองเก็บของหนารถ
2 ถอดแผงบนคอนโซลกลางดานผูโ ดยสารออก
3 ถอดชองอากาศพืน้ และทอของชองปลอยออกดาน
ขางของแผง
4 ถอดกานคํ้าของคานกันเขาออก ในกรณีทม่ี ี
5 ถอดชุดควบคุมของกระปุกเกียรอตั โนมัตทิ ม่ี อี อก
จากที่ยึดบนแผงกั้นระหวางหองโดยสารกับชอง
เครือ่ งยนต และปลอยสายเคเบิล้ หอยไว
6 ถอดทีย่ ดึ ของชุดควบคุมออก

รถยนต Saab 9-3 M00-
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การติดตัง้ ของตัวทําความเย็นดวยไอระเหย
(ตอ)
12 กดรูตรงเครือ่ งหมายทีท่ าํ ไวทซ่ี ลี ขางแผงกัน้ ระหวางหองโดยสารกับชองเครือ่ งยนต
13 อุดทอของวาลวขยายตัวในระบบทําความเย็น
14 สอดทอผานรูในแผงกัน้ ระหวางหองโดยสารกับ
ชองเครือ่ งยนต
15 ติดซีลบนตัวทําความเย็นดวยไอระเหย ตามภาพ
และใชวาสลินทาบนสวนบนของตัวทําความเย็น
ดวยไอระเหย
16 ติดตัวทําความเย็นดวยไอระเหยเขาที่ในชุดอากาศ
17 ทาหลอลืน่ แหวนรูปโอดวยวาสลินสังเคราะห
18 ตอทอไปทีต่ วั ทําความเย็นดวยไอระเหย ขันสลัก
เกลียวตางๆ
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน วาลวขยายตัว
ในระบบทําความเย็น 5 นิวตันเมตร (3.7 ปอนดฟุต)

รถยนต Saab 9-3 M00-
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การติดตั้งเทอรโมสตัทกันละอองนํ้าแข็ง
1 เชือ่ มตอกระเปาะไฟไปทีท่ อ ความดันตํา่
2 เพือ่ ใหการติดตัง้ งายขึน้ ใหเปลี่ยนเอาตัวหนีบออก
ติดฝาปดปลายเพลาพรอมซีลบนชุดอากาศ และขัน
สลักเกลียวใหแนน
3 ติดขัว้ ตอสายของเทอรโมสตัทกันละอองนํา้ แข็งเขา
กับคอนโซลของมอเตอรหมุนเวียนอากาศ ติดคอนโซลบนฝาปดปลายเพลา
4 เชื่อมสายไฟมัดรวมของรถยนตสําหรับเทอรโม
สตัทกันละอองนํ้าแข็งไปที่ขั้วตอบนคอนโซลของ
มอเตอรหมุนเวียนอากาศ

รถยนต Saab 9-3 M00-
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การติดตัง้ สวนปลีกยอยทีม่ กี ารถอดออกใน
หองโดยสาร
1 ติดทีย่ ดึ ชองเก็บของหนารถกลับเขาทีเ่ ดิมในแผง
กัน้ ระหวางหองโดยสารกับชองเครือ่ งยนต
2 ติดซีลและฝาประกับกันสึกกลับเขาทีเ่ ดิม พับพรม
พืน้ ขึน้
3 ตอสายเคเบิล้ ของแผงหนาปดหลัก และยึดเคเบิ้ล
ดวยเข็มขัดรัดสายไฟ
4 ในบางกรณี ใหขนั สกรูทย่ี ดึ ของชุดควบคุมกระปุก
เกียรอตั โนมัตบิ นแผงกัน้ ระหวางหองโดยสารกับ
ชองเครือ่ งยนตใหแนน และติดชุดควบคุมกระปุกเกียรอตั โนมัติ
5 ติดกานคํา้ คานกันเขา
6 ติดทออากาศตางๆ

รถยนต Saab 9-3 M00-
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เปลีย่ นแผงควบคุมออก
1
2
3
4
5
6

ติดเทปที่กันตัวบิดหมุน และดึงออกดวยคีม
ถอดแผนดานหนา
ปลดและถอดแผงสวิตชไฟออก
ใสแผงสวิตชไฟตัวใหมเขาที่
ใสแผนหนาเขาทีเ่ ดิม
กดตัวบิดหมุนใหแนน

รถยนต Saab 9-3 M00-
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การทํางานในชองเครื่องยนต
การถอดทอระบบปรับอากาศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ถอดกระจังหนารถออก
ถอดสัญญาณแตร
ถอดไฟกระพริบดานซายและขวา
ถอดไฟหนาดานซายและขวา
ถอดฝาครอบเครือ่ งยนต
เอาแบตเตอรีอ่ อกจากชัน้ วางแบตเตอรี่
ถอดหวงยึดทีย่ ดึ ทอพวงมาลัยพาวเวอรขา งชัน้ วาง
แบตเตอรี่
เอาชัน้ วางแบตเตอรีอ่ อก
ถอดหมอพวงมาลัยพาวเวอรออกจากทีย่ ดึ และดัน
หมอไวดา นขาง
คลายสกรูทย่ี ดึ ทอพวงมาลัยเพาเวอรกบั คานหมอนํ้าหลอเย็น
ถอดตัวเชือ่ มตอไฟของตัวตรวจจับอุณหภูมภิ าย
นอก
รถทีม่ เี ทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
ถอดทอระหวางหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็นและทอ
ของวาลวปกผีเสือ้

13 สําหรับรถทีม่ เี กียรอตั โนมัติ:
a ถอดแปนเกลียวทีย่ ดึ กานเลือกเกียรกบั กระปุกเกียร
b คลายสกรูทง้ั สองทีย่ ดึ คอนโซลของกานเลือก
เกียรเขากับเรือนกระปุกเกียร

รถยนต Saab 9-3 M00-
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การติดตัง้ ของคอมเพรสเซอร
1
2
3
4
5

คลายภาระสายพาน และเอาสายพานโพลี-วีออก
ยกรถขึน้
ถอดฝาครอบวงจรสายพานออก
ถอดตัวกัน้ อากาศใตรถยนต
รถยนตทม่ี เี ครือ่ งยนตแบบฉีด:
ถอดหมอกรองอากาศและทอนําเขาระหวางหมอ
กรองอากาศและวาลวปกผีเสือ้
6 รถยนตทม่ี เี ครือ่ งยนตเทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
a ถอดหมอกรองอากาศ วาลวบายพาส รวมทัง้ อุด
ทอเทอรโบ
b คลายสกรูของวาลวโซลีนอยด และพับวาลว
โซลีนอยดไวขา งๆ
7 ถอดปลัก๊ ทีต่ วั เชือ่ มตอ PAD และใชวาสลินสังเคราะหทาหลอลืน่ สวนเชือ่ มตอ
8 ติดคอมเพรสเซอรเขาที่ และขันสลักเกลียวใหแนน
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน เบนซิน 47 นิวตัน
เมตร (35 ปอนดฟตุ )

D980A196

คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน, ดีเซล 24 นิวตันเมตร (18 ปอนดฟตุ )
9 ขันตัวเชือ่ มตอ PAD ของทอความดันตํ่าและสูงบน
คอมเพรสเซอรใหแนน
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน เบนซิน 20 นิวตัน
เมตร (14.5 ปอนดฟตุ )
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน, ดีเซล 39 นิวตัน
เมตร (29 ปอนดฟตุ )

รถยนต Saab 9-3 M00-

6

5

5

6
9
D980A042

เปลีย่ นเจเนอเรเตอรออก เครือ่ งยนตทข่ี บั
ดวยเบนซิน (ไมใชตลาดประเทศรอน)
5 ถอดลอหนาดานขวา และถอดสายเคเบิล้ เชือ่ มตอ
ของเจเนอเรเตอร
6 ถอดสกรูยดึ ทัง้ สองของเจเนอเรเตอร
7 ถอดทอไอเสียตัวบนขางทอแยก
8 ถอดทีแ่ ขวนสําหรับทอไอเสียดานหนา
9 คอยๆ ดันเครือ่ งแปรสภาพไอเสียไปทางซาย และ
ถอดเจเนอเรเตอรออก
10 ทําความสะอาด และใชวาสลินทาจุดยึดของเจเนอเรเตอรเพือ่ ปองกันการเกิดออกไซด
11 คอยๆ ดันเครื่องแปรสภาพไอเสียไปทางดานซาย
และใสเจเนอเรเตอรตวั ใหมเขา
12 ขันเจเนอเรเตอรใหแนนดวยสกรูยดึ ทัง้ สองตัว
13 เชือ่ มเคเบิล้ กับเจเนอเรเตอร
14 ใสทอ ไอเสียกลับเขาทีข่ า งทอแยก
15 ติดที่แขวนยางสําหรับทอไอเสียดานหนาเขาที่เดิม

รถยนต Saab 9-3 M00-
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D980A197

การติดตัง้ สายพานโพลี-วี
1 ติดสายพานโพลี-วีเสนใหม และตรวจสอบตําแหนง
ของสายพานทุกๆ เสน
2 ติดฝาครอบวงจรสายพานกลับทีเ่ ดิม
3 ติดลอหนาดานขวากลับเขาที่ และวางรถลง

รถยนต Saab 9-3 M00-
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เปลี่ยนหมอนํ้าหลอเย็นและพัดลมหมอนํ้า
ออกดวยมือ (ไมใชในตลาดประเทศรอน)
นํา้ หลอเย็นจะรอนมากและมีความดันสูง เมื่อ
เปดฝาความดันออกแลว อาจถูกลวกได ใหใชความ
ระมัดระวังอยางสูง
1 เปดฝาบนถังสํารองนํา้ หลอเย็น
2 วางอางรองนํ้ามันเขาใตหมอหลอเย็นและถายนํ้าหลอเย็นออก
3 ถอดทอนํ้าหลอเย็นออกจากหมอนํ้าหลอเย็น
4 รถทีม่ เี ทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
ถอดทอของหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็น
5 ถอดทออากาศออกจากถังนํา้ หลอเย็นพรอมดวย
ตัวหนีบที่ยึดทอเขากับคานหมอนํ้าหลอเย็น พับทอ
ไวดา นขาง
6 ถอดตัวเชือ่ มตอไฟของพัดลมหมอนํา้
7 คลายสกรูทย่ี ดึ ฝาครอบพัดลม และยกฝาครอบออก
8 ถอดตัวหนีบที่ยึดหมอนํ้าหลอเย็น และยกหมอนํ้า
ขึน้
รถยนต Saab 9-3 M00-
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เปลี่ยนหมอนํ้าหลอเย็นและพัดลมหมอนํ้า
ดวยมือ (ไมใชในตลาดประเทศรอน) (ตอ)
11 ทาหลอลื่นบูชยางจากหมอนํ้าหลอเย็นตัวเกาดวย
วาสลินปลอดกรด ติดบูชยางบนหมอนํ้าหลอเย็น
ตัวใหม
12 ติดหมอนํา้ หลอเย็นตัวใหม และกดตัวหนีบใหแนน
13 ยึดสายไฟของคอมเพรสเซอรเขากับหมอนํา้ หลอเย็นทางดานขวา
14 ใสทอนํ้าหลอเย็นตัวลางเขาที่ และขันตัวหนีบทอ
ใหแนน
15 รถยนตทม่ี เี ครือ่ งยนตแบบฉีด:
ติดพัดลมตัวใหมเขาทีใ่ นฝาครอบพัดลม
16 ใสฝาครอบพัดลมพรอมพัดลมเขาที่ และขันสลักเกลียวใหแนน
17 เชือ่ มตอสายไฟไปทีพ่ ดั ลม
18 ติดทอนํ้าหลอเย็นที่เหลือเขาที่ และขันตัวหนีบทอ
ใหแนน
19 ใสทอ อากาศออกเขาที่ และติดทอดวยตัวหนีบเขา
กับคานนํา้ หลอเย็น

รถยนต Saab 9-3 M00-

3

2

D980A046

การติดตัง้ คอนเดนเซอร
1 รถทีม่ เี ทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
a ถอดกันชนออก
b ถอดทอระหวางหมอหลอเย็นอัดอากาศกับชุด
เทอรโบ
c ถอดหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็น
2 ใสคอนเดนเซอรเขาที่ และขันสกรูใหแนน
3 เชือ่ มตอขัว้ ตอสายของตัวจับความดัน

รถยนต Saab 9-3 M00-

D980A268

การติดตัง้ ตัวจับทอและทีย่ ดึ
1 เปดตัวยึดทีย่ ดึ ทอพวงมาลัยพาวเวอรทางเรือนลอ
ดานซาย
2 LHD:
ถอดตัวหนีบบนแผงกัน้ ระหวางหองโดยสารกับชอง
เครือ่ งยนต
3 ติดตัง้ ตัวยึดทอและทีย่ ดึ สําหรับทอ A/C และสาย
ยางเขาทีต่ ามภาพทีเ่ ห็น

รถยนต Saab 9-3 M00-

1

1

1

ติดตั้งวาลวขยายตัวในระบบทําความเย็น
และทอ A/C
1 ติดวาลวขยายตัวในระบบทําความเย็นเขาที่
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน วาลวขยายตัว
ในระบบทําความเย็น 5 นิวตันเมตร (3.7 ปอนดฟุต)
2 RHD:
ติดทอความดันสูงและความดันตํ่าดานสั้นบนวาลว
ขยายตัวในระบบทําความเย็น
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน วาลวขยายตัว
ในระบบทําความเย็น 9 นิวตันเมตร (6.6 ปอนดฟุต)
3 LHD:
ติดทอความดันสูงและความดันตํ่าขางแผงกั้น
ระหวางหองโดยสารกับชองเครือ่ งยนตเขาที่ ยกขึ้น
จากทางขางลางระหวางตัวกัน้ เสียงและกระปุกเกียร
ทอนีจ้ ะวางไวเหนือทอนํา้ ของตัวแลกเปลีย่ นความ
รอน

4

D980A049

4 ติดทอทีม่ กี ารตอเชือ่ ม PAD เขาทีบ่ นวาลวขยายตัว
ในระบบทําความเย็น
คาแรงบิดที่กําหนดในการขันt: 9 นิวตันเมตร
(6.6 ปอนดฟตุ )

รถยนต Saab 9-3 M00-

3

D980A269

การติดตัง้ ของทอ A/C (ตอ)
1 ติดทอความดันตํ่าและความดันสูงขางบังโคลนลอ
รถดานซายเขาที่ สอดทอเขาใตสายเคเบิล้ ทัง้ หมด
และสายยางจากทางดานหนาและไปจนสุดทีแ่ ผงกัน้
ระหวางหองโดยสารกับชองเครือ่ งยนต และจากนั้น
สอดกลับเขาใตคานหมอนํ้าหลอเย็นไปยังคอนเดนเซอร และเรือ่ ยไปยังคอมเพรสเซอร (ทอความดัน
สูง) ดูภาพ

4 ใสการเชือ่ มตอ PAD ของทอความดันสูงขางคอนเดนเซอร และการตอเชือ่ มดานลางของคอมเพรสเซอร A/C

หมายเหตุ

ทอไฮโดรของคลัทชจะอยูใ ตทอ AC

2 ใสทอความดันสูงและความดันตํ่าขางบังโคลนลอ
ดานซายทีม่ ที อ ตางๆ ทีม่ าจากวาลวขยายตัวใน
ระบบทําความเย็น
3 ติดทอความดันตํ่าพรอมตัวเชื่อมเสริมเขาที่ และวาง
ทอความดันตํ่าเขาขางบังโคลนลอดานซาย รวมทัง้
ทอความดันตํา่ ของคอมเพรสเซอร A/C ทีใ่ ตคอมเพรสเซอร

รถยนต Saab 9-3 M00-
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D980A270

คาแรงบิดในการขันของทอเชือ่ มตอ A/C ทัง้
หมด
1 ขันคาแรงบิดการเชือ่ มตอ PAD กับวาลวขยายตัวใน
ระบบทําความเย็น
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 9 นิวตันเมตร
(6.6 ปอนดฟตุ )
2 ขันคาแรงบิดการเชือ่ มตอของทอความดันสูงขาง
บังโคลนลอขางซาย
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน 16 นิวตันเมตร
(11.8 ปอนดฟตุ )
3 ขันคาแรงบิดของการเชื่อมตอของทอความดันตํ่า
ขางบังโคลนลอดานซาย
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน 34 นิวตันเมตร
(25.1 ปอนดฟตุ )
4 ขันคาแรงบิดการเชื่อมทอความดันตํ่าขางตัวเชื่อม
เสริม รวมทัง้ การเชือ่ มตอทีใ่ ตคอมเพรสเซอร
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน 34 นิวตันเมตร
(25.1 ปอนดฟตุ )

5 ขันคาแรงบิดการเชือ่ มตอ PAD ของทอความดัน
สูงขางคอนเดนเซอร
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 9 นิวตันเมตร
(6.6 ปอนดฟตุ )
6 ขันคาแรงบิดการเชือ่ มตอของทอความดันสูงใต
คอมเพรสเซอร
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน: 34 นิวตันเมตร
(25.1 ปอนดฟตุ )
7 ตรวจสอบวา ตัวจับทอและทอยึดติดอยูเ ปนอยางดี
รวมทัง้ ติดตัวหนีบของตัวเชือ่ มเสริม
8 ติดตัง้ เข็มขัดรัดสายไฟบนคอนโซล ABS สําหรับ
ทอความดันสูง

รถยนต Saab 9-3 M00-
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การติดตัง้ ตัวกัน้ อากาศ
1 รถทีม่ เี ทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
หากหมอชารจอากาศนํา้ หลอเย็นมีทอ หนึง่ อยูท าง
ขวามือ ใหถอดสวนทีม่ เี ครือ่ งหมายไวบนตัวกัน้
อากาศแนวตัง้ ทางขวาออก
รถเกียรอตั โนมัติ:
ใหถอดสวนทีม่ เี ครือ่ งหมายอยูบ นตัวกัน้ อากาศแนว
ตัง้ ดานขวาออก
สําหรับตัวหลอเย็นนํา้ มันของ
กระปุกเกียรอตั โนมัติ
2 ติดตัวกัน้ อากาศแนวตัง้ ทีแ่ ตละดานของหมอนํา้ หลอเย็น เพื่อทําใหยึดแนนดี ติดตัวหนีบทอสีขาว
ตัวเล็กทางดานหลังระหวางสันบนตัวกัน้ อากาศ
3 ติดฝากัน้ อากาศของคอนเดนเซอรทแ่ี ตละดานของ
คอนเดนเซอร
รถทีม่ เี ทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
ติดหมอชารจอากาศนํา้ หลอเย็นกลับเขาที่
ติดทอระหวางหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็นและชุด
เทอรโบเขาทีเ่ ดิม

4 ติดฝากัน้ อากาศดานนอก
5 เชือ่ มตอสายไฟของคอมเพรสเซอร
6 ติดตัวกันชน และปรับเขา
คาแรงบิดที่กําหนดในการขัน 39 นิวตันเมตร
(28.8 นิวตันเมตร)

รถยนต Saab 9-3 M00-

D980A053

การติดตั้งของที่จับยึดสวนประกอบสําหรับ
ไดโอด, เครือ่ งยนตทข่ี บั เคลือ่ นดวยดีเซล
1 ถอดตัวจับยึดพรอมสายเคเบิล้ ทีอ่ ยูท างดานขวา
ของคานหมอนํา้ หลอเย็นออก
2 ปลดขัว้ ตอสายออก และเชื่อมตอที่ยึดสวนประกอบ
พรอมดวยไดโอด
3 ติดทีย่ ดึ สวนประกอบพรอมไดโอดเขากับหมอนํา้
หลอเย็นดวยตัวหนีบหนึง่ ตัว

รถยนต Saab 9-3 M00-
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D980A054

การติดตัง้ สวนปลีกยอยทีไ่ ดถอดออก, ชอง
เครือ่ งยนต
1 เชือ่ มสายไฟของตัวตรวจจับอุณหภูมภิ ายนอก
2 ติดทอไอดีระหวางหมอกรองอากาศกับวาลวปกผี
เสือ้ กลับเขาที่
3 รถทีม่ เี ทอรโบ (เบนซินและดีเซล):
a ติดทอระหวางหมอชารจอากาศนํ้าหลอเย็น
และทอของวาลวปกผีเสื้อกลับเขาที่เดิม
b ติดสกรูที่ยึดหมอพวงมาลัยพาวเวอรกลับที่เดิม
c ติดวาลวโซลีนอยดและวาลวบายพาสเขาทีเ่ ดิม
4 ขันสกรูทย่ี ดึ หมอพวงมาลัยพาวเวอรเขากับคาน
หมอนํา้ หลอเย็นใหแนน
5 ใสหมอกรองอากาศกลับที่
6 ติดทีก่ น้ั อากาศสวนลางใตรถยนต

รถยนต Saab 9-3 M00-
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D980A200

การติดตัง้ สวนปลีกยอยทีถ่ อดออก,
ชองเครือ่ งยนต (ตอ)
6 สําหรับรถทีม่ เี กียรอตั โนมัติ:
a ติดแปนเกลียวที่ยึดคันเลือกเกียรกับกระปุกเกียรกลับเขาที่เดิม
b ติดสลักเกลียวทัง้ สองทีย่ ดึ คอนโซลของกาน
เลือกเกียรเขากับเรือนกระปุกเกียร
7 ติดคิว้ กันขอบบนชัน้ วางแบตเตอรี่ (ตัวกันสําหรับ
ทอความดันสูง) และติดใสชน้ั วางแบตเตอรี่
8 ติดหวงยึดทีจ่ บั ทอพวงมาลัยเพาวเวอรขา งชัน้ วาง
แบตเตอรี่
9 ใสแบตเตอรีเ่ ขาที่
10 ทําความสะอาดและทาหลอลืน่ แบตเตอรีข่ ว้ั บวก
และขัว้ ลบ และจากนัน้ เชือ่ มตอสายเคเบิล้ แบตเตอรี่
11 ติดไฟหนาดานซายและดานขวากลับเขาที่
12 ติดไฟกระพริบดานซายและดานขวากลับเขาที่
13 ใสฝาครอบเหนือเครือ่ งยนตเขาที่
14 ตรวจสอบวา
ทอและสายเคเบิล้ ทัง้ หมดในชอง
เครือ่ งยนตยดึ ติดเรียบรอย
15 ติดสัญญาณแตรเขาที่
รถยนต Saab 9-3 M00-
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D980A201

การติดตัง้ รีเลยของ A/C
1 กดรีเลยเขาที่ตําแหนง J ในทีย่ ดึ รีเลยในชองเครือ่ ง
ยนตใหแนน
2 ตรวจสอบวา มีฟว ส 10 A อยูในตําแหนง 21 ตรงที่
ยึดฟวสในแผงหนาปดหลัก
3 ตรวจสอบวา มีฟว ส 15 A อยูในตําแหนง 5 ตรงที่
ยึดฟวสในชองเครือ่ งยนต
4 ติดปายติดนีเ้ ขาที่

รถยนต Saab 9-3 M00-

AC

D980A057

การเติมสารทําความเย็น
ดูดสุญญากาศ และเติมระบบ A/C ดวยสารทํา
ความเย็นตามคูมือการใชใน WIS 8 ตัวถัง "ระบบการทํา
ความรอนและระบายอากาศ, ระบบอากาศ"

สําคัญ

อยาสตารทเครือ่ งยนตกอ นการเติมนํา้ หลอเย็น

การทําโปรแกรมของ DICE และ MIU
1 ใหทําโปรแกรมชุดควบคุม DICE และ MIU เพื่อให
ระบบปรับอากาศทํางาน สําหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม ใหดู WIS 3 ระบบไฟฟา, อิเลคทรอนิคสสวน
กลาง, DICE" และ WIS 3 ระบบไฟฟา, เครื่องมือ,
แผงหนาปดหลัก"
2 รถยนตทม่ี ขี บั ดวยเบนซิน
(ไมใชตลาดประเทศ
รอน):
ใหทําการโปรแกรมชุดควบคุม DICE สําหรับพัดลม
หมอนํา้ ตัวใหม รายละเอียดเพิม่ เติมใหดู WIS 3
ระบบไฟฟา, อิเลคทรอนิคสสวนกลาง, DICE"
รถยนต Saab 9-3 M00-

D980A058

การเติมนํ้าหลอเย็น เครื่องยนตที่ขับดวย
เบนซิน (ไมใชตลาดประเทศรอน)
1 เติมนํา้ หลอเย็น
การเติมนํ้าหลอเย็น เครื่องยนตที่ขับดวย
ดีเซล (ไมใชในตลาดประเทศรอน)

สําคัญ

เปนสิ่งที่สําคัญมากที่ตองมีการไลอากาศใน
ระบบนํ้าหลอเย็นออกตามคําอธิบายในหัวขอเหลานี้
ตรวจสอบดวยวา ไมมกี ารรัว่ ซึมเกิดขึน้

b ติดเครื่องทําความรอนระหวางจอดดวยเครื่อง
มือวินจิ ฉัยขอบกพรอง (ตัวถัง, SID, กระตุน , ตัว
ทําความรอน) เครื่องทําความรอนระหวางจอด
จะหยุดเมือ่ เครือ่ งยนตถงึ 80° หรือเมื่อมีการ
ปลอยการใชเมนูเครือ่ งทําความรอนระหวาง
จอด
c ตรวจสอบวา นํา้ หลอเย็นในทอไหลอยางตอ
เนื่องจากเรือนเทอรโมสตรัทไปที่ถังสํารองนํ้า
หลอเย็น
d เดินเครือ่ งยนตจนกระทัง่ เทอรโมสตรัทเปดขึน้

1 ใหผสมนํา้ และนํา้ หลอเย็นจํานวนทีเ่ ทากันในอาง
ใบหนึง่
เติมนํ้าหลอเย็นในถังสํารอง และตรวจสอบความ
สมบูรณของระบบ ไลอากาศในระบบดวยวิธดี งั ตอ
ไปนี้
a ตอทอไอเสียไปทีร่ ะบบไอเสียของมอเตอรทง้ั
สองกับระบบไอเสียของชุดเสริมความรอน และ
สตารทเครือ่ งยนต
รถยนต Saab 9-3 M00-

1

2

4 ใสรหัสวิทยุถา มี
5 ใสหนากระจังรถยนตกลับเขาทีเ่ ดิม

การตรวจสอบการทํางาน
1
2
3
4

ติดเครื่องยนตและอุนเครื่อง
กระตุน สวิตชสาํ หรับเครือ่ งปรับอากาศ
ตรวจสอบการทํางานทั้งหมด
ตรวจสอบวา นํา้ กลัน่ ไมรว่ั ซึมออกจากผนังดานหนา
บนเรือนตัวทําความเย็นดวยไอระเหย
5 รถยนตทม่ี ขี บั ดวยเบนซิน (ไมใชตลาดประเทศรอน)
ตรวจสอบวา ระบบนํา้ หลอเย็นมีความสมบูรณ และ
เติมถาจําเปน
6 ตรวจสอบวา ระบบปรับอากาศมีความสมบูรณ ตาม
WIS 8.3 อากาศ "ระบบการทําความรอนและ
ระบายอากาศ, ระบบปรับอากาศ "
การติดตัง้ ของสวนปลีกยอยทีม่ กี ารถอดออก
(ตอ)
1 ใสแผงบนคอนโซลกลางของดานผูโ ดยสารกลับ
เขาที่
2 ติดชองเก็บของหนารถ
3 ตัง้ เวลาทีถ่ กู ตอง
รถยนต Saab 9-3 M00-
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