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rekommenderar att Ni läser instruktions-
ken redan innan första åkturen och sedan 
varar den i bilen.
t är lätt att hitta i boken med hjälp av de 
 söksidorna (sid. 3-7). Varje kapitel 
ds med en innehållsförteckning och sist 
ken finns också ett alfabetiskt sakregis-

.
 leverans av bilen medföljer ett service-

fte för bilens regelbundna underhåll med 
tig information om gällande garantivillkor.
 Saab Automobile AB pågår en fortlö-

nde bilteknisk utveckling, varför vi förbe-
ller oss rätten att under pågående pro-
ktion ändra utrustning och specifikationer 
n föregående meddelande.
 Ni har frågor som gäller bilen, utrust-

g, garantier etc. står Er Saab-återförsäl-
e gärna till tjänst.

d vänlig hälsning
ab Automobile AB

cifikationer, konstruktionsuppgifter och illus-
ioner som finns i instruktionsboken är inte 
dande.
troduktion
enna instruktionsbok ger vägledning vid 
rning och skötsel av Er Saab-bil.

aab 9-3 finns med följande motoralterna-
:

2,0l insprutningsmotor (130 hk)
2,0l ecopower (154 hk)
2,0l turbomotor (185 hk)
2,0l turbomotor (200 hk)
2,2l direktinsprutad turbodieselmotor 
(115 hk)
ntalet motoralternativ kan variera mellan 
ika marknader.
oken, som tar upp de mest väsentliga skill-
derna mellan modellvarianter, gör inte 
språk på att beskriva olika modellers 

exakta specifikation. Skillnader kan också 
förekomma på grund av olika lagkrav.
Boken innehåller viktiga varningstexter som 
alltid ska följas:

Vi 
bo
för
De
fem
inle
i bo
ter
Vid
hä
vik
Vid
pa
hå
du
uta
Om
nin
jar

Me
Sa

Spe
trat
bin

VARNING

Text under rubriken VARNING indikerar 
risk för personskador om inte instruktio-
nerna i varningstexten efterföljs.

OBSERVERA

Text under rubriken OBSERVERA indike-
rar risk för att Er bil skadas om inte rekom-
mendationerna i texten efterföljs.
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E otorhuv ___________________  168
otorrum, tvättning ___________  197
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Tanklockslucka _________  140
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Bränslekvalitet__________  208
Bränslemätare___________  19
Driftsekonomi __________  155
Bränsleförbrukning ______  215
xteriör

Kaross ________________  200
Soltak_________________  102
Cabriolet ______________  107
Tvättning ______________  198
Vaxning och polering _____  200
Lackbättring ____________  200
Rostskydd _____________  201
Serviceprogram _________  202

Belysning bak __________  182
Bromsljus ______________  182
Ljusreglage _____________  28
Lampbyte ______________  180

Bogsering______________  164
Bogseröglor ____________  164
Körning med släpvagn ____  159

Bagagerum ____________  126
Fällning av baksäte ______  126
Lastlucka ______________  128
Reservhjul _____________  132
Verktyg________________  132
Belysning ______________  182

Taklast _____________________  162
Infästningshål för takräcke ______  162
Högsta tillåtna last ____________  208

M
M

Däck _______________________  191
Fälgar______________________  215
Vinterkörning ________________  157
Bromsning __________________  151
Reservhjul __________________  192
Hjulbyte ____________________  193
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In re backspegel ______________  106
ttre backspeglar _____________  106
ake-up spegel ______________  106

Bilbälten _______________  85
Bilbälten, underhåll ______  196
Airbag _________________  94
Barnstolar ______________  89
Spärr för barnsäkring ____  119

Handskfack ____________  105

Växling _______________  142
Manuell växellåda _______  142
Automatisk växellåda ____  143
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Styrning _______________  214
Rattjustering_____________  84
Tändlås _______________  136
Airbag _________________  94
Rattkontroller ____________  69
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Stolar, inställning _________  78
Säkerhetsbälten__________  85
Stoluppvärmning _________  84
Baksäte _______________  126
Fällning av baksäte ______  126
Barnstolar ______________  89
Klädsel, rengöring _______  196

Innerbelysning, reglage ________  103
Innerbelysning, lampbyte _______  184

Mittkonsol ___________________  100
Eldrivna fönsterhissar__________  100
Soltak ______________________  102
Cabriolet____________________  107
Tändlås ____________________  136
Start av motor _______________  137
Inkörning ___________________  142
Parkering ___________________  154
Körning i varmt/kallt klimat ______  157

Säkringar ______________  186
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atteri______________________  176
atteriets laddningstillstånd _____  176
tarthjälp med extra batteri _____  166
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Spolarvätska ___________  178
Påfyllning av vätska _____  179
Spolarmunstycken_______  179
Omkopplare, spolare/torkare  32

Kylvätska, kontroll/påfyllning 173
Kylvätska, byte _________  174
Motorkylare ____________  210
Temperaturmätare________  18
Körning i varmt klimat ____  158

Elcentral ______________  186
Byte av säkringar _______  186
Säkringstabell __________  188
Reläer ________________  190

romssystem ________________  214
romsvätska_________________  175
romsbelägg ________________  175
BS-bromsar ________________  151
otorrum, Turbo- och 
sprutningsmotor

Varningsetiketter __________  8
Chassinummer__________  216
Motornummer __________  216
Växellådsnummer _______  216
Färgkod _______________  216

Tändsystem ____________  212
Drivrem _______________  177
Generator______________  177
Tändstift _______________  212
Avgasrening____________  139
Enkel felsökning (A/C, ACC) 205

Turbokompressor _________  18
Tryckmätare _____________  18

Manuell växellåda _____________ 173
Automatisk växellåda ___________ 173
Växellådsolja _________________ 173
Växellåda, tekniska data ________ 213
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Motor, beskrivning ____________  168
Tekniska data, motor __________  210
Motorolja, nivåkontroll/påfyllning _  171
Motorolja, byte _______________  171
Oljekvalitet, viskositet__________  210
Viktig körinformation __________  139

Styrservo ___________________  176
Vätskekontroll/påfyllning________  176
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romssystem ________________  214
romsvätska_________________  175
romsbelägg ________________  175
BS-bromsar ________________  151

Elcentral ______________  186
Byte av säkringar _______  186
Säkringstabell __________  188
Reläer ________________  190

Kylvätska, kontroll/påfyllning 173
Kylvätska, byte _________  174
Motorkylare ____________  210
Temperaturmätare________  18
Körning i varmt klimat ____  158

atteri______________________  176
atteriets laddningstillstånd _____  176
tarthjälp med extra batteri _____  166

Spolarvätska ___________  178
Påfyllning av vätska _____  179
Spolarmunstycken_______  179
Omkopplare, spolare/torkare  32
otorrum, dieselmotor
issa marknader)

Varningsetiketter __________  8
Chassinummer__________  216
Motornummer __________  216
Växellådsnummer _______  216
Färgkod _______________  216

Motor, beskrivning ____________  168
Tekniska data, motor __________  210
Motorolja, nivåkontroll/påfyllning _  171
Motorolja, byte _______________  171
Oljekvalitet, viskositet__________  210
Viktig körinformation __________  139
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Drivrem _______________  177
Generator______________  177
Avgasrening____________  139
Enkel felsökning (A/C, ACC) 205

Turbokompressor _________  18

Styrservo ___________________  176
Vätskekontroll/påfyllning________  176

Manuell växellåda _____________ 173
Växellådsolja _________________ 173
Växellåda, tekniska data ________ 213
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Kylvätska:
Öppna aldrig när motorn är varm!
Utströmmande kylvätska under tryck kan orsa-
ka allvarliga skador.

ning.

iet exploderar

tersom det innehåller svavelsyra

 läkarhjälp
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W
L3

Drivrem:
Varning för drivrem

W
L2

Kylfläkt:
Kylfläkten kan starta oavsett om 
motorn är igång eller inte.

Batteri:
Innehåller frätande svavelsyra (40%).
• BRANDFARLIGA GASER bildas under drift och vid ladd
• Skydda alltid ögon och ansikte vid arbete med batteriet
• Cigarretter, öppen låga och gnistor kan orsaka att batter
• Se Instruktionsbok före användning av startskablar
• Batteriet kan ORSAKA ALLVARLIGA FRÄTSKADOR, ef
• Luta ej batteriet
• Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder
• I händelse av en olycka, skölj genast med vatten och sök
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

arningsetiketter

W
L1

/C-system:
lmedium under högt tryck.
ssa inte/ta inte bort några anslutningar i A/C-systemet innan 
stemet tömts. Felaktigt arbetssätt kan orsaka personskada. 
bete med A/C-systemet ska utföras endast av kompetent 
rsonal. Arbetsinstruktioner, se Verkstadshandbok.
C-systemet uppfyller SAE J639.

lmedium: 800 g R134a.
mpressorolja: 150 cc PAG Oil SP-10 alt. 
AB olja 4759106 SP-10.

W
L3

6

UNDVIK GNISTOR, UNDVIK ÖPPEN ELD, RÖKNING 
FÖRBJUDEN
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
SE INSTRUKTIONSBOK
SKYDDA ÖGONEN
BRANDFARLIG GAS
SYRA
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Pl
kr
Ba
(D
m dra att den kom-

nskada vid 
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Bältesbalk
Varning för klämrisk på grund av 
rörliga delar när balken är i olåst 
läge.

NING

W
L9

Hjulbyte:
Avsedd för Saab 9-5 och 9-3. Använd domkraft 
endast på jämt och fast underlag. Använd pall-
bockar. Belasta domkraften med max 1000 kg. 
För ytterligare information se instruktionsboken.

IB
99
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Placera aldrig bilbarnstol fram i bilar med 
krockkudde på passagerarsidan!
Barn åker säkrast i baksätet.

acera aldrig bilbarnstol fram i bilar med 
ockkudde på passagerarsidan!
rn åker säkrast i baksätet.
enna etikett finns endast på vissa 
arknader)

Lång last
Max vikt 15 kg
Max längd 2 meter
Förankra lasten väl för att förhin
mer i rörelse och orsakar perso
bromsning.
Förse skarpa kanter med skydd

FÖRANKRA LASTEN!
Se instruktionsbok.

IB
98
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mkraft (denna etikett finns endast på vissa 
rknader)
omkraften är avsedd att användas endast vid byte 
jul eller vid montering av snökedjor.

ilen måste stå plant och domkraften måste placeras 
tadigt och plant underlag.

ryp aldrig under bilen när den är upphissad med 
kraften.
ÄNDNING

 Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans växel 
eller backväxeln, på automatväxlade bilar ska läge 
P väljas

 Montera domkraften i lyftpunkten närmast det hjul 
som ska bytas (se bild)

 Skruva upp domkraften så att bilen just börjar att lyf-
tas

 Ta bort eventuell navkapsel genom att sticka in en 
skruvmejsel under navkapseln och bänd utåt

 Lossa hjulskruvarna ett halvt varv med verktyget i 
verktygssatsen

 Skruva upp domkraften så att hjulet lyfts från under-
laget. Skruva ur alla hjulskruvarna och ta bort hjulet

 Montera reservhjulet och dra hjulskruvarna så 
mycket att fälgen och hjulskruvarna intar rätt läge

 Sänk bilen. Dra hjulskruvarna korsvis (se bild)
0

W
L1
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Låsspärr, barnsäkring
Låst läge.

Dörren kan inte öppnas ini-
från.

Do
ma
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8
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Sufflett, Saab 9-3 Cabriolet
Skjut in handtaget innan bilen körs iväg.

Risk finns annars för personskada.



11Instrument och reglage

strument och 
glage

rningar och indikeringar  12
trument .........................  17
rddator SID ....................  20
römställare .....................  28
rkare och spolare .........  32
nuellt klimatsystem .....  33

tomatiskt klimatsystem 
CC) ................................  37
In
re
Va
Ins
Fä
St
To
Ma

Au
(A

IB
94

6



1

H arningar och 
dikeringar
sa varningar och indikeringar tänds när 
dningen kopplas in före start (se sid. 16). 
r motorn startat ska de slockna efter 
gra sekunder om allt är normalt.

Varning, oljetryck
(motorolja)

mbolen lyser vid för lågt oljetryck i motorn. 
 symbolen blinkar eller tänds under kör-

g, stanna genast, stäng av motorn och 
trollera oljenivån. Motorn får absolut inte 
as med lysande varningssymbol.

Varning, laddning

mbolen lyser när batteriet inte laddas av 
neratorn. Om symbolen tänds under kör-
g, stanna snarast och stäng av motorn.
ntrollera generatorremmen (se sid. 177). 
r dåligt spänd eller brusten rem medför att 
tteriet laddas dåligt samt att motorn kyls 
lfredsställande.

H

2 Instrument och reglage

uvudinstrument V
in
Vis
tän
Nä
nå

Sy
Om
nin
kon
kör

Sy
ge
nin
Ko
Fö
ba
otil
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uvudinstrument
1 Varvräknare
2 Varningar och indikeringar
3 Hastighetsmätare
4 Varningar och indikeringar
5 Tryckmätare (endast Turbo-modeller)

6 Bränslemätare (tankvolym: 68 l)
7 Temperaturmätare
8 Nollställning, trippmätare
9 Väg- och trippmätare
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S
hå
un
le

Varning, låsningsfria 
bromsar

rningstexten lyser när ett fel uppstått i 
temet för låsningsfria bromsar, på vissa 

ianter tänds också  och .
mssystemet fungerar men utan 
S-funktionen.
r säkerhets skull ska man stanna och kon-
llera nivån i bromsvätskebehållaren, se 
. 175.
nivån normal ska man göra två-tre kraf-
 nedtryckningar av bromspedalen. Kon-

llera sedan nivån på nytt i bromsvätske-
hållaren. Är nivån fortfarande normal kan 
n, under stor försiktighet, köra vidare till 

rmaste auktoriserade Saab-verkstad för 
troll av bromssystemet.

B
s

B
r

VARNING

Om bromssystemet fungerar utan 
ABS-funktion finns risk för att bakhjulen 
låser sig vid kraftig bromsning.

Är nivån i bromsvätskebehållaren under 
MIN-markeringen ska bilen bärgas från 
platsen.
Varning, färdbroms  

ymbolen lyser när nivån i bromsvätskebe-
llaren är för låg. Om symbolen tänds 
der körning, stanna genast och kontrol-

ra bromsvätskenivån.

Varning, 
parkeringsbroms

Symbolen lyser när parkeringsbromsspa-
ken är åtdragen.

Va
sys

var
Bro
AB
Fö
tro
sid
Är 
tiga
tro
be
ma
nä
kon

VARNING

ilen får aldrig köras om denna symbol ly-
er, risk finns för bromsbortfall.

romssystemet ska omgående kontrolle-
as av en auktoriserad Saab-verkstad.

VARNING

Parkeringsbromsspaken ska alltid dras åt 
innan tändnyckeln tas ur

•

•
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V
nä
V
tä
ak
de

Centralvarning

mbolen tänds och samtidigt hörs en ljud-
nal ("pling-plong") när det uppstått ett fel 
got system som har med bilens säkerhet 

 göra. Symbolen lyser i kombination med 
 varning för något av följande system:

BS-systemet
RS-systemet (airbag)
arkeringsbromsen (vid hastigheter över 
km/h)

ärdbromsarna
otor- och elsystem (hög kylvätsketem-

eratur, lågt oljetryck och låg batteriladd-
ing)

mbolen och ljudsignalen aktiveras också 
 tändnyckeln vrids till läge ON utan att 
n startar motorn inom 10 sekunder.

F
i
m
e

4 Instrument och reglage

Varning, airbag

arningstexten blinkar eller visar fast sken 
r ett fel uppstått i airbag-systemet.

arningstexten lyser några sekunder när 
ndnyckeln vrids till körläge för att indikera 
tivt airbag-system. Efter 3-4 sekunder ska 
n slockna.

Indikering, bränslemängd

Symbolen lyser när bränslemängden under-
stiger ca. 10 liter.

Bilar med dieselmotor
När bränslemängden understiger 3 liter får 
man ytterligare en indikering, SID-instru-
mentet visar FYLL PÅ BRÄNSLE. Startför-
farande vid bränslestopp, se sid. 141.

Sy
sig
i nå
att
en

• A
• S
• p

5
• f
• m

p
n

Sy
om
ma

VARNING

elet kan innebära att airbag-systemet 
nte aktiveras vid en kollision och syste-

et ska därför omgående kontrolleras av 
n auktoriserad Saab-verkstad.

OBSERVERA

Om man får bensinstopp finns risk att ka-
talysatorn kan skadas eftersom luft följer 
med bränslet. Detta kan höja temperatu-
ren i katalysatorn så mycket att den ska-
das.
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V
br
m
st
tr

S
in

Indikering, CHECK- 
meddelande

ikeringstexten tänds när ett meddelande 
as i SID-instrumentet. Samtidigt hörs en 
signal.

Felindikering, växellåda

 bilar med automatväxellåda tänds var-
gstexten om något fel föreligger i växel-
an. Kontrollera om felindikeringen kvar-
r efter tändning från/till. Om felet kvarstår 
 bilen köras, dock med begränsad väx-
skvalitet, se sidan 143. Växellådan ska 
trolleras av en auktoriserad Saab-verk-

d.

BSERVERA

är indikeringen lyser ska man välja läge 
för att förhindra onödigt slitage på väx-
lådan.
örning med släpvagn får ej ske när indi-
ringen är tänd.
Felindikering, motor

arningstexten tänds när ett fel uppstått i 
änsle- eller tändsystemet. Bilen kan köras 
ed försiktighet och med begränsad pre-
anda, se sidan 139. Systemen ska kon-
olleras av en auktoriserad Saab-verkstad.

Indikering, 
konstantfarthållare

ymbolen lyser när konstantfarthållaren är 
kopplad.

Indikering, läge SPORT

På bilar med automatväxellåda tänds indi-
keringen när man trycker in SPORT- knap-
pen på växelspaksknoppen.
I sportläget ligger växellådan kvar längre på 
växlarna (D, 3, 2, 1).
Sportläget kopplas ur genom att åter trycka 
in SPORT-knappen, se även sid. 149.

Indikering, läge WINTER

På bilar med automatväxellåda tänds indi-
keringen när man i läge D trycker in WIN-
TER-knappen på mittkonsolen bredvid väx-
elväljarspaken.
I vinterläge startar bilen på 3:e växeln och 
underlättar på så sätt start i halt väglag.
Vinterläget kopplas ur genom att åter trycka 
in WINTER-knappen, se även sid. 149.

Ind
vis
ljud

På
nin
låd
stå
kan
ling
kon
sta

O

N
2 
el
K
ke
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S
D
st
m
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S

S
rin
In
m

mpkontroll, huvudinstrument
anstående varnings- och indikeringslam-
r ska tändas när tändningen kopplas in. 
 ska slockna efter ca. 3 sekunder.
mporna för CHECK ENGINE, centralvar-
g, oljetryck och laddning lyser tills motorn 
rtats under förutsättning att inget fel före-
er.

IB
74
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Bilar med automatisk växellåda
6 Instrument och reglage

Indikering, dimbakljus

ymbolen lyser när dimbakljuset är tänt. 
imbakljuset släcks automatiskt när man 
änger av motorn. När motorn startas 
åste man trycka in dimljusströmställaren 
 nytt för att åter tända dimbakljuset.

Indikering, helljus

ymbolen lyser när helljuset är tänt.

Indikering, färdbelysning 
och parkeringsljus

ymbolen lyser när huvudljus och parke-
gsljus är tänt (även i läge Night Panel).

dikeringen förekommer endast på vissa 
arknader.

Indikering, öppen dörr

Symbolen lyser om någon av dörrarna inte 
är stängd.

Följande indikering finns endast i bilar med 
dieselmotor (vissa marknader)

Indikering, glödstift

Symbolen tänds när tändnyckeln vrids till 
läge ON om motorns kylvätsketemperatur är 
under +5°C. Starta motorn när indikerings-
lampan slocknat, se sid. 141.

La
Ov
po
De
La
nin
sta
ligg

1
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stighetsmätare
stighetsmätaren hämtar sin information 
n ABS-systemets hjulsensorer och är 
rför mycket exakt.

IB
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strument
arvräknare
arvräknaren anger motorns varvtal i tusen-
l varv per minut.
n skyddsfunktion (brytning av bränsletill-
rseln) begränsar motorvarvtalet inom det 
dmarkerade området. Se nedan.

Väg- och trippmätare
Vägmätaren anger körsträckan i kilometer 
och trippmätaren i kilometer och hundratal 
meter.

Nollställningsknapp
Knappen är placerad strax till höger om väg- 
och trippmätaren i huvudinstrumentet om 
bilen har elektronisk väg- och trippmätare. 
På övriga bilar sitter den under trippmäta-
ren.
På bilar med elektronisk väg- och trippmä-
tare har knappen två funktioner:

• Tändningen inkopplad - nollställning av 
trippmätaren.

• Tändningen frånkopplad - tänder kortva-
rigt displayen för väg- och trippmätaren.

Ha
Ha
frå
dä

Motor Brytvarvtal
2,0i 6600 r/min

2,0 ecopower 6190 r/min

2,0 Turbo 185 hk 6190 r/min

2,0 Turbo 200 hk 6190 r/min

2,2 TiD 4600 r/min

IB
34

0

IB
34
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yckmätare (2,0 Turbo)
ckmätaren anger trycket i insugningsrö-

. Vid låg belastning och vid motorbroms-
g råder undertryck i insugningsröret. 
ckmätarens visare rör sig då inom det 
 fältet. Vid högre varvtal och högre 

lastning åstadkommer turbo-kompres-
n övertryck i insugningsröret. Visaren går 

 in i det orangefärgade fältet. Normalt ska 
aren inte gå in i det röda fältet eftersom ett 
rvakningssystem begränsar laddnings-

cket och skyddar motorn.

IB
34
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8 Instrument och reglage

emperaturmätare
ätaren anger motorns kylvätsketempera-
r. Visaren ska normalt stå i mitten av fältet.
m visaren går in i det röda området tänds 

 och en ljudsignal hörs.
m visaren går mot det röda området (kan 
e vid hög ytterlufttemperatur eller vid hög 
otorbelastning) bör man använda högsta 
öjliga växel och lägsta möjliga motorvarv 
mt undvika nedväxling.

Om visaren vid upprepade tillfällen går upp 
till det röda området, stanna snarast och 
kontrollera kylvätskenivån, se sid 173.
Om kylvätskenivån sjunker under 
MIN-nivån fås ett meddelande i SID, "FYLL 
PÅ KYLARVÄTSKA" Tr

Try
ret
nin
Try
vita
be
sor
då
vis
öve
try

OBSERVERA

Om visaren, trots dessa åtgärder, går till 
det röda området, stanna bilen och låt mo-
torn gå på tomgång.

Om visaren fortfarande är i det röda om-
rådet ska motorn stannas.

VARNING

Öppna aldrig expansionstankens lock 
helt med varm motor, öppna sakta. Över-
trycket i kylsystemet kan orsaka att het 
kylvätska och ånga frigörs.

IB
34
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bi
nder vissa lufttrycksförhållanden kan visa-
n gå in i den första delen av det röda fältet 
an att detta betyder att ett fel uppstått.
m visaren vid upprepade tillfällen går in i 
t röda fältet och motorn samtidigt förlorar 

fekt, genom att övervakningssystemet 
gränsar laddningstrycket, bör man omgå-
de kontakta en auktoriserad Saab- verk-

ad.
m hastigheten överskrider 230 km/h 
gränsas hastighetsökningen genom att 

ddtrycket sänks. Tryckmätaren rör sig då 
ot mitten av det orange fältet vilket indike-
r sänkt motoreffekten och därmed också 
lens hastighet. Bränslemätare

Bränslemätaren visar mängden återstå-
ende bränsle i tanken. När bränslemängden 
understiger ca. 10 liter tänds en indikerings-
lampa i huvudinstrumentet.
Bilar med dieselmotor har en extra indike-
ring i SID-instrumentet när 3 liter återstår, se 
sid. 14 och  21.
Tankning, se sid. 140.
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tällning av datum (vissa markna-
r)

 Välj TEMP med  eller .

 Tryck in CLEAR-knappen och  sam-
tidigt tills årtalet börjar blinka, samtidigt 
hörs en ljudsignal.

 Ställ in rätt årtal med  eller .
 Tryck kort på CLEAR-knappen.
 Ställ in rätt månad på samma sätt som för 
årtal.

 Tryck kort på CLEAR-knappen.
 Ställ in rätt datum på samma sätt som 
månad.

 Avsluta med ett kort tryck på 
CLEAR-knappen.

I
t
m
k

VARNING

ar medveten om att is kan bildas på väg-
nan trots att lufttemperaturen är över 
°C, speciellt på broar och på skuggiga 
rtier.
0 Instrument och reglage

ärddator SID
aab Information Display)

ilen är utrustad med SID (Saab Information 
isplay (SID). Detta instrument innehåller 
ika antal funktioner beroende på utrust-
ngsnivå och modellvariant.
ID 1 visar CHECK-meddelanden samt har 
ra färddatorfunktioner.
ID 2 visar CHECK-meddelanden samt har 
ta färddatorfunktioner, se sid. 23.

SID 1
Val av funktion

Med knapparna  och  byter man 
mellan följande funktioner:

Yttertemperatur (halkvarning)
Oberoende av vilken funktion man valt, 
kopplar SID automatiskt in funktionen ytter-
temperatur när denna ligger mellan +3°C 
och -3°C. Detta sker även när temperaturen 
varit utanför intervallet +6°C till -6°C och på 
nytt hamnar mellan +3°C och -3°C.

 

Ins
de

1

2

3
4
5

6
7

8

VARNING

nställningar av SID-enhetens olika funk-
ioner bör göras i stillastående bil för att 
inska risken för ouppmärksamhet under 

örning.

TEMP yttertemperatur. På vissa markna-
der även datum

D.T.E. beräknad körsträcka med kvarva-
rande bränslemängd

FUEL Ø genomsnittlig bränsleförbrukning 
sedan senaste nollställning

SPD Ø medelhastighet sedan senaste 
nollställning

V
ba
+3
paSID 1

IB
74
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ght Panel
r att och få en behagligare ljusmiljö i bilen 
 körning i mörker kan funktionen Night 
nel användas. Funktionen minskar 
ngden information så att endast de vikti-

ste visarna och indikeringarna är tända. 
nom att trycka på knappen Night Panel 
lyses endast hastighetsmätaren. Alla 
iga mätare släcks och visarna går ner till 

ll. SID-instrumentet och ACC-display 
cks också. OBS! Alla indikeringar, var-
gar och CHECK-meddelanden fungerar 
 vanligt.
ollställning
ollställning görs genom att man trycker in 
LEAR-knappen i minst 4 sekunder.
öljande funktioner nollställs:

Möjlig körsträcka med kvarvarande-
bränslemängd
Genomsnittlig bränsleförbrukning (utgår 
från 10 l/100 km efter nollställning)

HECK-meddelanden
är ett CHECK-meddelande ges hörs en 
dsignal, texten INFO DISPL i huvudinstru-
entet tänds och ett meddelande visas i 
ID-instrumentet. 
m mer än ett CHECK- meddelande finns, 
nds ett + till vänster om texten i displayen. 
elmeddelandena visas i prioriteringsord-
ng beroende på hur viktiga de bedömts 
ra. 
m ett nytt fel upptäcks samtidigt som ett 
nat visas, kommer det "nya" felet att visas 
der 10 sekunder, för att därefter återgå till 
t tidigare.

ryck på CLEAR-knappen för att radera ett 
eddelande från displayen. Efter denna 
kräftelse på att meddelandet uppfattats 
 föraren, visas det inte igen förrän tänd-

ngen kopplats från och till igen.

Följande CHECK-meddelanden kan visas:

1) Kan av säkerhetsskäl/lagkrav ej raderas med 
CLEAR-knappen. Trampa ner bromspedalen.
2) Indikeringen visas 1000 km före ordinarie ser-
vice. Radering av meddelandet ska göras vid 
ordinarie service (se Servicehäfte). Om man 
utför service själv kan radering göras genom att 
först trycka kort på CLEAR-knappen, tryck sedan 
in knappen en andra gång och håll den intryckt 
minst 8 sekunder tills "SERVICE" visas i dis-
playen och en ljudsignal hörs.
3) Bilar med dieselmotor.

Ni
Fö
vid
Pa
mä
ga
Ge
be
övr
no
slä
nin
som

Display visar: Se sid.

TESTA BROMSLJUS 1)  182

BROMSLJUS UR FUNKTION  182

FRAMLJUS UR FUNKTION  180

BAKLJUS UR FUNKTION  182

DIMLJUS UR FUNKTION  183

FYLL PÅ BRÄNSLE 3)  140

LÅG NIVÅ SPOLARVÄTSKA  178

FYLL PÅ KYLARVÄTSKA  173

NYCKEL EJ ACCEPTERAD  125

BYT BATTERI I FJÄRRKONTR  125

SERVICE STÖLDLARM  125

DAGS FÖR SERVICE 2)  202
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N
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ocka
ckan ställs in med de två små knapparna 

der den digitala klockan till vänster på dis-
yen.
r inställning av klockan med hjälp av radi-
s RDS-signaler, se sid. 67.
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öljande aktiviteter lyser dock upp aktuellt 
råde i Night Panel-läge:

Vid inställning av Audio Systemet, SID 
eller ACC visas temporärt de nya inställ-
ningarna i 10 sekunder.
Ett CHECK-meddelande aktiveras i SID.
Vid höga varvtal (över 5000 rpm) aktive-
ras varvräknaren och visning sker till 
dess lägre varvtal åter erhållits.
När bränslevolymen understiger 15 liter 
aktiveras bränslemätaren (tillsammans 
med temperatur- och laddtrycksmäta-
ren).
Vid onormalt hög motortemperatur akti-
veras temperaturmätaren (tillsammans 
med bränsle- och laddtrycksmätaren).
Vid onormalt högt laddtryck aktiveras 
laddtrycksmätaren (tillsammans med 
temperatur- och bränslemätaren).
ormal belysning återfås genom att åter 
ycka på Night Panel-knappen.

Måttenheter och språk
SID har fyra grupper för de olika måttenhe-
terna:

De olika CHECK-meddelandena kan visas 
på 6 olika språk: svenska, engelska, tyska, 
franska, italienska och spanska.

Byte av måttenheter och språk

1  Tryck in CLEAR-knappen och  sam-
tidigt i 4 sekunder tills en ljudsignal hörs.

2  Välj önskad måttenhet med  eller 
3  Tryck kort på CLEAR-knappen

4  Välj önskat språk med  eller 
5  Tryck kort på CLEAR-knappen

Kl
Klo
un
pla
Fö
on

METRIC IMP. 1 IMP. 2 US

km miles miles miles

km/h mph mph mph

liter gallon gallon US gallon

°C °F °C °F

24 tim 12 tim 12 tim 12 tim
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 Ställ in rätt månad på samma sätt som för 
årtal.

 Tryck kort på SET-knappen.
 Ställ in rätt datum på samma sätt som för 
månad.

 Avsluta med ett kort tryck på SET-knap-
pen.

tällning av en funktions värde
tta gäller funktionerna: SPD Ø, DIST, 
RIV, ALARM och SPD W.

 Välj funktion med  eller 
 Håll knappen SET intryckt minst 
2 sekunder (siffrorna börjar blinka och 
en ljudsignal ljuder)

 Öka eller minska värdet på den valda 

funktionen med knappen  eller  
(nollställning av värdet kan göras genom 
att trycka in CLR-knappen)

 Avsluta inställningen med en kort tryck-
ning på SET-knappen

I
t
m
k

D

A

A

S

T

D

F

S

ID 2 (SCC)

al av funktion 

ed knappen  byter man mellan föl-
nde funktioner:

ed knappen  byter man mellan följande 
nktioner:

Yttertemperatur (halkvarning)
Oberoende av vilken funktion man valt, 
kopplar SID automatiskt in funktionen ytter-
temperatur när denna ligger mellan +3°C 
och -3°C. Detta sker även när temperaturen 
varit utanför intervallet +6°C till -6°C och på 
nytt hamnar mellan +3°C och -3°C. 

Inställning av datum (vissa markna-
der)

1  Välj TEMP med .
2  Håll SET-knappen intryckt tills årtalet 

börjar blinka, samtidigt hörs en ljudsig-
nal.

3  Ställ in rätt årtal med  eller .
4  Tryck kort på SET-knappen.

5

6
7

8
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3
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VARNING

nställningar av SID-enhetens olika funk-
ioner bör göras i stillastående bil för att 
inska risken för ouppmärksamhet under 

örning.

IST avstånd till resmål / trippmätare

RRIV beräknad ankomsttid

LARM alarmfunktion

PD W hastighetsvarning (en ljudsignal)

EMP yttertemperatur. På vissa markna-
der även datum

.T.E beräknad körsträcka med kvarva-
rande bränslemängd

UEL Ø genomsnittlig bränsleförbrukning 
sedan senaste nollställning

PD Ø medelhastighet sedan senaste 
nollställning

VARNING

Var medveten om att is kan bildas på väg-
banan trots att lufttemperaturen är över 
+3°C, speciellt på broar och på skuggiga 
partier.

IB
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SID 2 (SCC, Saab Car Computer)
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räkning av ankomsttid om man 
ller en viss medelhastighet

 Välj DIST med knappen 
 Ställ in avståndet till resmålet
 Tryck in SET-knappen

 Välj SPD Ø med knappen 
 Ställ in beräknad medelhastighet
 Välj ARRIV för att avläsa beräknad 
ankomsttid
4 Instrument och reglage

ill-/frånkoppling av Alarm och 
astighetsvarning
 Välj funktion (Alarm eller Hastighetsvar-
ning)

 -Tryck in CLR-knappen för att koppla bort 
funktionen
-Tryck in SET för att koppla in funktionen

kopplad alarm- eller hastighetsvarnings-
nktion indikeras av * längst till höger i dis-
ayen.
ktiverad funktion (ALARM / SPD W) visas 
isplayen även om en annan funktion väljs.

Beräkning av ankomsttid
Denna inställning ska göras innan resan 
påbörjas.
Beräkning av ankomsttid:

1  Välj DIST med knappen 
2  Ställ in avståndet till resmålet
3  Tryck in SET-knappen
4  Välj ARRIV

Beräknad ankomsttid visas när bilen börjar 
köras. Den beräknade ankomsttiden juste-
ras sedan under resans gång, baserat på 
medelhastigheten under de senaste 
20 minuternas körning och kvarvarande 
körsträcka.
Genom att välj DIST under resans gång kan 
man avläsa hur långt man har kvar att köra.
Efter att avståndet till resmålet räknats ner 
till 0 km fungerar DIST som trippmätare. 
Trippmätaren startar på det senast inställda 
avståndet.
Till höger i displayen tänds en punkt och pil 
som indikering på att trippmätning pågår.
Exempel: 100 km är inställt i funktionen 
DIST. När nedräkningen nått 0 km påbörjas 
uppräkning med startvärdet 100 km. Till 
höger om värdet tänds en punkt och pil.
Vilken medelhastighet man håller kan avlä-
sas i funktionen SPD Ø.

Be
hå

1
2
3

4
5
6
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ECK-meddelanden
r ett CHECK-meddelande ges hörs en 
signal, texten INFO DISPL i huvudinstru-
ntet tänds och ett meddelande visas i 
-instrumentet. 
 mer än ett CHECK- meddelande finns, 
ds ett + till vänster om texten i displayen. 
lmeddelandena visas i prioriteringsord-
g beroende på hur viktiga de bedömts 
a. 
 ett nytt fel upptäcks samtidigt som ett 

nat visas, kommer det "nya" felet att visas 
der 10 sekunder, för att därefter återgå till 
t tidigare.
ck på CLR-knappen för att radera ett 
ddelande från displayen. Efter denna 
kräftelse på att meddelandet uppfattats 
föraren, visas det inte förrän tändningen 
plats från och till igen.
eräkning av medelhastighet:

 Välj DIST med knappen 
 Ställ in avståndet till resmålet
 Tryck in SET-knappen

 Välj ARRIV med knappen 
 Ställ in önskad ankomsttid
 Tryck in SET-knappen

 Välj SPD Ø med knappen  och avläs 
den medelhastighet man ska hålla för att 
nå resmålet vid önskad tidpunkt.

Använda DIST som trippmätare

1  Välj DIST med knappen 
2  Tryck in CLR-knappen för att nollställa

Till höger i displayen tänds en punkt och pil 
som indikering på att trippmätning pågår.
När DIST används som trippmätare visar 
funktionen ARRIV enbart aktuell tid.

Nollställning
Nollställning görs genom att man trycker in 
CLR-knappen i minst 4 sekunder.
Följande funktioner nollställs:

• Möjlig körsträcka med kvarvarande 
bränslemängd

• Genomsnittlig bränsleförbrukning (utgår 
från 10 l/100 km efter nollställning)

• Medelhastighet
• Ankomsttid

CH
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var
Om
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ljande aktiviteter lyser dock upp aktuellt 
råde i Night Panel-läge:

id inställning av Audio Systemet, SID 
ller ACC visas temporärt de nya inställ-
ingarna i 10 sekunder.
tt CHECK-meddelande aktiveras i SID.
id höga varvtal (över 5000 rpm) aktive-

as varvräknaren och visning sker till 
ess lägre varvtal åter erhållits.
är bränslevolymen understiger 15 liter 
ktiveras bränslemätaren (tillsammans 
ed temperatur- och laddtrycksmäta-

en).
id onormalt hög motortemperatur akti-
eras temperaturmätaren (tillsammans 
ed bränsle- och laddtrycksmätaren).
id onormalt högt laddtryck aktiveras 

addtrycksmätaren (tillsammans med 
emperatur- och bränslemätaren).
rmal belysning återfås genom att åter 
cka på Night Panel-knappen.
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6 Instrument och reglage

öljande CHECK-meddelanden kan visas:

 Kan av säkerhetsskäl/lagkrav ej raderas med 
LR-knappen. Trampa ner bromspedalen.
 Indikeringen visas 1000 km före ordinarie ser-
ce. Radering av meddelandet ska göras vid 
dinarie service (se Servicehäfte). Om man 
för service själv kan radering göras genom att 
rst trycka kort på CLR-knappen, tryck sedan in 
appen en andra gång och håll den intryckt 
inst 8 sekunder tills "SERVICE" visas i dis-
ayen och en ljudsignal hörs.
 Bilar med dieselmotor.

Night Panel
För att öka säkerheten och få en behagli-
gare ljusmiljö i bilen vid körning i mörker kan 
funktionen Night Panel användas. Funktio-
nen minskar mängden information så att 
endast de viktigaste visarna och indikering-
arna är tända.
Genom att trycka på knappen Night Panel 
belyses endast hastighetsmätaren, alla 
övriga mätare släcks och visarna går ner till 
noll. SID-display och ACC-display släcks 
också. OBS! Alla indikeringar, varningar och 
CHECK-meddelanden fungerar som van-
ligt.
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isplay visar: Se sid.

ESTA BROMSLJUS 1)  182

ROMSLJUS UR FUNKTION  182

RAMLJUS UR FUNKTION  180

AKLJUS UR FUNKTION  182

IMLJUS UR FUNKTION  183

YLL PÅ BRÄNSLE 3)  140

ÅG NIVÅ SPOLARVÄTSKA  178

YLL PÅ KYLARVÄTSKA  173

YCKEL EJ ACCEPTERAD  125

YT BATTERI I FJÄRRKONTR  125

ERVICE STÖLDLARM  125

AGS FÖR SERVICE 2)  202
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ckan ställs in med de två små knapparna 

der den digitala klockan till vänster på dis-
yen.
r inställning av klockan med hjälp av radi-
s RDS-signaler, se sid. 67.
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åttenheter och språk
ID har fyra grupper för de olika måttenhe-
rna:

e olika CHECK-meddelandena kan visas 
 6 olika språk: svenska, engelska, tyska, 

anska, italienska eller spanska.

Byte av måttenheter och språk
1  Tryck samtidigt in knapparna CLR och 

SET i 4 sekunder tills en ljudsignal hörs.

2  Välj önskad måttenhet med  eller 
3  Tryck kort på SET-knappen

4  Välj önskat språk med  eller 
5  Tryck kort på SET-knappen
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ETRIC IMP. 1 IMP. 2 US

m miles miles miles

m/h mph mph mph

ter gallon gallon US gallon

C °F °C °F

4 tim 12 tim 12 tim 12 tim
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ollow Me Home"-ljus
nktionen kallad "Follow Me Home" 
dger att halvljuset lyser ca 30 sekunder 

er det att man stängt förardörren.
r man stängt av tändningen och öppnat 
rren för man ljusomkopplaren till läge 2. 
 förardörren sedan stängs (inom 
sekunder) kommer halvljuset att lysa ca. 
sekunder.

Helljussignal
Hel- och halvljusomkoppling

IB
74
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8 Instrument och reglage

trömställare

Huvudljusläge

trålkastarna tänds när tändnyckeln är i 
ge ON. Huvudljuset släcks när tändnyck-
n vrids tillbaka till läge LOCK.

Parkeringsljusläge

arkeringsljuset tänds oberoende av tänd-
ckelns läge. Använd inte parkeringsljus 
der färd.

arkeringsljus får användas tillsammans 
ed extra dimljus fram vid nedsatt sikt, se 
d. 30.

Varselljusläge

arkeringsljuset och halvljuset tänds auto-
atiskt när tändnyckeln vrids till läge ON.
id resor utomlands kan varselljuset kopp-
s bort genom att ta ur säkring nummer 15, 
 sid. 188. Sätt tillbaka säkringen när var-
lljus önskas igen.

Hel- och halvljusomkoppling
Omkoppling mellan hel- och halvljus sker 
när man för spaken mot ratten till läge 2.

Helljussignal
Helljusblinkning erhålls när man för ljusom-
kopplaren mot ratten till läge 1. Helljuset 
lyser tills man släpper omkopplaren.
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rriktningsvisare
kopplaren har ett återfjädrande läge 
 man använder vid byte av körfil eller vid 

körning. Dessutom finns fasta lägen med 
tomatisk återgång när ratten vrids till-
ka.
ikeringar i huvudinstrumentet blinkar i 
t med blinkerlamporna.

ckljus
ckljuset tänds när man lägger i backväx-
.
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rriktningsvisare
Höger blinkers
Vänster blinkers
juslängdsreglering
ystemet möjliggör inställning av korrekt 
slängd vid olika lastfall. Systemet består 
 en ställmotor vid vardera strålkastare och 
t reglage på instrumentpanelen. Inställ-
ngen ska göras med tändningen inkopp-
d.
stering av strålkastarnas grundinställning 
a göras med utrustning speciellt avsedd 
r detta arbete.

Reglagets fyra lägen motsvarar följande 
lastfall:

Kö
Om
som
om
au
ba
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tak

Ba
Ba
eln

Läge Antal passage-
rare

Last

0 1-3 personer i 
bilen (högst en 
vuxen person i 
baksätet)

utan last

1 2-3 i baksätet 
och eventuellt 
en i framsätet

max 30 kg

2 2-3 i baksätet 40-80 kg i bagagerum-
met

3 (a) 1-2 max last i bagagerum-
met

3 (b) 1-4 max last i bagagerum-
met samt husvagn 
eller släpvagn
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mljus fram
 främre dimljusen tänds när man trycker 
nappen på instrumentpanelen för dim-
 fram, förutsatt att ljusströmställaren står 

ge parkeringsljus. Använd de främre dim-
en vid väderleksförhållanden med ned-
t sikt.
t är enligt svensk lag förbjudet att köra 
d halvljus och främre dimljus lysande 

mtidigt.
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imbakljus
imbakljuset tänds när man trycker in knap-
n för dimbakljus på instrumentpanelen, 

rutsatt att huvudljuset eller främre dimljus 
 inkopplat.
imbakljuset släcks automatiskt när man 
änger av motorn. När motorn startas 
åste man trycka in dimljusströmställaren 
 nytt för att åter tända dimbakljuset.

Ta del av gällande bestämmelser beträf-
fande användning av dimbakljus.

Di
De
in k
ljus
i lä
ljus
sat
De
me
sa

VARNING

Undvik att följa bakljusen på framförva-
rande fordon vid nedsatt sikt. Detta kan 
vid bromsning leda till en olycka med per-
sonskador.

IB
75
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In
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rningstriangel
rningstriangeln är placerad i bagagerum-
t.

VARNING

löm inte att sätta ut en varningstriangel. 
en ska placeras vid vägkanten 
-100 meter bakom bilen så att annal-
nde fordon varnas i tid. Vid skymd sikt, 

d backkrön eller liknande bör avståndet 
as.
strumentbelysning
usstyrkan regleras med reostaten, som är 
acerad till vänster på instrumentpanelen, 
 även Night Panel, sid. 26

Varningsblinkers
När knappen trycks in blinkar alla blinker-
lamporna och en symbol i knappen. Samti-
digt blinkar de båda indikeringarna för kör-
riktning i huvudinstrumentet om tändningen 
är inkopplad.
Varningsblinkers får användas endast om 
bilen på grund av olycka eller haveri står så 
att den utgör fara eller hinder för annan tra-
fik.
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glage för inställning av torkarnas inter-
ll
Lång tid mellan slagen
Kort tid mellan slagen

IB
75
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krutetorkare
Intervalltorkning
Spolning
2 Instrument och reglage

orkare och spolare
indrutetorkare
ellan läge 0 och 2 finns ett återfjädrande 
ge där vindrutetorkarna gör ett enkelslag.
tervalltorkningen kan ställas in steglöst 
ellan 2 och 15 sekunder.

polning
är spolningen aktiveras gör torkarna 3, 4 
ler 5 enkelslag beroende på hur länge 
olningen pågick. Är bilens hastighet 
der 20 km/h gör torkarna ytterligare ett 
kelslag efter ca. 9 sekunder.

akrutetorkare
anövreringen av bakrutetorkare och spol-
ng utförs med samma omkopplare som till 
rkare och spolare av vindrutan och strål-
starna.

enna omkopplare har ytterligare två ström-

ytare, ON/OFF  och .
äge ON erhålls intervalltorkning.

äge  erhålls spolning och torkning. 
fter några slag stannar torkaren eller åter-
r till intervalltorkning om detta valts. Efter 
olning/torkning av bakrutan gör torkaren 
t enkelslag efter ca 15 sekunder för att 
rka bort eventuella rester av spolar-
tskan.
ellan läge OFF och ON finns ett återfjäd-
nde läge där bakrutetorkaren gör ett 
kelslag.

Intervalltorkning av bakrutan sker när back-
växeln läggs i om vindrutetorkarna är i läge 
1, 2 eller 3.

Re
va
1
2
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0 Viloläge
1 Vindrutetorkare, intervalltorkning.

Intervallet kan justeras mellan 2 och 
15 sekunder

2 Vindrutetorkare, låg hastighet.
3 Vindrutetorkare, hög hastighet.
4 Spolning av vindruta och strålkastarrengö-

ring Ba
1
2
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ftutsläpp, panel
Justering av luftströmmens riktning
Justering av luftmängd
anuellt klimatsystem
ften tas in genom en öppning vid vindru-

ns nedre kant. Den passerar ett effektivt 
ter innan den leds genom klimatsystemet 
h in i kupén. Därefter leds luften ut genom 
t galler på höger sida innanför bakre stöt-
ngaren. Luftutsläppet bör hållas rent från 
ö och is vintertid.

Fläkt

ftomsättningen i kupén regleras med 
ktreglaget.

emperaturreglering
en inströmmande luftens temperatur reg-
ras steglöst med temperaturreglaget.

uftfördelning
eglaget för luftfördelning använder man för 
t styra den inströmmande luften till defros-
r-, panel- och golvmunstyckena.
eglaget kan ställas in i lägen mellan de tre 
vudlägena för att man ska kunna fördela 

ftmängden mellan golv och vindruta 
efroster) eller mellan golv och panel.

ör att motverka kallras från de främre sido-
torna när läge defroster eller golv valts 
römmar en mindre luftmängd ut från 
nelmunstyckena.

anelmunstyckena är vridbara så att man 
n ändra luftströmmens riktning.

Luftmängden i panelmunstyckena kan reg-
leras individuellt med vreden vid respektive 
panelmunstycke.
Luftutsläppen till de bakre sidorutorna 
hämtar sin luft från golvkanalerna. Därför 
bör man för avimning av de bakre sidoru-
torna välja kombinationen defroster och 
golv.
Väl rengjorda rutor bidrar i hög grad till att 
hålla rutorna imfria.
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Reglagepanel, manuellt klimatsystem
1 Temperatur
2 Fläkthastighet
3 Luftfördelning
4 Luftkonditionering (A/C)
5 Eluppvärmd bakruta
6 Recirkulation

Lu
1
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Vinter - defroster

Vinter - komfortläge

Sommar - mulet

Sommar - sol
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efroster

olv inkl. bakre sidorutor

anel inkl. bakre mittre utsläpp

om komfortläge vintertid rekommenderas att distributionsvredet 
ids två steg åt vänster från Defrosterläget.

Inställningar 
vid olika 
väderlekstyper
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Recirkulation

r knappen  är intryckt stängs ordi-
rie luftintag. I detta läge cirkulerar enbart 
éluft genom ventilationssystemet.

cirkulation ska användas när man önskar 
bb nedkylning vid extremt höga lufttem-

raturer, luftkonditoneringen (A/C) ska då 
a inkopplad.
cirkulation kan vara lämplig att koppla in 
nuellt för att undvika att dålig lukt utifrån 
mer in i bilen.

servera att recirkulation inte bör 
vändas vintertid, eftersom imma kan 
das på rutornas insida.

L

Luftkonditionering (A/C) 
(tillval)

Luftkonditioneringen är kombinerad med 
bilens ordinarie klimatsystem och kopplas in 

när man trycker in knappen  förutsatt 
att fläktreglaget står i läge 1-4.
Den inkommande luften behandlas i tre 
steg. Först renas den i ett luftfilter, därefter 
avfuktas och kyls den för att slutligen värmas 
om man så önskar.
Luftkonditioneringen kan användas vid 
yttertemperaturer ned till 0°C.

Kondensvatten
När A/C-kompressorn är inkopplad avfuktas 
den inkommande luften. Detta gör att det 
bildas kondensvatten som dräneras ut via 
en öppning under bilen.
När man parkerar kan det därför droppa 
vatten från denna öppning, detta är helt nor-
malt. Ju varmare och högre luftfuktighet det 
är desto mer kondensvatten bildas.

Nä
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Eluppvärmd bakruta/yttre 
backspeglar

nappen är placerad i klimatsystemets 
nel. En lysdiod i knappen lyser när upp-
rmningen är inkopplad.

oppla alltid från eluppvärmningen så snart 
krutan blivit fri från is och imma. Uppvärm-

ngen kopplas från automatiskt efter ca. 
minuter.

m batteriets spänning är lägre än 12 V 
pplas uppvärmningen från tidigare för att 
tteriet ska kunna tillgodogöra sig genera-

rns laddning.
ndvik att placera vassa föremål på hatthyl-
n, eftersom värmetrådarna kan skadas om 
remålen kommer i kontakt med rutan. 
oppla inte in eluppvärmningen innan 
otorn startats.

Inställning vid sträng kyla
Vid start av kall motor bör man välja fläktläge 
2 och defrosterläge för att få kupén upp-
värmd snabbast och framrutan imfri.
När motorn är så varm att temperaturmäta-
rens visare rört sig uppåt kan fläktläge 3 väl-
jas. När framrutan är imfri bör luftfördel-
ningsreglaget vridas två steg åt vänster.
Motorns uppvärmningstid är beroende av 
körsätt. Stadskörning med hög växel och 
lågt motorvarvtal ger längre uppvärmnings-
tid än landsvägskörning med högre motor-
varvtal.
Använd inte fläktläge 4, eftersom detta läge 
främst är avsett för att ge snabb nedkylning 
av kupén sommartid.
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yte mellan °C och °F görs i SID-enhe-
en, se "Måttenheter och språk", sid 27.
nder nedkylningsfasen vid varm väder-

ek ska panelutsläppen vara öppna.
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ftutsläpp, panel
Justering av luftströmmens riktning
Justering av luftmängd
utomatiskt 
limatsystem (ACC)
ften tas in genom en öppning vid vindru-

ns nedre kant. Den passerar ett effektivt 
ter innan den leds genom klimatsystemet 
h in i kupén. Därefter leds luften ut genom 
t galler på höger sida innanför bakre stöt-
ngaren. Luftutsläppet bör hållas rent från 
ö och is vintertid.

CC (Automatic Climate Control) håller 
tomatiskt önskad kupétemperatur obero-
de av yttre klimatförhållande.

ystemet uppsöker på snabbaste sätt 
ställd temperatur.
bservera att det inte blir snabbare 
rmt/kallt om man väljer en högre/lägre 
mperatur än den önskade.

ör att få bästa effekt av luftkonditioneringen 
a fönster och eventuell taklucka vara 
ängda. Dessutom ska panelutsläppen 
ra öppna.

en inkommande luften behandlas i tre 
eg. Först renas den i ett luftfilter, därefter 
fuktas och kyls den för att slutligen värmas 
 man så önskar.

Det temperaturintervall inom vilket inställ-
ning kan göras är 15-27°C. Därutöver finns 
läge HI (max värme och hög fläkthastighet) 
samt läge LO (max kyla och max fläkthas-
tighet).
Den temperatur som visas i displayen är inte 
den faktiska temperaturen, utan motsvarar 
den fysiska upplevelsen av inställd tempe-
ratur med hänsyn tagen till den lufthastighet, 
luftfuktighet, solstrålning, etc. som för tillfäl-
let råder i kupén.
• Normalinställningen är 19-23°C, bero-

ende på hur varmt/svalt man önskar och 
vilken typ av kläder man har på sig.

• Ändringar av inställd temperatur bör 
göras i steg om 1°C.

• B
t

• U
l
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ndensvatten
r A/C-kompressorn är inkopplad avfuktas 
n inkommande luften. Detta gör att det 
as kondensvatten som dräneras ut via 

 öppning under bilen.
r man parkerar bilen kan det därför 
ppa vatten från denna öppning vilket är 

lt normalt. Ju varmare och högre luftfuk-
et det är desto mer kondenvatten bildas.
8 Instrument och reglage

Systemet använder fem givare:

• ytterlufttemperatur
• kupélufttemperatur
• solsensor
• blandlufttemperatur (placerad i värmeag-

gregatet)
• kylvätsketemperatur
Solsensorn är placerad mitt på instrument-
panelen mellan defrostermunstyckena. 
Observera att övertäckning av solsensorn 
medför felaktig klimatreglering, framför allt 
vid starkt solsken.

Ko
Nä
de
bild
en
Nä
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tigh
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1 Solsensor
2 Kupéluftsensor
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Inställning av kupétemperatur
1 Slå på tändningen.
2 Ställ in önskad kupétemperatur med 

de två knapparna.
3 Den temperatur Ni nu valt lagras och 

försvinner inte när tändningen slås 
av.

Ett tryck: När Defroster väljs manuellt 
erhålls avimning av samtliga rutor (luftflö-
det till de bakre sidorutorna stängs) 
genom hög fläkthastighet, luften styrs till 
defrostermunstyckena, normal tempera-
turreglering, recirkulation och ECON 
kopplas från samt inkoppling av elupp-
värmd bakruta/eluppvärmda ytterback-
speglar. Aktuella inställningar visas på 
displayen och AUTO släcks.
Defrosterfunktionen är inkopplad tills 
annat val görs, dock kopplas uppvärm-
ningen av bakrutan/de yttre backspeg-
larna ur efter viss tid beroende på 
yttertemperaturen.
Två tryck: Två tryck på defrosterknap-
pen styr luften till vindrutan utan att fläkt-
hastigheten ökar och utan att elbakrutan 
kopplas in.
För att återgå till tidigare vald inställning, 
tryck på knappen AUTO.
unktioner
en funktion man valt manuellt låses, medan övriga funktioner förblir 
tomatiska.

örutom i läge HI och LO är temperaturhållningen således alltid auto-
atisk. Inkopplad funktion visas i displayen.
tt manuellt val elimineras genom att trycka på AUTO eller upprepad 
yckning på den knapp man gjort manuellt val med. För ytterligare 
nktioner se "Programmering II", sid. 44.

napp Display

När AUTO är inkopplad regleras tempe-
ratur, luftdistribution, fläkthastighet och 
recirkulation automatiskt.
Luftkonditioneringen kopplas in automa-
tiskt om yttertemperaturen är över 0°C. 
När AUTO trycks in ytterligare en gång 
visas samtliga automatiskt valda inställ-
ningar på displayen.

Knapp Display

IB
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t
s

Panel - golv (fram och bak) samt bakre mittut-
släpp

Eluppvärmd bakruta/eluppvärmda ytter-
backspeglar styrs automatiskt, men kan 
även programmeras till att styras manu-
ellt, se "Programmering II", sid. 44.
Temperatur, luftdistribution och fläkthas-
tighet regleras fortfarande automatiskt.

Tryck  eller  för att öka/minska 
fläkthastigheten (fläktläget visas på dis-
playen)
För att återgå till automatisk fläktregle-
ring trycker man in AUTO. Även andra 
manuella val går då tillbaka till automa-
tisk reglering.
0 Instrument och reglage

napp Display

Panel (samt bakre mittutsläpp)

Golv, fram och bak (samt bakre sidorutor)

Defroster - golv (fram och bak)

ryck
amtidigt

Knapp Display

tryck 
samtidigt
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K
napp Display

Recirkulation regleras automatiskt, men 
kan även väljas till/bort manuellt.

När denna funktion är vald är A/C-kom-
pressorn avstängd. Återinkoppling kan 
göras med ett tryck på AUTO eller ett nytt 
tryck på ECON.
Funktionen kan programmeras för auto-
matisk A/C-urkoppling när yttertempera-
turen är under +14°C, se 
"Programmering II", sid. 44.
Temperatur, luftdistribution och fläkthas-
tighet regleras fortfarande automatiskt.

När man tryckt in OFF sker ingen regle-
ring.
Återinkoppling kan göras genom tryck på 
AUTO eller ytterligare ett tryck på OFF, 
vilket ger den senaste inställningen.
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tart vid kall väderlek: Automatiken väljer 
frosterläge, max värme och låg fläkthas-
het i början.

llteftersom motortemperaturen stiger höjs 
kthastigheten och luft styrs mot golvet.

är kupétemperaturen närmar sig den 
ställda reduceras fläkthastigheten och 
rmen till en nivå bestämd av systemets 
tomatik.

tart vid varm väderlek: Automatiken 
ljer luft till panelutsläppen och hög fläkt-
stighet. Recirkulationen kopplas in ca. 
sekunder efter start om den valda kupé-

mperaturen är betydligt lägre än den fak-
ka temperaturen.

/C-kompressorn kopplas alltid in vid ytter-
mperaturer över 0°C för att kyla ned och 
fukta den inkommande luften, om inte 
appen ECON tryckts in.

är kupétemperaturen närmar sig den 
ställda, reduceras fläkthastigheten till en 
vå bestämd av automatiken.

Åtgärder vid speciella 
väderlekstyper
Im- och isproblem på rutorna förekommer 
normalt inte annat än i extrema situationer, 
t.ex. när man kör i kraftigt regn eller kyla i 
kombination med hög luftfuktighet eller när 
de som färdas i bilen är svettiga och våta. 
Vid problem med imma eller is i ovanstå-
ende fall föreslås följande åtgärder:

1  Välj  och temperatur 21°C

2  Välj , om detta ej är tillräckligt .......
3  Höj fläkthastigheten, om detta ej är till-

räckligt .......
4  Höj temperaturen

Luftutsläppen till de bakre sidorutorna 
hämtar sin luft från golvkanalerna. Därför 
bör man för avimning av de bakre sidoru-
tarna välja kombinationen defroster och 
golv.

IB
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 kan sparas så att ACC-systemet alltid 
parat varje gång tändningen slås till. 
ngen måste ha varit frånslagen i minst 
ar den sparade inställningen.

ningarna

 + .
nkar till som bekräftelse på att lagringen 

met ska fördela luften till panelmunstyck-
 följande:

h 

 endast genom att man trycker in  + 

 som bekräftelse på att raderingen är 
alibrering
m batteriet varit urladdat eller bortkopplat måste klimatsystemet 
libreras.

 Starta motorn

 Tryck samtidigt in  + . Indikering på att kalibrering och 
självtest startats sker genom att ACC- displayen blinkar till en 
gång.

nder kalibreringen indikeras siffran 0 i displayen eller de felkoder 
1-23) som upptäckts. Antalet fel indikeras med hjälp av segmenten 
läktstapeln.
alibrering och självtest tar ca. 30 sekunder.

Programmering I
De manuella val man gjort
startar enligt de val man s
Observera dock att tändni
10 minuter innan man prov

1  Gör de önskade inställ

2  Tryck samtidigt in 
(bakgrundsbelysningen bli
är utförd).

Exempel:
Om man vill att ACC-syste
ena vid start ska man göra

1  Starta motorn

2  Tryck in knappen 

Tryck samtidigt in  oc

Avprogrammering I

Sparad inställning raderas

samtidigt.
(ACC-displayen blinkar till
gjord).
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P
M
an

ogrammering görs genom att respektive 
tsvarande symbol i displayen blinkat 
ts och nedanstående text för respektive 

e ON.

urkopplingen av uppvärmningen av bak-
glarna manuellt ska man hålla knappen 

len blinkat 4 gånger, en ljudsignal hörts 
ats i SID.

gjord kommer denna programmering att 
ering görs.

d i displayen även när "Programmering II" 

F

i SID vid pro- Displaytext i SID vid 
avprogrammering

P
G

ACC:NORMAL
A/C-STYRNING

L
TA

ACC:AUTOMAT
DEFR BAKRUTA
4 Instrument och reglage

rogrammering II
öjlighet finns att påverka ACC-systemet för att få det individuellt 
passat t.ex. efter körförhållanden/klimatförhållanden.

Programmering och avpr
knapp hålls intryckt tills mo
4 gånger, en ljudsignal hör
funktion visats i SID.
Tändningen ska vara i läg

Exempel:
Om man vill sköta in- och 
rutan och de yttre backspe

 intryckt tills symbo
och nedanstående text vis

SID visar:
ACC:MANUELL
DEFR BAKRUTA
När "Programmering II" är 
gälla ända tills avprogramm
AUTO kommer att vara tän
är gjord.

unktion Funktion i läge AUTO 
efter "Programmering II"

Standardfunktion i 
läge AUTO

A/C-kompressorn kopplas in 
först när yttertemperaturen är 
över +13°C.
– Denna funktion kan använ-
das för att spara bränsle efter-
som A/C-kompressorn inte är 
inkopplad under så lång tid.
Vid fuktig väderlek bör dock 
A/C-kompressorn vara 
inkopplad även under +13°C 
eftersom man minskar risken 
för imma på rutorna.

A/C-kompressorn kopplas 
in när yttertemperaturen är 
över 0°C

Uppvärmningen kan bara väl-
jas manuellt.

Uppvärmningen kopplas in 
5 sekunder efter det att 
motorn startat om ytter-
temperaturen är under 
+5°C.
– Inkopplingstiden är bero-
ende av yttertemperatu-
ren.

Funktion Displaytext 
grammering

ACC:LÅGTEM
A/C-STYRNIN

ACC:MANUEL
DEFR BAKRU
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P
ba

S
S

tor- och kupévärmare, se sid. 
8.
ips:
m ACC-anläggningen inte fungerar till-
edsställande bör följande göras innan man 
r bilen till en auktoriserad Saab-verkstad.

Om indikeringen AUTO inte tänds efter 
start (tändningen ska ha varit frånkopp-
lad minst 10 minuter): Se Avprogramme-
ring av ACC.
Om man tycker att ACC-anläggningen 
inte fungerar tillfredsställande ska man:

 Kontrollera att cigarrettändaren sitter i 
sitt uttag (om uttaget är tomt kan upp-
värmd luft strömma ut och påverka kupé-
sensorn)

 Kalibrera om: Se avsnittet Kalibrering.
Om batteriet varit bortkopplat eller urlad-
dat ska ACC-anläggningen kalibreras 
om: Se Kalibrering.
rogrammerade inställningar raderas ej om 
tteriet kopplas bort.

läckning av belysning i ACC
e avsnittet Night Panel, sid. 26.

ACC - 9-3 Cabriolet
När suffletten fälls ner går ACC-systemet 
över till manuell temperaturinställning.
Mellan HI och LO finns elva (0-10) fasta tem-
peratursteg.
Systemet ställer in sig enligt följande:

• AUTO släcks
• Värme, luftdistribution och fläkthastighet 

påverkas inte
• Recirkulation och elbakruta kopplas från
• A/C ställs i samma läge (till/från) som 

den var när suffletten senast var nedfälld
Samtliga manuella val är möjliga, undanta-
get elbakruta.
När suffletten fälls upp återgår systemet till 
AUTO-läge och tidigare inställd temperatur.

Mo
21

IB
79

5

ACC-display med nedfälld sufflett
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aab 9-3 Audio 
ystem

illval)
aab 9-3 Audio System finns i två nivåer, 2 
h 3. Dessa är anpassade speciellt för 
péutrymmet i Saab 9-3.

aab 9-3 Audio System består av en 
vudenhet med radio och kassettbandspe-

re eller CD-spelare. Som tillval (vissa 
odeller) finns en CD-växlare för 6 CD-ski-
r.

udio System 2 har två högtalare fram och 
å bak. Uteffekten är 4x20 Watt
udio System 3 har ytterligare två högta-
re. Dessa är monterade i framdörrarna och 
erger bastoner under 200 Hz. Dessa bas-
gtalare har en separat förstärkare på 
40 Watt.

udio Systemen är sammankopplade med 
ID (Saab Information Display) som är pla-
rat ovanför huvudenheten i instrumentpa-
len. Audiosystemen använder SID-instru-

entets display för att visa text/tecken och 
dikeringar . 

Indikering

RDS funktionen är på och signalstyr-
kan är normal

NO RDS aktuell sändare sänder inte 
någon RDS-information eller sig-
nalstyrkan är av någon anled-
ning svag

PTY PTY-funktionen är aktiverad

TP aktuell station kan sända trafik-
meddelande

TI trafikmeddelande

NO TP aktuell station kan inte sända 
trafikmeddelande eller signal-
styrkan är av någon anledning 
svag

REG radion är låst till den valda regio-
nalradiostationen

AS radion är i frekvensbandet Auto 
Store

RDM slumpvis avspelning av 
CD-skiva är aktiverad

(DOLBY B)

brusreducering för kassettband 
är aktiverad
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S
R

ssökning
ck: automatisk sökning.
yck: manuell sökning.
ck mitt på SEEK: frekvensvisning.
yck mitt på SEEK: visning av PTY-kod för 

program.

ck: frekvensbandet AS (AutoStore) på/av.
yck: automatisk sökning och lagring av de 6 
e stationerna.

ck: byte av frekvensband.
yck: RDS av/på.

ck: TP (trafikmeddelande) på/av.
yck: PTY på (RDS måste vara på), se 
-läge, sid. 55.
ngt tryck (2 ljudsignaler): PTY av.

k: ljudet stängs av/på. Eventuella TA och 
rott hörs inte.
S

nabbguide
adio, sid. 52

På
Audiosystemet slås på med ett tryck på volymknap-
pen. De senaste inställningarna aktiveras. 
Om Audiosystemet slås på när inte tändnyckeln är i 
tändlåset kommer Audiosystemet att stängas av 
automatiskt en timma efter senaste knapptryck-
ningen på radion.
Av
Audiosystemet stängs av med ett tryck på 
VOL-knappen eller genom ta ur tändnyckeln.
VOL
Volymen ändras genom att vrida volymratten.
BAL
Dra ut volymratten och balansera ljudet mellan höger 
och vänster kanal.

BAS
Tryck ut knappen och justera basen. Tryck in knap-
pen för att låsa inställningen.
TRE
Tryck ut knappen och justera diskanten. Tryck in 
knappen för att låsa inställningen.
FAD
Tryck ut knappen och justera ljudet mellan främre 
och bakre högtalare. Tryck in knappen för att låsa 
inställningen.

Snabbval
Kort tryck: byte av snabbval.
Långt tryck: lagring av ny frekvens.
REG på/av, sid. 57.

VOL
BALON

PULLPUSH

TRE FADBAS

21 3

54 6

Frekven
Kort try
Långt tr
Kort try
Långt tr
aktuellt 

Kort try
Långt tr
starkast

Kort try
Långt tr

Kort try
Långt tr
PTY-vals
Extra lå

Ett tryc
PTY-avb

SEEK

AS
SEARCH

RADIO
BAND

TP
 PTY
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K

ck: byte till CD-avspelning när annan ljud-
aktiv.
yck: slumpvis avspelning.

ck: spårbyte.
yck: snabbspelning eller snabba spårbyten.
ck mitt på SEEK: byte mellan funktionerna 
elning (PLAY) och snabba spårbyten 
).

-skiva.

ck: byte till CD-växlare när CD-spelaren är 

ta tryck: byte till CD-växlare när radio eller 
andspelare är aktiv.
yck: slumpvis avspelning av hela magasi-

ck: spårbyte på aktuell skiva.
yck: snabbspelning.
ck mitt på SEEK: byte mellan funktionerna 
ACK.

CD-skiva i magasinet.
0 Saab 9-3 Audio System

assettbandspelare, sid. 58 CD-spelare, sid. 61

CD-växlare, sid. 63

Kort tryck: val av kassettavspelning när annan ljud-
källa är aktiv.
När kassettavspelning pågår: Dolby B av/på.

Byte av kassettsida.

Ta ur kassetten.

Kort tryck: musiksökning.
Långt tryck: snabbspolning.
Tryck mitt på SEEK: Blank-Skip av/på, se sid. 59.

TAPE

SEEK

Kort try
källa är 
Långt tr

Kort try
Långt tr
Kort try
snabbsp
(TRACK

Ta ur CD

Kort try
aktiv.
Två kor
kassettb
Långt tr
net.

Kort try
Långt tr
Kort try
PLAY/TR

Byte av 

CD
RDM

SEEK

CD
RDM

SEEK

21 3

54 6
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S

judkontroller
å/av
udiosystemet slås på:

med ett tryck på volymknappen
när tändnyckeln vrids till läge ON, om 
Audiosystemet var på när nyckeln 
senast togs ur tändlåset
udiosystemet stängs av:

med ett tryck på volymknappen
när nyckeln tas ur tändlåset
1 timma efter det att tändningen stängs 
av om nyckeln lämnas kvar i tändlåset
1 timma efter senaste knapptryckningen 
om Audiosystemet slogs på utan att 
nyckeln var i tändlåset

OL - Volym

AL - Balans
ra ut VOL-knappen och vrid. Ljudet balan-
ras mellan de högra och vänstra högta-

rna. När man släpper knappen återgår den 
l volymläge.
ör inställning av BAS/TRE/FAD gäller:
ridning medurs höjer och vridning moturs 
nker respektive funktion.

BAS - Bas

TRE - Diskant 

FAD - Fader
Ljudet fördelas mellan de främre och bakre 
högtalarna.
Knapparna för bas, diskant och fader måste 
tryckas ut för att kunna regleras.
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ekvensbandväljare (3)
prepade korta tryckningar på knappen 
DIO/BAND växlar mellan frekvensband 
, U2 och LW/ MW.

 (Automatisk lagring av stationer) 

 (AutoStore) är ett extra frekvensband 
 kan användas för lagring av stationer i 

råden där man inte känner till stationer 
 frekvenser.
d korta tryckningar på knappen 
/SEARCH går man i och ur frekvensban-
t AS. När man är i frekvensbandet AS indi-
as detta i displayens nedre del.

IB
97

4

2 Saab 9-3 Audio System

adio
ryck på RADIO/BAND-knappen (3) för att 
 till radioläge om annan ljudkälla avspe-

s.

nabbvalsknappar (1)
n kort tryckning (mindre än 1 sekund) 
pplar in en sedan tidigare lagrad station, 
.vis.:

en lilla siffran längst till höger anger vilken 
abbvalsknapp som är aktiverad.

agring av station
n lång tryckning (mer än 1 sekund) lagrar 
n för tillfället inställda stationen på vald 
abbvalsknapp. Under denna tid är radion 
st och ljudet återkommer när lagringen är 
förd.

Stationssökning (2)
Automatisk sökning:
Tryck kort på SEEK >> för sökning uppåt 
eller << SEEK för sökning nedåt i frekvens.
Manuell sökning:
Byte till manuell sökning sker genom ett 
långt tryck på SEEK >> eller << SEEK (en 
ljudsignal indikerar bytet och bokstaven M 
tänds i displayen).
Funktionen återgår till automatisk sökning 
2 sekunder efter senaste manuella frek-
vensbytet.

Fr
Up
RA
U1

AS
(4)
AS
som
om
och
Me
AS
de
ker
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lvis - SR P3 - (Sveriges Riksradio Pro-
m 3).

signalen för RDS-information för svag 
as NO RDS i displayen.

IB
97

4

S

är knappen AS/SEARCH hålls intryckt mer 
 en sekund startar en automatisk sökning 
 de sex starkaste stationerna.

fter hand som radion söker och finner sta-
ner, ökar förvalssiffran längst till höger i 

splayen. Om radion inte funnit sex statio-
r kommer resterande snabbvalsknappar 

t vara tomma och displayen visa U**** eller 
/MW**** när en sådan snabbvalsknapp 

ycks in.
m RDS- och/eller TP-funktionen är aktive-
d när den automatiska lagringen startas 
mmer radion att prioritera stationer med 

DS- och/eller TP-funktion.
är man går ur AS återgår radion till samma 
ation och frekvensband som innan AS 
tiverades.

S har samma funktion på LW/MW-banden.

DS-funktioner (5)
DS betyder Radio Data System och är ett 
formationsystem som sänds parallellt med 
dioprogrammen över FM-nätet i Europa. 
n förutsättning för att RDS ska fungera bra 
 att det råder normala mottagningsförhål-
nden.
ignalerna från en sådan FM-station möjlig-
r för Audiosystemet att automatiskt upp-
ka och välja det aktuella radioprogram-
ets starkaste sändare och därigenom 
behålla god mottagning. Detta görs med 
älp av en så kallad PI-kod, (Program Iden-
ierare).

Vid dålig signalstyrka, när radion inte har till-
gång till några alternativa frekvenser, kan 
displayen visa:

Detta innebär att radion söker efter bästa 
möjliga sändare med samma program.
Om man startar en resa med radion inställd 
på exempelvis - SR P3 - så kommer radion 
normalt att byta P3-sändare automatiskt 
under resans gång.
När RDS är på tänds en RDS-indikering i 
displayens nedre del. Displayen visar sta-
tionsnamnet istället för frekvensen, exem-

pe
gra

Är 
vis
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bryta TA-sändning
r att avbryta ett TA-meddelande: tryck 
t på TP/PTY-knappen. Audiosystemet 
rgår till tidigare vald ljudkälla. 
en RADIO-, TAPE- eller CD-knappen 
ryter ett TA-meddelande.

vändartips
 man vill ta del av trafikmeddelanden 
/eller PTY-sändningar t.ex. nyheter, 
n vill att Audiosystemet i övrigt ska vara 
t, gör man följande:

lå på Audiosystemet
ktivera TP och/eller PTY
änk volymen helt
4 Saab 9-3 Audio System

DS av/på
DS av/på görs med ett långt tryck på 
ADIO/BAND-knappen.
är RDS är avstängd försvinner stations-
mnet och den aktuella frekvensen visas. 

rekvensbyten sker då ej automatiskt.

rekvensvisning när RDS är på
ed en kort tryckning mitt på SEEK-knap-
n visas den aktuella sändarens frekvens i 

sekunder.

P - Traffic Programme (6) 
TP - Traffic Programme (indikerar att en 
radiostation kan förmedla trafikmedde-
landen)
TA - Traffic Announcement (själva trafik-
meddelandet)

P-funktionen kopplas in/ur med ett kort 
yck på TP/PTY-knappen.
P-funktionen fungerar oberoende av om 
DS är av eller på. 
enom att koppla in TP-funktionen tillåter 
an att eventuella trafikmeddelanden prio-
eras och får avbryta radio-/kassett-/ 
D-avspelning. 
är ett trafikmeddelande sänds bryts 
lyssnad ljudkälla och displayen visar:

Efter 5 sekunder visas TA och stationsnam-
net på aktuell sändare under tiden trafik-
meddelandet pågår.

Volymen höjs eventuellt till en förutbestämd 
nivå (se “Ljudinställningsläge” på sid. 67).
När trafikmeddelandet är slut återgår Audio-
systemet till tidigare källa och volym.
Om man lyssnar på en station som inte kan 
förmedla trafikmeddelanden när man akti-
verar TP visar displayen:

Vill man kunna ta del av trafikmeddelanden 
ska man trycka kort på TP/PTY-knappen 
under de 5 sekunder som denna displaytext 
visas. Radion söker då upp en TP-station. 
Medan sökningen pågår visar displayen:

Av
Fö
kor
åte
Äv
avb

An
Om
och
me
tys

• s
• a
• s
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ljande programtyper finns:

•

•

•

•

WS nyheter

FAIRS samhällsprogram

FO information

ORT sport

UCATE utbildning

AMA radioteater

LTURE kultur

IENCE vetenskap

RIED blandat

P M popmusik

CK M rockmusik

O.R.M. melodiradio
(Middle Of the Road Music) 

HT M lätt klassisk musik

ASSIC seriös klassisk musik

HER M specialmusik

EATHER väderrapporter

NANCE ekonomi

ILDREN barnprogram

CIAL A socialprogram

LIGION religionsprogram

ONE IN lyssnarna kan ringa in

AVEL reseprogram

BBIES hobbyprogram

ZZ jazzmusik

UNTRY countrymusik
S

TY-funktionen (7)
unktionen bygger på att programmen på 
M-nätet är kodade med avseende på Pro-
amTYp.
an kan aktivera och välja programtyp oav-
tt vilken ljudkälla man lyssnar till.

är PTY är aktivt (PTY visas i displayen) 
mmer radion att bevaka den valda pro-
amtypen i bakgrunden, även om man lyss-
r på annan ljudkälla (TAPE, CD eller 
nan FM/LW/MW-station). 

TY-vals-läge
å till PTY-vals-läget genom att hålla 
P/PTY-knappen intryckt tills en ljudsignal 
rs. Nu kan följande göras: 

Kontroll av vald programtyp
När PTY-funktionen är aktiverad (PTY är 
tänd i displayens nedre del) visas aktuell 
programtyp om man går till PTY-vals-läget.
5 sekunder efter sista knapptryckningen 
återgår displayen till normalläge.
Byte av programtyp, se nedan.

Val/byte av programtyp
Använd << SEEK >> eller snabbvalsknap-
parna i PTY-vals-läget.
När man stegat sig fram till önskad program-
typ aktiveras denna 5 sekunder efter sista 
knapptryckningen eller med ett kort tryck på 
PTY-, RADIO-, TAPE- eller CD-knappen. 
PTY tänds i displayens nedre del som 
bekräftelse på att funktionen är aktiverad.

Fö

 Kontroll av vad som tidigare valts

 Val/byte av programtyp med << SEEK >> 
eller snabbvalsknapparna

 Programmera om snabbvalsknapparna

 PTY-avstängning, se sid. 56

NE

AF

IN

SP

ED

DR

CU

SC

VA

PO

RO

M.

LIG

CL

OT

W

FI

CH

SO

RE

PH

TR

HO

JA

CO
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Y-sändning
 man valt programtypen SPORT och en 
rtsändning startar kommer eventuell 
/TAPE-avspelning att avbrytas och dis-
yen visar PTY SPORT i 5 sekunder.

refter visar displayen PTY och den sta-
 som sänder sportsändningen

er aktuell PTY-sändning återgår Audio-
temet automatiskt till tidigare vald ljud-
la.

bryta PTY/ALARM-sändning
ck kort på TP/PTY-knappen för att återgå 
tidigare vald radiostation eller ljudkälla. 
DIO, TAPE och CD-knapparna innebär 

ektval av ljudkälla.

N

O

F

D

A

A

6 Saab 9-3 Audio System

TY OFF är ingen programtyp, utan ett sätt 
t stänga av PTY-funktionen.
an kan också välja programtyp på snabb-
lsknapparna i PTY-vals-läge:
app 1 – NEWS
app 2 – SPORT
app 3 – POP M
app 4 – ROCK M
app 5 – CLASSIC
app 6 – INFO

Programmera om 
snabbvalsknapparna
Om man vill kan man byta ut de förinställda 
programtyperna på snabbvalsknapparna 
genom att göra följande i PTY-vals-läget:

• Välj programtyp med SEEK-knappen << 
eller >>. 

• Tryck in önskad snabbvalsknapp mer än 
en sekund. 
Memoreringen sker på samma sätt som 
stationslagring men man måste vara i 
PTY-vals-läget.

PTY-avstängning
PTY-funktionen stängs av på följande sätt:

• ett långt tryck på TP/PTY-knappen 
(2 ljudsignaler ska höras) eller

• ett långt tryck på TP/PTY-knappen 
(1 ljudsignal) i PTY-vals-läge eller

• val av PTY OFF i PTY-vals-läge

PT
Om
spo
CD
pla

Dä
tion

Eft
sys
käl

Av
Try
till 
RA
dir

ATION A nationell musik

LDIES "gamla godingar"

OLK M folkmusik

OCUMENT dokomentärprogram

LARM TEST larmtest

LARM larm
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tta möjliggör sökning efter alla tillgängliga 
ionalradiostationer på en snabbvalsk-

pp.
r man funnit önskad regionalradiostation 

mer radion att vara låst på denna så 
ge REG-funktionen är aktiverad.
l man stänga av REG-funktionen för en 
ionalradiostation krävs att stationen är 
d med aktuell snabbvalsknapp så man 
 REG i displayen. Därefter gör man ett 
gt tryck på samma snabbvalsknapp. 
G försvinner i displayen.
S

vlyssnad stations programtyp
tt långt tryck mitt på SEEK-knappen visar 
lken programtyp aktuellt program är defi-
erat som.

TY ALARM
et finns en programtyp som heter ALARM. 
en är alltid aktiverad och är avsedd för att 
yndigheter eller liknande ska kunna infor-
era om stora olyckor/naturkatastrofer. 
TY ALARM har högsta prioritet och bryter 
rför pågående avspelning eller mottag-

ng.
id pågående telefonsamtal med 
nds-free-installation kommer telefon-
mtalets ljud i högtalarna att ersättas av 

LARM-meddelandet. Telefonlinjen bryts 
te men hands-free-funktionen är tillfälligt 
rtkopplad.

Prioritet
De funktioner som kan avbryta en avspel-
ning är prioriterade enligt följande:

1  PTY ALARM (högsta prioritet)
2  TEL
3  TA
4  PTY

Detta innebär att en avspelning (ex.vis. 
TAPE) bryts av ett PTY-avbrott (ex.vis. 
NEWS), ett PTY-avbrott bryts av ett trafik-
meddelande osv.
När respektive meddelande är slut återgår 
Audiosystemet i omvänd ordning.

Är knappen MUTE  intryckt hörs 
inte eventuella TA/PTY-avbrott.

REG-funktionen 
Vill man att radion ska låsas på en viss regi-
onalradiostation för att undvika att radion 
hoppar mellan olika regionala stationer ska 
man aktivera REG-funktionen.
Detta görs på följande sätt:

1  Ett långt tryck på den snabbvalsknapp 
där en regionalradiostationen är lagrad. 
Indikeringen REG tänds i displayens 
nedre del.

Om man vill byta till annan regionalradios-
tation görs det med en kort tryckning på 
samma snabbvalsknapp. Displayen visar:

De
reg
na
Nä
kom
län
Vil
reg
val
ser
lån
RE
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ct (4)
sluta kassettavspelning genom att trycka 

ject-knappen  eller genom att välja 
 annan ljudkälla.
ljs annan ljudkälla stannar kassetten kvar 
ssettfacket och tonhuvudet och tryckrul-

na frigörs från bandet. Detta sker också 
 Audiosystemet stängs av medan kas-
tavspelning pågår. Eject fungerar även 
 radion är avstängd.

IB
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assettbandspelare
e till att eventuell etikett på kassetten inte 
 lös eller att kassetten är skev, detta kan 
nars leda till att kassetten fastnar inne i 
ssettbandspelaren. Omkoppling mellan 
rmal- och metallband görs automatiskt.

APE (1)
ktivera kassettbandspelaren med knap-

n  eller skjut försiktigt in en kas-
tt i kassettfacket med den öppna sidan åt 
ger. Avspelningen börjar på den sidan 
m är vänd uppåt (indikeras av ett A i dis-

ayen). Displayen visar:

andriktning (2)
anuellt byte av bandriktning görs genom 

t trycka in knappen 

andriktningen skiftar också automatiskt 
r ett av ändlägena nås under avspelning 

ler snabbspolning/musiksökning.

Dolby ®, brusreducering (3)
Dolby B aktiveras och stängs av med korta 
tryck på TAPE/DOLBY-knappen.
Kassetter som spelats in med Dolby bör 
avspelas med Dolby-funktionen aktiverad. 

Eje
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TAPE



59aab 9-3 Audio System

M
M
tr
S

M
m
S
id
se
pe
E
vä

tomatisk musiksökning 
lank-Skip)
nk-Skip av/på görs med ett långt tryck 
t på SEEK-knappen.
ge BL SKIP ON kommer musiksökning 
 göras automatiskt om ett bandavsnitt 
n inspelning varar längre än 15 sekunder 
pelas.

der sökningen visar displayen:

t kan inträffa att en automatisk musiksök-
g initieras “felaktigt” om en inspelning 
d mycket låg inspelningsnivå avspelas. 
r att undvika detta ska man göra ett långt 
ck mitt på SEEK-knappen under tiden 
n lyssnar på ett kassettband. Displayen 
ar:
S

usiksökning framåt/bakåt (5)
usiksökning framåt aktiveras med ett kort 
yck (mindre än 0,5 s.) på knappen 
EEK >>. Displayen visar:

usiksökning bakåt sker på samma sätt 
en med knappen << SEEK.
ökning framåt pågår tills bandspelaren 
entifierar ett tomt bandavsnitt på minst 4 
kunder eller tills man trycker kort på knap-
n SEEK >> eller mitt på SEEK-knappen.

tt långt tryck medan musiksökning pågår 
xlar till snabbspolning.

Snabbspolning
En lång tryckning på SEEK >> startar 
snabbspolning framåt till bandslutet, dis-
playen visar: 

En kort tryckning på SEEK >> medan 
snabbspolning framåt pågår avbryter 
snabbspolningen.
En lång tryckning växlar till musiksökning.
Snabbspolning bakåt (<< WIND) görs på 
samma sätt som framåt.
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etallband
assettbandspelaren har automatisk 
etallbandsomkopplare. 

engöringsindikator
är 30 timmars kassettavspelning uppnåtts 
sar displayen:

enna text visas 10 sekunder varje gång 
ssettbandspelaren aktiveras.

etta betyder att man bör göra ren avspel-
ngsmekanismen i kassettbandspelaren 
ed en rengöringskassett för att bibehålla 
d ljudkvalitet och undvika onödigt slitage.

ör att nollställa speltidsräknaren gör man 
 följande sätt:

 Ta ur musikkassetten
 Ladda en rengöringskassett och spela 
den erfoderlig tid

 Byt tillbaka till musikkassetten

Kassettvård
Utsätt inte kassetterna för direkt solljus eller 
mycket höga/låga temperaturer eftersom 
detta kan skada kassetten och bandet. 
Förvara alltid kassetterna i sina fodral när de 
inte används. 
Om en kassett fastnar i kassettfacket ska en 
auktoriserad Saab-verkstad kontaktas.
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abbspelning
 << SEEK eller SEEK >> hålls intryckt 

rtar snabbspelning och displayen visar 
och spår, ex.vis.:

 knappen hålls intryckt mer än 5 sekun-
r sker snabbspelning ännu snabbare. 
abbspelningen slutar när knappen 
pps.

IB
97
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S

D-spelare
D-spelaren aktiveras antingen genom att 
an laddar en CD-skiva eller trycker på 
D/RDM-knappen om en skiva redan är lad-
d.

ör in skivan med textsidan uppåt, tills 
ekanismen tar tag i skivan och laddar den. 
kivans första spår avspelas, displayen 
sar:

ill vänster om skivutrymmet finns en liten 
ange lysdiod som lyser när en skiva är lad-
d.

är alla spår på CD-skivan är spelade 
mmer avspelningen att börja om på spår 
 
älj eject, RADIO eller TAPE för att avbryta 
D-avspelningen.

Spårbyte (1)
Byte av spår görs med korta tryckningar på 
<< SEEK (bakåt) eller SEEK >> (framåt). 
Vid en kort tryckning på << SEEK startar 
avspelning av aktuellt spår från början. För 
att byta till närmast föregående spår krävs 
två korta tryckningar i en följd.

Sn
Om
sta
tid 

Om
de
Sn
slä
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ct (3)

ck kort på knappen  för att ta ut ski-
.
 man väljer eject utan att avlägsna skivan 
mer CD-spelaren att, av säkerhets skäl, 

er 10 sekunder åter ladda skivan utan att 
pelning startar.
tta gäller dock inte 8 centimeters CD-ski-
.

C

C

2 Saab 9-3 Audio System

nabba spårbyten
m man trycker kort mitt på SEEK-knappen 
xlar man mellan funktionerna CD PLAY 
h CD TRACK.

D PLAY och CD TRACK är båda stabila 
lstånd (valet kvarstår när Audiosystemet 
ängs av), men med olika funktionalitet. 
essa väljs efter vad man som användare 
ner vara mest passande.

Slumpvis avspelning (RDM) (2)
En lång tryckning på CD/RDM-knappen 
aktiverar/avaktiverar RanDoM-avspelning 
av aktuell CD-skiva, indikeringen RDM 
tänds i displayens nedre del.
En kort tryckning på SEEK >> ger spårbyte 
inom randomavspelning.
En kort tryckning på << SEEK gör att avspel-
ningen startar om på aktuellt spår inom ran-
domavspelning.
Långa tryck medför snabbspelning.

Eje

Try
van
Om
kom
eft
avs
De
vor

D PLAY långa tryck på << SEEK eller 
SEEK >> aktiverar snabbspel-
ning

D TRACK långa tryck på << SEEK eller 
SEEK >> aktiverar spårbyten
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 laddat magasin inte innehåller några 
-skivor visar displayen:

IB
38

34

3

S

D-växlare
illval/tillbehör)

BS! Se till att skyddslocket alltid är stängt 
r att minimera förekomsten av damm i 
D-växlaren och därmed säkerställa pro-
emfri avspelning under lång tid.
dda CD-växlaren i bagagerummet 
-6 skivor) enligt följande:

 Skjut undan skyddslocket över skivma-
gasinet helt.

 Laddat skivmagasin görs nu tillgängligt. 
Lyft ur CD-magasinet.

 För spärren på magasinet åt sidan.
 Dra ut en skivhållare åt gången och lägg 
i eller byt skiva (textsidan uppåt). Skjut 
sedan in skivhållaren i magasinet. 

bservera magasinets position när det 
ddas (se bild).
ryck lugnt ner magasinet helt i CD-växlaren 
h skjut tillbaka skyddslocket helt.

Aktivering av CD-växlaren
• är RADIO eller TAPE aktiv, tryck kort två 

gånger på CD/RDM-knappen
• är CD-spelaren aktiv, tryck kort en gång 

på CD/RDM-knappen
Om inget magasinbyte har gjorts startar 
avspelningen där den senast avbröts.
Om det inte finns ett magasin i CD-växlaren 
visar displayen:

Om
CD

IB
79

9

CD-växlare i bagagerum
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 valt skivfack är tomt visar displayen 
vis.
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4 Saab 9-3 Audio System

m CD-växlaren aktiveras strax efter att ett 
agasin har laddats visar displayen:

fterhand som magasinets skivor avläses 
pdateras skivnumret.

är ett CD-magasin laddats i CD-växlaren 
mmer avspelningen att starta på första 
ivans första spår när man aktiverar 

D-växlaren och displayen visar:

ör att kunna spela CD-singlar (8 cm) måste 
ivhållarna bytas. Kontakta en bilstereoaf-
r.

Skivbyte (1)
Vid avspelning av CD-växlare motsvarar 
radions snabbvalsknappar magasinets 6 
skivfack. Byte av skiva görs med en knapp-
tryckning för önskad skiva.
Om vald skiva redan spelas kommer avspel-
ningen att starta om på spår 1.

Om
ex.
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ssa väljs efter vad man som användare 
er vara mest passande.

PLAY långa tryck på << SEEK eller 
>> SEEK aktiverar snabbspel-
ning

TRACK långa tryck på << SEEK eller 
>> SEEK aktiverar spårbyten

IB
97

6

S

fter 2 sekunder visar displayen i vilka skiv-
ck det finns en skiva, ex.vis.:

m vald skiva är behäftad med något fel 
mmer inget skivbyte att göras.

pårbyte (2)
yte av spår görs med korta tryckningar på 

SEEK eller SEEK >>. Vid en korttryck-
ng på << SEEK startar avspelning av aktu-
lt spår från början. För att byta till närmast 
regående spår krävs två korta tryckningar 
n följd.

nabbspelning
m << SEEK eller SEEK >> hålls intryckt 
artar snabbspelning och displayen visar 
.vis.:

m knappen hålls intryckt mer än 
sekunder sker snabbspelning ännu snab-
re. 

nabbspelningen slutar när knappen 
äpps.

Snabba spårbyten
Om man trycker kort mitt på SEEK-knappen 
växlar man mellan funktionerna CD PLAY 
och CD TRACK.

CD PLAY och CD TRACK är båda stabila 
tillstånd (valet kvarstår när Audiosystemet 
stängs av), men med olika funktionalitet. 

De
finn

CD

CD
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lumpvis avspelning (RDM) (3)
n lång tryckning på CD/RDM-knappen 
tiverar/avaktiverar RanDoM-avspel-

ngen av skivorna i magasinet, displayen 
sar RDM i dess nedre del.
n kort tryckning på SEEK >> ger spårbyte 
om randomavspelningen.
n kort tryckning på << SEEK gör att avspel-
ngen startar om på aktuellt spår inom ran-
mavspelningen.
nga tryck medför snabbspelning.

vsluta CD-växlaravspelningen genom att 
lja en annan ljudkälla (RADIO/TAPE/CD). 

D-växlaren går över i viloläge.
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dinställningsläge
r att komma till ljudinställningsläget ska 
n hålla TP/PTY-knappen intryckt samti-
t som Audiosystemet slås på.
skad funktion väljs med knappen 
SEEK >>.
n har möjlighet att påverka följande ljud-
tällningar:

TART VOL - högsta volym när Audio-
ystemet slås på
EL VOL - förinställd volym när en 

nstallerad mobiltelefon aktiveras
A/PTY VOL - lägsta volym när ett trafik-
eddelande/PTY-val tas emot
P D VOL - hastighetsberoende volym, 
udiosystemet korrigerar volymen för 
et bakgrundsljud t.ex. vägljud, som 
örekommer under färd
OUDNESS ON/OFF - förstärkning av 
e högsta och lägsta frekvenserna, för 
tt kompensera för vårt hörselintryck vid 
vspelning på låga nivåer, så att ljudå-
ergivningen är god oavsett ljudnivå
S

llmänna funktioner
DS-tid
ör att erhålla RDS-tid krävs normala mot-
gningsförhållanden samt att aktuell radio-
ation sänder signaler för RDS-tid, (CT - 
lock Time).
ryck samtidigt in de två inställningsknap-
rna längst till vänster på SID-enheten mer 
 en sekund (radion ska vara inkopplad 

ed RDS-funktionen aktiverad), displayen 
sar:

stering av klockan sker nu automatiskt. 
ktuell tid visas i SID under 5 sekunder.

Om tidsinformation saknas eller vid dålig 
RDS-mottagning visar displayen 
NO RDS TIME under 3 sekunder.
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udness av/på

r att ändra:
nktionen är förinställd i läge på.
Håll TP/PTY-knappen intryckt samtidigt 
som Audiosystemet slås på
Välj LOUDNESS med << SEEK >>
Välj ON/OFF genom att vrida 
VOL-knappen
Vänta 10 sekunder eller tryck kort på 
någon av Audiosystemets understa 
knappar, t.ex RADIO/BAND, för att 
bekräfta valet
8 Saab 9-3 Audio System

ustering av volym
unktionerna START VOL och 
A/PTY VOL är förinställda på volymsteg 9 
edan TEL VOL är förinställd på volymsteg 
, (MAX-volym är 30).

högsta START VOL

TEL VOL

lägsta TA/PTY VOL

ör att ändra:
Håll TP/PTY-knappen intryckt samtidigt 
som Audiosystemet slås på
Justera volymen
Vänta 10 sekunder eller tryck kort på 
någon av Audiosystemets understa 
knappar, t.ex RADIO/BAND, för att låsa 
volymen på den nya nivån

Hastighetsberoende volym 
(SP D VOL) av/på

För att ändra:
Funktionen är förinställd i läge på.
– Håll TP/PTY-knappen intryckt samtidigt 

som Audiosystemet slås på
– Välj SP D VOL med << SEEK >>
– Välj ON/OFF genom att vrida 

VOL-knappen
– Vänta 10 sekunder eller tryck kort på 

någon av Audiosystemets understa 
knappar, t.ex RADIO/BAND, för att 
bekräfta valet
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töldlås
diosystemet är försett med ett elektro-
kt stöldlås. Gällande kod är knuten till just 
n bil som Audiosystemet installerats i.
rje gång Audiosystemet kopplas på kon-
lleras automatiskt att koden stämmer.
 koden inte stämmer visar displayen:

ns CD-växlare installerad är även denna 
ad.
 koden för CD-växlaren inte stämmer när 
-växlare aktiveras, visar displayen:

 man önskar installera CD-växlare vid ett 
are tillfälle eller om Audiosystemets 

vudenhet och/eller CD-växlare ska flyttas 
en annan bil (Saab 9-3), måste en auk-
iserad Saab-återförsäljare kontaktas för 
 ge huvudenheten/CD-växlaren rätt kod.
S

attkontroller
ör att göra Audiosystemet mer lätthanter-
t och öka säkerheten under körning kan 
rrstyrning av de mest använda funktio-
rna göras med knappar i ratten.

napparnas funktion:
XT (NEXT):
ADIO-läge - byte av snabbval 

2⇒...⇒6⇒1⇒...
APE-läge - byte av kassettsida
D-läge - ingen funktion
D-växlar-läge - byte av skiva i magasinet 

2⇒...⇒6⇒1⇒...

SEEK >>:
ADIO-läge - automatisk/manuell sökning
APE-läge - musiksökning/snabbspolning.
D-/CD-växlar-läge - spårbyte/snabbspel-
ng.

SRC (SOURCE):
skifta mellan RADIO ⇒ TAPE ⇒ CD ⇒ 
(CD-växlare) RADIO ⇒ .....genom uppre-
pade tryckningar

VOL +/– : 
Justering av volymen.

S
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T

mer med EIA Interim Standard 
rätten till ändring av specifikationer och utförande 

 under licens av Dolby Laboratories Licensing Cor-

en  är Dolby Laboratories Licensing Corpora-

T
B
D

U

R
R

A

F

A

K

S
F

S

____________ 45 dB
____________ 10 dB

are
mpling
____________ 5-20000 Hz

±0.5 dB
____________ 45 dB
____________ < 0.008%
____________ > 95 dB (1 kHz)
r

 högtalare i 

____________ 2 x 40 W (2 x 30 W 1% 
THD 50 Hz)

____________ 110 Hz (-3 dB)
0 Saab 9-3 Audio System

ekniska data

• Specifikationerna överensstäm
• Ur förbättringssyfte förbehålles 

utan föregående meddelande
• Dolby brusreducering tillverkas

poration

• "DOLBY" och dubbel D-symbol
tion's varumärken

onkontroller
as ________________________________ ±12 dB vid 40 Hz
iskant _____________________________ ±10 dB vid 15000 Hz

teffekt ________________________ 4 x 20 W
(4 x 12 W vid 1% THD 
(total harmonisk distorsion 
och 13,5 V)

adiodel
adiosystem_________________________ PLL dubbel syntestuner. 

RDS-mottagare
ntal snabbval
FM _______________________________ 3 x 6
AM _______________________________ 2 x 6
rekvensområde
FM _______________________________ 87,5 MHz – 108 MHz
MW ______________________________ 531 kHz – 1602 kHz
LW _______________________________ 153 kHz – 279 kHz
vsökningssteg
Automatisk sökning __________________ UKV 100 kHz

MW 9 kHz
LW 9 kHz

Manuell sökning_____________________ UKV 50 kHz
MW 9 kHz
LW 3 kHz

assettbandspelare

nabbspolning _______________________ < 110 s. (C-60)
rekvensomfång______________________ 50 Hz – 12500 Hz

± 3 dB
vaj _______________________________ 0,1% WRMS

Signa/brusförhållande _____
Dolby NR effekt __________

CD-spelare och CD-växl
1-bit system och 8 ggr oversa
Frekvensomfång__________

Stereoseparation _________
Distorsion _______________
Dynamik ________________
CD-växlaren hanterar 6 skivo

Förstärkare (bilar med extra
framdörrarna)
Uteffekt _________________

Delningsfrekvens _________
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örningskällor, FM
-mottagningen kan störas av bl.a. andra 
torfordons elektriska system, särskilt om 
-sändaren är svag.
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S

ultipath
är radiovågorna från en FM-sändare träf-
r t.ex. en stor byggnad kommer de att 
udsa och därför nå bilens antenn med en 
en tidsförskjutning jämfört med de direkta 
diovågorna, detta kallas multipath. Detta 
n uppfattas som störningar i radion.

ntenn
udiosystemets antenn är eldriven.
engöring av eldriven antenn, se avsnittet 
vättning sid. 198.

"Radioskugga"
Radiovågorna på FM-bandet strålar rakt ut 
från sändaren, detta gör att det kan uppstå 
"radioskugga" bakom stora byggnader eller 
berg.

St
FM
mo
FM
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örningskällor, AM
-mottagningen kan störas av bl.a. andra 
torfordons elektriska system, kraftled-
gar och blixtar.

IB
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2 Saab 9-3 Audio System

orsmodulering
är man lyssnar till en svag sändare i när-
ten av en starkare tas båda emot av bilens 
tenn. Denna störning kan uppfattas 
nom att man kan höra den starkare sän-
rens program svagt bakom det program 

an själv valt.

Radiovågor, FM/AM
Radiovågorna på FM-bandet strålar rakt ut 
från sändaren. De följer inte jordytan varför 
styrkan avtar med avståndet från sändaren. 
Därför måste det finnas många sändare för 
att mottagningen ska bli bra.
Radiovågorna på AM-bandet studsar däre-
mot mellan jordytan och atmosfären. Detta 
gör att dessa sändare har mycket lång räck-
vidd.

St
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nds-free-förberedelse (TEL 1)

obiltelefonen ansluts till bilens led-
ingsnät
ntennkabel för takmonterad antenn 
inns fördragen
ikrofon för hands-free-telefonering är 

nbyggd i den främre takkonsolen (ej 9-3 
abriolet)
udiosystemet tystnar när telefonen akti-
eras
elefonljudet går ut i Audiosystemets 
ögtalare
ID visar TELEPHONE under tiden ett 

elefonsamtal pågår *)

olymen för pågående samtal kan juste-
as med volymknapparna på ratten eller 
udiosystemets volymratt, se även 

Ljudinställningsläge" sid. 67
m ljudet upplevs som orent, justera 
olymen något med telefonens volym-
eglage
elefonens batteri laddas när tändningen 
r i läge ON och den är monterad i sin 
ållare

r information om hur man ringer och tar 
ot telefonsamtal hänvisas till telefonens 
truktionsbok.
m bilen har Saab 9-3 Audio System

•

•

S

stallation av 
obiltelefon

illval)

aab 9-3 är förberedd för installation av 
obiltelefon. Förberedelsen finns i två 
våer, Telefonförberedelse (TEL 0) och 
ands-free-förberedelse (TEL 1). 
ands-free-förberedelse (TEL 1) förutsätter 
t bilen har Saab 9-3 Audio System.
stallationen måste göras av en auktorise-
d Saab-verkstad.
onsol för mobiltelefon finns som tillbehör.
r Saab-återförsäljare vet vilka mobiltelefo-
r som är anpassade för denna typ av 

stallation.

Telefonförberedelse (TEL 0)

• mobiltelefonen ansluts till bilens led-
ningsnät

• Audiosystemet tystnar när telefonen akti-
veras *)

• SID visar TELEPHONE under tiden ett 
telefonsamtal pågår *)

• telefonens batteri laddas när tändningen 
är i läge ON och den är monterad i sin 
hållare

*) om bilen har Saab 9-3 Audio System

Ha
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VARNING

Tänk på att telefonering under färd kan 
minska uppmärksamheten på trafiken 
vilket ökar olycksrisken

Man bör stanna på lämplig plats vid te-
lefonering
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lkoder

diosystemet har en inbyggd diagnosfunk-
. Om fel uppstår sätts en felkod som 

derlättar verkstadspersonalens felsök-
g. Här under visas några felkoder som 
n eventuellt själv kan avhjälpa. 

D
v

D
a

BSERVERA

kttag försiktighet om någon felorsak ska 
hjälpas. Vid osäkerhet ska en auktori-
rad Saab-verkstad kontaktas.

lkod möjlig orsak
/CDC ERROR 

/17/19
CD-skivan är smutsig, fel-
vänd eller felaktig

PE ERR 01 kassettbandet är av alt. 
mekaniskt fel på kassett-
bandspelaren

PE ERR 02/03 kassettbandet har trasslat 
sig alt. mekaniskt fel på 
kassettbandspelaren

PE ERR 11 kassetten kan inte tas ur 
alt. inte skjutas in
4 Saab 9-3 Audio System

obiltelefon och 
ommunikationsradio
obiltelefoner och kommunikationsradio 
tan separat ytterantenn utstrålar ett elek-
omagnetiskt fält inne i kupén. 

aab rekommenderar därför att man alltid 
sluter sin mobiltelefon/radiosändare till 
 yttre antenn.

n yttre antenn ger dessutom bättre sänd-
ngs- och mottagningsförhållanden samt 
ngre räckvidd.

Mobiltelefoner och kommunikationsradio 
som inte ingår i Saab's standardutrustning 
kan orsaka störningar på bilens elektriska 
system och ge felaktiga varningar.

Fe

Au
tion
un
nin
ma

VARNING

et utstrålande fältet inne i kupén kan 
ara hälsovådligt.

et utstrålande fältet kan orsaka störning-
r på bilens elektriska system.

VARNING

Kontakta alltid en auktoriserad Saab- 
verkstad för monteringsanvisning.

Vid misstanke om oklar felvarning/indike-
ring kontakta en auktoriserad Saabverk-
stad för kontroll.

O

Ia
av
se

Fe
CD
12

TA

TA

TA
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Anpassning av frekvenssteg 
Nordamerika/Europa
Om bilen transporteras från Europa till Nord-
amerika behöver radions frekvenssteg 
anpassas.

• Tryck mitt på SEEK-knappen och håll 
den intryckt medan radion slås på

Lagrade stationer på snabbvalsknapparna 
raderas och ersätts av förinställda frekven-
ser.
I "Nordamerika-läge" fungerar inga 
RDS-funktioner.

VARNING

D-spelaren/CD-växlaren är en Laser-
rodukt Klass 1

Service och reparation får endast utfö-
ras av kvalificerad tekniker

Om höljet skadas kan laserstrålning fö-
rekomma och medföra risk för person-
skada

BSERVERA

lla typer av ingrepp i Audiosystemet ska 
tföras av auktoriserad Saab-verkstad.



7
6 Saab 9-3 Audio System
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S
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ngdinställning
t reglaget och justera stolen till önskat 
e.

I
l VARNING

ontrollera att stolen låsts i det nya 
get. I annat fall kan stolen komma i 
relse under färd. Om stolen inte låsts i 
ngdled kan detta bidra till personska-
r vid en kollision.

IB
80

1

8 Inredning

tolar
ör att man ska få en bra körställning kan föl-
nde inställningar av stolen göras:

höjdled (förarstolen)
längdled
ryggstödets lutning
svankstödets hårdhet (förarstolen)
nackskyddets höjd
id inställning av förarstolen rekommende-
s följande ordningsföljd:

 höjdinställning
längdinställningen
ryggstödets lutning

lutligen ställer man in ratten, se sid. 84.

idokrockkudde
e sid. 98.

Höjdinställning, förarstolen
Lyft reglaget för att höja stolen. Reglaget är 
återfjädrande till sitt neutralläge. Upprepade 
lyft i reglaget höjer stolen stegvis. 
Tryck ner reglaget för att sänka stolen. Upp-
repade tryck på reglaget sänker stolen steg-
vis.

Lä
Lyf
lägVARNING

nställning av förarstolen ska göras i stil-
astående bil.

K
lä
rö
lä
do
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80

3
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amstolar, Coupé- och 
briolet-modeller
da framstolarna har spärrhandtag på 
gstödens yttersida. Passagerarstolen 

r dessutom ett spärrhandtag på ryggstö-
ts innersida för att föraren ska kunna fälla 
m ryggstödet åt baksätespassagerare.
t spärrhandtaget för att fälla fram rygg-
det.

J

Ryggstödets lutning
Ryggstödet kan ställas in steglöst för bästa 
sittställning genom att vrida inställningsrat-
ten.

Fr
Ca
Bå
ryg
ha
de
fra
Lyf
stö

VARNING

Under färd ska ryggstödet vara upprätt 
för att bilbälte, krockkudde och ryggstöd 
ska ge bästa skydd vid en kraftig 
inbromsning eller eventuell kollision.

IB
80

2

ustering av ryggstöd
1 Spärr, ryggstöd (Coupé- och Cabriolet-mo-

deller)
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S

S
in

A
V
fö

öjning: fatta nackskyddet på båda 
idorna och dra det rakt upp.
änkning: tryck in spärren vid det 
änstra fästet och tryck ner nackskyddet.

VARNING

stera nackskyddet noga så att huvu-
t får bra stöd för att minska risken för 
ckskador vid en eventuell kollision.
0 Inredning

vankstöd, förarstolen

vankstödet kan ställas in steglöst med 
ställningsratten.

rmstöd (vissa modeller)
issa modeller har ett fällbart armstöd på 
rarstolen.

Nackskydd
Saab 9-3 är utrustad med SAHR (Saab 
Active Head Restraint) i framstolarna. Detta 
nackskydd minskar risken för nackskador 
vid påkörning bakifrån i låga hastigheter.
Vid en kollision bakifrån trycks kroppen 
bakåt mot ryggstödet. Detta gör att meka-
nismen i sin tur trycker nackskyddet framåt/
uppåt. Härvid minskar huvudets rörelse 
bakåt.
SAHR är ett mekaniskt system som aktive-
ras av kroppstyngden. Mekanismen är 
inbyggd i ryggstödets övre del och är där 
anslutet till nackskyddet.
SAHR-nackskydden är mekaniska och 
behöver därför inte bytas efter en påkörning.
Nackskydden är höj-/sänkbara och inställ-
bara i flera olika fasta lägen.

• H
s

• S
v

Ju
de
na

IB
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anuellt justerbar framstol, Coupé- och 
briolet-modeller
Spärrhandtag, framfällning av ryggstöd
Aktivering av "Easy Entry"-funktion när rygg-
stödet fälls fram
anuellt justerbara framstolar med 
asy Entry"-funktion, 

oupé-modeller
å manuella stolar finns en funktion kallad 
asy Entry". Denna funktion underlättar 
ssage till och från baksätet.

ktivera funktionen på följande sätt:

 Lyft spärren och håll den i översta läget 
när ryggstödet fälls framåt
Skjut stolen framåt. Hela stolen flyttas nu 
till sitt främre läge

Återställning:

1  Skjut stolen bakåt till önskat läge
2 Fäll upp ryggstödet. Stolens längdjuste-

ring låses.
Efter återställning ska man kontrollera att 
ryggstödet och stolen är ordentligt låsta.

VARNING

• När ryggstödet fällts upp, kontrollera 
alltid att ryggstödets spärr låsts ordent-
ligt

• Kontrollera även att stolens längdjuste-
ring har låsts ordentligt genom att för-
söka rubba den för hand. Både ryggstö-
det och hela stolen måste vara fastlåsta, 
i annat fall finns risk för personskada vid 
inbromsning eller kollision, i synnerhet 
om en bakåtvänd bilbarnstol är placerad 
bakom ryggstödet

M
Ca
1
2
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ngdinställning
ut det främre reglaget framåt respektive 
åt för längdinställning.

E
r
n
k

T
m

IB
80

6

2 Inredning

lektriskt manövrerbara framstolar 
illval)

ilen kan som tillval utrustas med elmanöv-
rade framstolar.
åda stolarna kan manövreras när en av 
amdörrarna öppnats, för att underlättar 
steg i bilen.
r dörren stängd krävs, av säkerhetsskäl, att 
ndningen är i läge ON.
åda framstolarna kan dock manövreras 

sekunder efter det att båda dörrarna 
ängts.
örs en justering inom 30 sekunder startar 
 ny 30 sekundersperiod.

Höjdinställning
Höj stolen genom att lyfta det främre regla-
get rakt uppåt.
Sänk stolen genom att trycka det främre reg-
laget nedåt.
Med samma reglage kan man ställa in sto-
lens höjd i framkant och bakkant, oberoende 
av varandra.

Lä
Skj
bak

VARNING

lmotorerna för justering av elmanövre-
ade framstolar är starka. Tänk på detta 
är stolen justeras så att inget kommer i 
läm och skadas.

änk på att barn kan skadas om de leker 
ed de elmanövrerade stolarna.

IB
80

7
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R
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yggstödets lutning
kjut det bakre reglaget framåt respektive 
kåt för att ställa in ryggstödets lutning.

Minnesfunktion, vissa modeller
Elektriskt manövrerbar förarstol är på vissa 
modeller utrustad med minnesfunktion. Tre 
olika inställningar kan lagras.

1  Gör önskade justeringar av stolens 
inställning.

2 Lagra stolens inställning genom att hålla 
M-knappen intryckt och samtidigt trycka 
in någon av minnesknapparna 1, 2 eller 
3. Som bekräftelse på lagringen hörs ett 
"pling" från SID.

För att sedan aktivera minnesfunktionen 
hålls önskad minnesknapp intryckt medan 
stolen intar de lagrade inställningarna.
När någon av de tre lagrade inställningarna 
ska ändras upprepar man punkterna 1 och 
2.

IB
80

8
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attjustering
ttens läge kan ställas in i längdled genom 
 spaken dras åt vänster.
ll ratten i önskat läge och för tillbaka 
ken till låsläget.

dsignalering görs med rattens centrum-
l.

VARNING

ställningar av rattens läge bör göras i 
illastående bil för att inte minska upp-
ärksamheten på trafiken.

IB
81

1

ak för rattjustering
4 Inredning

luppvärmda framstolar

issa marknader)

åda framstolarna har uppvärmning av sitt- 
h ryggdyna. Värmen kopplas på/av med 
apparna i instrumentpanelen.

ppvärmningen är termostatreglerad. Den 
pplas in när temperaturen i stolens sitt-
na är under 26°C och kopplas ur när tem-
raturen i sittdynan är 36°C.

täng av värmen när stolen har blivit upp-
rmd.

Eluppvärmda sittdynor i baksätet
(tillval vissa modeller/marknader)

Baksätets ytterplatser kan som tillval utrus-
tas med eluppvärmning av sittdynorna.
Uppvärmningen kopplas på med knappen i 
mittkonsolens bakre del.
Uppvärmningstiden styrs av yttertempera-
turen. Frånkoppling kan också göras med 
knappen.
Knappen har en inbyggd indikeringslampa 
som lyser när uppvärmningen är inkopplad.

R
Ra
att
Stä
spa
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81

0
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ltessträckare
mstolarnas bilbälten är utrustade med 

tomatiska bältessträckare. Dessa aktive-
 vid en kraftig kollision framifrån. Härige-

m minskas kroppens rörelse framåt.
ltessträckarna påverkas inte av lättare 
ntalkollisioner, rakt från sidan eller om 
n välter. 

B
l

K
t

I
l
m

VARNING

ilbälten, bältessträckare och övriga 
gående komponenter måste efter 
rje kollision kontrolleras av en aukto-
erad Saab-verkstad.
ilbälten

ilen har trepunktsbälten med automatisk 
prullningsanordning på samtliga platser.

ndersökningar visar att det är lika farligt att 
a utan bilbälte i baksätet som i framsätet.

m en olycka skulle inträffa, kommer i annat 
ll baksätespassagerarna att slungas fram 
ot framstolarnas ryggstöd och därmed 
amka samtliga personer i bilen onödigt 

ora skador. Belastningen på passage-
rna och bilbältena i framsätet mångdubb-
s, vilket kan medföra att samtliga personer 
ilen skadas.

Bältesvarningslampa
När tändningen kopplas in tänds bältesvar-
ningslampan och lyser tills dess att föraren 
och eventuell passagerare tagit på bilbäl-
tena. Dessutom ljuder en signal i 6 sekunder 
eller tills föraren satt på sig bältet.

Bä
Fra
au
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no
Bä
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bile

VARNING

ilbälten ska alltid användas av samt-
iga personer i bilen.

ontrollera att låstungan låses fast i bäl-
eslåset ordentligt.

VARNING

nställningar av bilbälten ska göras i stil-
astående bil för att inte minska upp-

ärksamheten på trafiken.
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Korrekt sittställning innan bältet tas på
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lbälten, fram
 på bältet genom att dra ut bandet sakta 
 för in låstungan i låsanordningen. Se till 

 låstungan låses fast i bälteslåset ordent-
.
ltena fram har sina nedre fästpunkter i 
len och följer med vid en längdjustering 
stolen.
 tag i diagonaldelen vid bälteslåset och 
 bältet uppåt mot axeln för att spänna bäl-

s höftdel.

O
k
m

O
k
a

IB
81

7

stlåsning av bilbälte
6 Inredning

osition för fastspänt bilbälte
Bilbältets höftdel ska placeras sträckt 
och lågt på höften så att det precis vidrör 
lårbenen. Diagonaldelen ska ligga så 
långt in på axeln som möjligt, dock utan 
att bältet skaver mot halsen.

Kontrollera att bältet inte är tvinnat eller 
nöter mot eventuella skarpa kanter.
Bilbältet får inte vara slakt på något 
ställe. Dra åt bältet, detta särskilt noga 
om Ni bär tjocka ytterkläder.
Luta inte ryggstödet för långt bakåt efter-
som bilbältet skyddar bäst vid normal 
upprätt åkställning.
Varje bälte får endast användas för att 
skydda en person.

• När bältet används är bandrullen nor-
malt olåst, vilket medger rörelsefrihet. 
Rullen låser när bältesbandet dras ut 
snabbt, om bilen lutar kraftigt, bromsas 
hårt eller vid en kollision.

• Barn som har växt ur bilbarnstolar ska 
använda bilens ordinarie trepunktsbälte. 
Diagonaldelen får inte ligga mot halsen 
eller nacken.

Bi
Ta
och
att
ligt
Bä
sto
av 
Ta
dra
tet

VARNING

m man vid en olycka glider under bältet 
an detta medföra att höftdelen skär in i 
agen och orsaka personskador.

VARNING

m två personer använder samma bälte 
an de vid en olycka klämmas mot var-
ndra och skadas allvarligt.

VARNING

Bilbältets diagonaldel får aldrig ligga 
bakom kroppen eller dras ner från axeln 
och läggas under armen.

Fa
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avida kvinnor
vida kvinnor bör spänna fast bältet på ett 
ant sätt att det aldrig trycker över 
gen. Höftbandet ska placeras så lågt som 
jligt över höften.
o.m. 7:de månaden bör gravida kvinnor 
vika att sitta framför en krockkudde för 
minska risken för fosterskador vid en 
ntuell kollision. Sitt därför om möjligt i 
sätet.

IB
81
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T
b

är bilbältet tagits på ska man ta tag i bältet 
d axeln och dra ut det något. Behåll greppet 
h låt bältet rulla in. Placera bältet så att det 
ger väl inne på axeln.
an frigör bältet genom att trycka ned den 
da knappen märkt PRESS.

Omlänkare
Omlänkaren på dörrstolpen kan ställas in i 
fem olika höjdlägen.
Justera bältet så högt som möjligt utan att 
det skaver mot halsen. För korta personer 
där bältet skaver mot halsen kan omlänka-
ren sänkas, tills bältet kommer några centi-
meter från halsen, med bibehållen säkerhet.
Man höjer omlänkaren genom att pressa 
den uppåt till önskat läge. För att sänka 
omlänkaren måste spärrknappen tryckas in. 
Kontrollera att den har spärrat i det nya läget.

Gr
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ryck in den röda knappen för att frigöra 
ältet
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Omlänkaren på dörrstolpen
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rankring av last i baksätet
8 Inredning

ilbälten, baksäte

ilen har trepunktsbälten med automatisk 
prullningsanordning även på baksätes-

atserna.
a på bältet genom att dra ut bandet sakta 
h för in låstungan i låsanordningen. Se till 
t låstungan låser fast i låsanordningen.
a tag i diagonaldelen vid bälteslåset och 
a bältet uppåt mot axeln för att spänna bäl-
ts höftdel.
är bilbältet tagits på ska man ta tag i bältet 
d axeln och dra ut det något. Behåll grep-
t och låt bältet rulla in. Placera bältet så att 
t ligger väl inne på axeln.

an frigör bältet genom att trycka ned den 
da knappen märkt PRESS.

VARNING

• Se till att bilbältena inte kommer i kläm 
när baksätets ryggdyna fälls ner eller 
upp.

• Om Ni måste placera last i ett säte 
måste den förankras ordentligt med bil-
bältet. Detta minskar risken att lasten 
kastas omkring vid en eventuell kollision 
och orsakar personskada.

IB
96
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ilbälten, baksäte (mittre nackskydd finns som tillbehör) Fö
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kre fästpunkter för bilbarnstol med 
derförankringsband
arnsäkerhet Barnens säkerhet i bilen är lika viktig som de 
vuxnas.
Barnen är bäst skyddade om de är fast-
spända. Skyddet måste anpassas till bar-
nets storlek. Önskar Ni utrusta bilen med 
babyskydd, bilbarnstolar eller bälteskuddar, 
bör Ni först rådfråga en Saab-återförsäljare.
Ta del av de nationella bestämmelser 
som finns beträffande barns placering i 
bilen.
De bilbarnstolar som tillhandahålls av Er 
Saab-återförsäljare och är godkända av 
Saab Automobile AB monteras med bilens 
ordinarie 3-punktsbälte. Bakåtvänd bilbarn-
stol måste också fästas med underförank-
ringsband.
För bilbarnstol som är godkänd för bakåt-
vänd placering i baksätet rekommenderas 
att den placeras på någon av ytterplatserna. 
Man ska fästa bakåtvänd bilbarnstol med 
3-punktsbältet och de två underförankrings-
banden. Banden ska fästas i det tvärgående 
rör som finns under förar- och passagerar-
stolen. Fästpunkterna är färgmarkerade.
Om bilbarnstol av annat fabrikat används, 
förvissa Er i sådant fall om att den kan mon-
teras korrekt enligt bilbarnstolens monte-
ringsanvisning.

VARNING

Barn ska alltid vara fastspända i bilen.

•I bilar med krockkudde 
framför passagerar-
platsen får man dock 
inte installera någon typ 
av bilbarnstol i passage-
rarstolen. Barnet kan vid 
en kollision skadas av 

krockkudden. Av denna anledning 
saknar passagerarstolen fästen för bil-
barnstol.

Bilbarnstolar som placeras på passage-
rarstolen i bilar utan krockkudde framför 
passagerarplatsen får inte fästas i reg-
laget för längdinställning. Stolen kan i 
sådant fall förflyttas vid en olycka, varvid 
bilbarnstolens fastsättning försämras.

Barn ska aldrig sitta med huvudet mot 
sidokrockkuddens öppningsområde 
(området mellan stolen och dörren), risk 
finns för personskada vid en olycka. För 
att undvika detta ska barn alltid sitta fast-
spända i ett barnskydd avpassat efter 
barnets ålder, storlek och vikt.

Ba
un
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ilar utan krockkudde framför passage-
rplatsen finns två fästöglor i passagerar-
olens framkant. Dessa fästöglor ska 
vändas vid montering av bilbarnstolar 
m kräver underförankringsband.

När bilbarnstolar ska monteras i bilar ska 
man alltid läsa den monteringsanvisning 
som medföljer stolen.

VARNING

Bilar utan krockkudde framför passage-
rarplatsen:

• När en bilbarnstol för barn 0–10 kg mon-
teras i främre passagerarstolen ska 
passagerarstolen justeras till sitt baker-
sta läge.

• När en bilbarnstol för barn över 10 kg 
monteras bakåtvänd i passagerarstolen 
se till att bilbarnstolens ryggstöd ligger 
an mot instrumentpanelen. Följ nog-
grant den monteringsanvisning som 
medföljer bilbarnstolen.

• Lika viktigt är det att fästbanden i bil-
barnstolen är ordentligt spända, de får 
absolut inte vara slacka. Bilbarnstolen 
ska vara så stadigt monterad som möj-
ligt för att skydda barnet bäst.

• Kontrollera att ryggstödet på Coupé- 
och Cabriolet-modeller är låst i uppfällt 
läge.

• KOM IHÅG ATT KROCKKUDDE OCH 
BILBARNSTOL FRAMFÖR PASSA-
GERARPLATSEN INTE HÖR IHOP!

IB
82

3

rämre fästpunkter för bilbarnstol med 
nderförankringsband (bilar utan krock-
udde framför passagerarplatsen)
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aab-bilbarnstolar

os Er Saab-återförsäljare finns specialan-
ssade bilbarnstolar för Er bil. Dessa är 
dkända av Saab Automobile AB och är 

amtagna för att ge barn lika bra skydd som 
r de vuxna i bilen. De är också komfortabla 
h lätta att använda.

ilbarnstolarna finns i två olika utföranden 
roende på barnets vikt: 0–18 kg och 15–
kg.

ör barn, 0–9 månader gamla, som åker i 
n mindre bilbarnstolen finns ett tillbehör 
m förbättrar stödet för barnet. Kontakta Er 

aab-återförsäljare.

Placering av Saab-bilbarnstolar i baksätet
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iagonaldelen för att spänna bältet 
rdentligt.
e till att bältet löper fritt mellan bältes-

ulle och bälteslås.
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2 Inredning

tegrerad bilbarnstol
illval vissa modeller) 

e två integrerade bilbarnstolarna i baksä-
ts ytterplatser är avsedda för barn som 
ger mellan 15–36 kg och är mellan 3 och 
år.

är barnet sitter i en integrerad bilbarnstol 
a barnet använda bilens ordinarie 
punktbälte.
avsett barnets vikt och ålder så är bilbäl-
ts anliggning mycket viktig. För säker funk-
n ska man tillse att stolen alltid hålls hel 
h ren.

tfällning
 Tryck in spärrarna och lyft upp bilens 
ordinarie nackskydd. Vänd det 180° och 
återmontera det. Tillse att nackskydden 
låses korrekt.
För bilbarnstolens nackkudde uppåt.
Dra öppningsbandet utåt och fäll ner sitt-
delen. Se till att den spärras i nerfällt 
läge.

Bältespåtagning
• Se till att barnet sitter så långt bak mot 

ryggstödet som möjligt
• Justera bilbarnstolens nackkudde så att 

kuddens mitt är i öronhöjd.
• Ta på bältet genom att dra ut bandet 

sakta och för in låstungan i låsanord-
ningen. Se till att låstungan låser fast i 
låsanordningen.

• Bältets höftdel ska ligga lågt på höften 
och diagonaldelen ska ligga så långt in 
på axeln som möjligt utan att det skaver 
mot halsen eller orsakar obehag.

• Bilbältet ska ligga ordentligt an mot krop-
pen för att ge bäst skydd. Dra uppåt i 

d
o

• S
r
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fällning
Dra öppningsbandet utåt och fäll upp 
sittdelen. Se till att den spärras i uppfällt 
läge.
Tryck ner bilbarnstolens nackkudde 
helt.
Tryck in spärrarna på bilens ordinarie 
nackskydd och vänd det 180° och åter-
montera det. Tillse att nackskyddet 
låses korrekt.

VARNING

• Bilens ordinarie bilbälte ska alltid använ-
das tillsammans med integrerad bil-
barnstol

• Stolen får inte modifieras eller ändras på 
något sätt

• Lämna inte barn i bilen utan tillsyn

• Bilens ordinarie nackskydd måste 
vändas rätt igen efter infällning av den 
integrerade bilbarnstolen.

• Kontrollera att bältet inte är tvinnat eller 
nöter mot eventuella skarpa kanter.

IB
94
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orrekt bältesplacering 
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rbag-system med bältessträckare
Elektronikenhet med sensor
Bältessträckare (båda framstolarna)
Ratt med krockkudde
Lucka för passagerarplatsens krockkudde
4 Inredning

irbag (krockkudde)

ilens SRS-system (Supplementary 
estraint System = kompletterande skydds-
stem) består av en krockkudde (airbag) i 
tten och sidokrockkuddar i framstolarnas 
tersidor. Vissa varianter har även en 
ockkudde framför passagerarplatsen.

Systemet är ett komplement till bilbältena för 
att ytterligare öka säkerheten för personer 
över 140 cm.
Förarstolen ska alltid ställas in så att var-
ningslampan AIR BAG inte skyms av ratten.
När systemet träder i kraft i kollisionsögon-
blicket, blåses krockkudden upp. Efter det 
att krockkudden har blåsts upp töms den via 
hål på kuddens baksida.
Hela förloppet tar mindre än 0,1 sekund, 
snabbare än man blinkar med ögonen.
Krockkudden blåses upp vid kraftig kollision 
framifrån, men påverkas dock inte av lättare 
frontalsammanstötningar, om bilen voltar 
eller vid kollisioner bakifrån och från sidan.

VARNING

ör att minska risken för personskador:

Använd alltid bilbälte 

Stolen ska alltid justeras så att man 
sitter så långt från ratten/instrumentpa-
nelen som praktiskt möjligt dock med 
bibehållen möjlighet att rätt greppa ratt 
och reglage.

Personer under 13 år eller kortare än 
140 cm ska alltid sitta i baksätet om 
bilen är utrustad med krockkudde fram-
för passagerarplatsen.

IB
82

7

Krockkudde i utlösningsskedet (förarsida) Ai
1
2
3
4
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Kör inte med underarmarna/händerna 
på rattkudden där SRS-modulen är 
monterad.

Om varningslampan AIR BAG inte 
slocknar efter start eller tänds under kör-
ning, måste bilen omedelbart kontrolle-
ras av en auktoriserad Saab-verkstad. 
Lysande AIR BAG-varningslampa kan 
innebära att systemet inte aktiveras vid 
en kollision eller aktiveras oavsiktligt.

K
if
VARNING

• Även om bilen är utrustad med airbag 
(krockkudde), måste bilbälten alltid 
användas av samtliga personer i bilen.

• Observera att krockkudden, eftersom 
den fylls och töms mycket snabbt, inte 
skyddar under en andra sammanstöt-
ning vid ett och samma tillfälle. Använd 
därför alltid bilbältet.

• Den gas som fyller krockkudden när den 
utlöses är mycket varm. Under vissa 
omständigheter kan den varma gasen 
orsaka brännskador på armarna när 
krockkudden töms.

• Man ska ha hela ryggen vilande mot 
ryggstödet och stolen justerad så långt 
bakåt som är praktiskt möjligt. I annat fall 
kastas man mot ryggstödet när krock-
kudden blåses upp och man kan ska-
das. Krockkudden behöver plats när 
den blåses upp.

• Sätt aldrig fast några föremål på ratten 
eftersom dessa kan orsaka personska-
dor när krockkudden blåses upp. Det-
samma gäller om man har föremål, t.ex. 
rökpipa, i munnen under körning.

•

•

rockkuddens funktion vid kollision fram- 
rån

Kollisionsförloppet 
startar.

Sensorn har känt av 
retardationen och 
ger signal via styrdo-
net till en gasgenera-
tor som blåser upp 
krockkudden.

Krockkudden når 
föraren.

Krockkudden är helt 
uppblåst.

Rattstången är hop-
tryckt och krockkud-
den börjar tömmas.

IB
82

8



9

V
fu
B
kr
Ja
pl
E
ga
in
si
ta
B
va
B
fr
dv
de
K
sa
an
S
be
K
m
pe

n man använda bilbarnstol i framstolen 
 bilen har krockkudde framför passage-
platsen?
j, aldrig! Krockkudden fylls med en sådan 
ft och hastighet att bilbarnstolen kastas 

kåt med mycket stor kraft, vilket skulle 
mka barnet svåra skador.

n dammet/röken som frigörs utgöra 
gon fara?
 flesta människor får, om de under flera 
uter vistas i bilen med dålig eller ingen 
tilation, normalt endast en lättare hals- 
r ögonirritation. Undvik i möjligaste mån 

 få dammet på huden, risk finns för hudir-
tion. 
 bestående besvär bör man uppsöka 
are.
rsoner som lider av astma kan få ett ast-
anfall och ska handla på det sätt deras 
are förordat. Därefter bör de uppsöka 
are.
6 Inredning

anliga frågor om krockkuddens 
nktion

ehöver man använda bilbälte i bilar med 
ockkudde?
, alltid! Krockkudden är endast ett kom-

ement till bilens ordinarie skyddssystem. 
n krockkudde aktiveras endast vid krafti-
re kollisioner framifrån. Den ger därför 

get skydd vid mindre kollisioner, sidokolli-
oner, påkörning bakifrån eller om bilen vol-
r. 
ilbältet förhindrar att de åkande kastas mot 
randra och skadas.

ilbältet bidrar även till att man vid kollision 
amifrån träffar krockkudden på bästa sätt, 
s rakt framifrån. Om man träffar krockkud-
n snett blir skyddet sämre.

rockkudden skyddar inte vid en andra 
mmanstötning vid ett och samma tillfälle, 
vänd därför alltid bilbältet.

itt inte för nära krockkudden. Krockkudden 
höver plats för att blåsas upp.

rockkudden blåses upp mycket snabbt och 
ed stor kraft för att hinna skydda en vuxen 
rson vid en kraftig frontalkollision.

När utlöses krockkudden?
Krockkudden utlöses endast vid vissa kolli-
sioner framifrån beroende på krockkraften, 
vinkeln mot bilens front, bilens hastighet och 
föremålets benägenhet att deformeras.
Airbag-systemet kan aktiveras bara en gång 
vid en och samma kollision.
Kör inte bilen om krockkudden har löst ut, 
även om så skulle vara möjligt.

När utlöses inte krockkudden?
Airbag-systemet aktiveras inte vid alla kolli-
sioner framifrån. Om man kolliderar med 
något eftergivligt föremål (t.ex. en snödriva 
eller buskage) eller något fast föremål i låg 
hastighet är det inte självklart att airbag-sys-
temet aktiveras.

Avger den kemiska reaktionen vid uppblås-
ningen ett högt ljud?
Uppblåsningen ger ett kortvarigt kraftigt ljud 
som dock inte hinner skada hörseln. Kort-
varigt kan man dock uppleva sus eller pip i 
öronen.
De flesta som varit med om en kollision 
kommer efteråt inte ihåg ljudet från uppblås-
ningen, utan snarare ljudet från själva kolli-
sionen.

Ka
om
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läk
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Fötterna ska vara på golvet, inte på 
instrumentpanelen, sätet eller ut genom 
fönstret.

Håll inga föremål i knät.

Lägg eller fäst inga föremål på instru-
mentpanelen eller framför stolen efter-
som dessa vid en kollision kan skada de 
åkande eller störa krockkuddens funk-
tion. Tillse även att inga tillbehör är mon-
terade på instrumentpanelen.
ad ska man göra om 
IR BAG-indikeringen lyser/blinkar?
RS-systemets diagnosfunktion har upp-
ckt ett fel. Systemets funktion kan inte 
ranteras eller systemet kan aktiveras oav-

ktligt. Uppsök snarast en auktoriserad 
aab-verkstad. 

Främre passagerarplats
Vissa varianter har även krockkudde framför 
passagerarplatsen. Systemet är av samma 
typ som det vid förarplatsen.
Systemen är sammankoplade och överva-
kas med samma varningslampa. Krockkud-
den ligger i instrumentpanelen ovanför 
handskfacket och är märkt "SRS AIRBAG".
Vid en kollision framifrån aktiveras båda 
systemen även om igen sitter i passagerar-
stolen.

VARNING

är krockkudden blåses upp frigörs rök 
rån den kemiska reaktionen vid upp-
låsningen.

ftersom dammet/röken i vissa fall kan 
erka irriterande på huden, ska följande 
tgärder alltid vidtas:

Hudytor som visar tecken på irritation 
ska, så snart som omständigheterna 
tilllåter, tvättas rena med vatten och en 
mild tvål

Vid ögonirritation, skölj snarast rikligt 
med rent vatten i minst 20 minuter

VARNING

•
En bilbarnstol får aldrig 
placeras fram om bilen 
har krockkudde framför 
passagerarplatsen. Vid 
en frontalkollision kan 
barnet annars skadas 

mycket allvarligt.

• Personer yngre än 13 år eller kortare än 
140 cm får aldrig sitta framför en krock-
kudde.

• Barn får inte stå framför den främre pas-
sagerarstolen eller sitta i knät på passa-
geraren eftersom barnet vid en kollision 
kan skadas allvarligt av krockkudden.

• Handskfacksluckan ska alltid hållas 
stängd under färd. Öppen handskfacks-
lucka kan i händelse av kollision orsaka 
personskador.

•

•

•
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okrockkudde
okrockkuddarna är inbyggda i framsto-

nas ryggstöd. Dessa krockkuddar sitter i 
gstödens utsida och är avsedda att öka 
okrockskyddet.
okrockkudden aktiveras bara på den 
a som påverkas av kollisionen. Sido-
ckkuddarna är konstruerade för att akti-
as endast vid speciella sidokrockar bero-

de på hur kraftig kollisionen är, vinkel, 
stighet och var på bilens sida föremålet 
ffar.
nsorerna sitter i framdörrarna och känner 
den tryckökning som uppstår när fram-
rrens ytterplåt trycks in.

O
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k
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8 Inredning

IR BAG-varningslampa

ervice av airbag-systemet
ystemet ska kontrolleras enligt Service-
ogrammet.

rkoppling av krockkudden framför 
assagerarplatsen
ör eventuell urkoppling av krockkudden 
amför passagerarplatsen, kontakta alltid 
 auktoriserad Saab-verkstad.

idokrockkudden på passagerarplatsen 
mmer fortfarande att vara inkopplad även 
ter urkoppling av krockkudden framför 
ssagerarplatsen.

Arbete med och skrotning av 
krockkudde och bältessträckare

Sid
Sid
lar
ryg
sid
Sid
sid
kro
ver
en
ha
trä
Se
av 
dö

VARNING

m varningslampan blinkar eller inte 
locknar under körning innebär detta att 
irbag-systemets funktion inte kan 
aranteras. Bilen måste omedelbart 
ontrolleras av en auktoriserad 
aab-verkstad. 

linkande eller lysande 
IR BAG-varningslampa kan innebära 
tt systemet inte aktiveras vid kollision 
ramifrån.

VARNING

• Inga modifieringar får göras som berör 
ratten eller SRS-systemets elinstalla-
tion

• Vid svetsning ska batteriets båda kablar 
kopplas bort och täckas över

• Före snabbtorkning efter lackering i när-
heten av elektronikenheten ska dess 
jordpunkter och kablage täckas över

• Krockkudde och bältessträckare måste 
utlösas innan bilen skrotas eller när 
komponenter i systemet demonteras för 
skrotning. Krockkudde och bältes-
sträckare som aktiverats vid kollision 
måste bytas ut

• Komponenter som ingår i airbagsyste-
met får aldrig användas i annan bil

• Arbeten som innebär byte eller skrot-
ning av krockkudde eller bältessträck-
are måste utföras av en auktoriserad 
Saab-verkstad
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dokrockkudde, komponenter
Sidokrockkudde
Sensor
Vattenavledare
Skylt på stolen
VARNING

På bilar med sidokrockkuddar får ingen 
extra bilklädsel monteras om det inte är 
Saab originalklädsel eller av Saab god-
känd klädsel. Detta kan annars leda till 
att sidokrockkuddarna inte blåses upp 
på ett korrekt sätt och därmed inte ger 
det extra skydd de är avsedda att ge.

Placera inte några föremål i det område 
som påverkas av en uppblåst sidokrock-
kudde.

För bästa skydd ska man sitta upprätt 
med bilbältet korrekt påtaget.

Sitt aldrig med huvudet i en sidokrock-
kuddes öppningsområde (området 
mellan stolen och dörren), risk finns för 
personskada vid en olycka, detta är spe-
ciellt viktigt för barn.

Sensorerna för sidokrockkuddarna 
sitter i dörrarna.

Vi avråder från arbeten med dörrarna 
som kan påverka vattenavledarna och 
sensorerna för sidokrockkuddarna. Den 
vattenavledare (tjock plastfilm) som 
finns monterad i dörrarna får absolut 
inte skadas.

• Efterbehandling av korrosionsskyddet i 
dörrarna bör ej utföras av annan än en 
auktoriserad Saab-verkstad. I annat fall 
finns risk att vattenavledaren och sido-
krocksensorn skadas.

• Sidokrockkuddarna blåses upp endast i 
sidokrockar d.v.s. ej vid frontal-, eller 
bakändeskollisioner ej heller om bilen 
voltar.

• Skador på stolens klädsel eller sömmen 
i området vid sidokrockkudden måste 
omedelbart åtgärdas av en auktoriserad 
Saab-verkstad. Si

1
2
3
4
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traknapp för bakre fönsterhiss
00 Inredning

önsterhissar
edhissning
ryck på knappens fönstersymbol.
nappen har ett andra läge för automatisk 
dhissning. När man trycker knappen förbi 
t första läget, går fönsterrutan ner helt.

en automatiska nedhissningen kan avbry-
s genom att man kort lyfter i knappens 
mbolsida.

pphissning
ft knappens symbolsida.

pphissningen stoppas när fönsterrutan är 
lt stängd eller när knappen släpps.

arnsäkring, bakre fönsterhissar 
N/OFF)

ed ON/OFF-knappen kan man välja om de 
kre sidorutorna ska kunna manövreras 

ed extraknappen i respektive bakdörr.
äge ON kan de bakre sidorutorna manöv-
ras med extraknappen i respektive bak-
rr.

I läge OFF kan de endast manövreras med 
knapparna i mittkonsolen.

VARNING

• Tänk på klämrisken vid upphissning av 
sidorutorna. Tillse att de personer som 
färdas i bilen håller huvud, händer och 
fingrar borta från rutöppningarna innan 
upphissning påbörjas.

• Ta alltid ur tändnyckeln när Ni lämnar 
bilen för att förhindra att någon, på grund 
av exempelvis barns lek, skadas av de 
eldrivna fönsterrutorna.

1 Reglage, soltak
2 Reglage, fönsterhissar
3 Reglage för bortkoppling av bakdörrarnas fönsterhi

Ex
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entral manövrering av 
nsterhissar, 9-3 Cabriolet
ittkonsolen finns en strömställare (se 

ld) för samtidig upp- eller nedhissning av 
 fyra sidorutorna.

ed ett kort tryck på knappens symbolsida 
ssas alla rutorna automatiskt ner.
nvändande av ROOF-knappen:
id nedfällning av suffletten kan man hissa 
r samtliga rutor genom att hålla knappen 

OOF bakåt även efter det att suffletten är 
dfälld.

id uppfällning av suffletten hissas samtliga 
dorutor ner automatiskt några centimeter 
r att skydda rutornas tätningslister. När 
an krokat fast suffletten i framrutans balk 
n man hissa upp rutorna genom att trycka 

OOF-knappen framåt en andra gång.

VARNING

änk på klämrisken vid upphissning av 
idorutorna. Tillse att de personer som 
ärdas i bilen håller huvud, händer och 
ingrar borta från rutöppningarna innan 
pphissning påbörjas.

IB
30

1

Strömställare för central manövrering av 
sidorutornas fönsterhissar, Cabrio-
let-modeller
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dmanövrering av soltak
ltaket kan manövreras manuellt med en 
uvmejsel (vid exempelvis elfel). Skjut 
klocket i takkonsolen bakåt. Tryck med 
 skruvmejsel in tappen i spåret i mitten av 
toraxeln och vrid.
dning medurs - soltaket stängs.
 soltaket är öppet i bakkant ska man 
a moturs.

IB
83
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02 Inredning

oltak
oltaket manövreras elektriskt med regla-
t ROOF på mittkonsolen. Soltaket kan 
pnas helt eller delvis. Så snart man släp-
r reglaget stoppar soltaket.

 Om man vill öppna soltaket helt från 
stängt läge gör man så här:

• Öppning - för reglaget bakåt
• Stängning - för reglaget framåt
Man kan även välja att från stängt läge 
öppna soltakets bakkant (ventilations-
läge):

• Öppning - för reglaget framåt
• Stängning - för reglaget bakåt

Man måste dock släppa reglaget efter varje 
läge för att kunna skifta mellan de två funk-
tionerna.
Till soltaket hör också en inre, manuellt 
skjutbar solskärm.

Nö
So
skr
täc
en
mo
Vri
Om
vrid

VARNING

Tänk på klämrisken vid manövrering av 
soltaket.
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gagerumsbelysning
gagerumsbelysningen tänds och släcks 
r man öppnar och stänger bagagerums-
rren om lampan är påslagen med knap-
n. Belysningen kan även tändas och 
ckas separat med knappen på armatu-
.

IB
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kre belysning
Läslampor
Taklampa
nerbelysning
nerbelysningen består av en främre och 
 bakre taklampa. Innerbelysningens reg-

ge finns i takkonsolen vid backspegeln.
är reglaget står i mittläget (dörrstyrd tänd-
ng/släckning) kommer innerbelysningen 
t tändas:

när någon dörr öppnas med tändningen 
frånkopplad
när tändnyckeln tas ur tändlåset

elysningen släcks ca. 12 sekunder efter 
t att man stängt dörrarna eller när tänd-

ngen slås på, förutsatt att reglaget står i 
ittläget. Släckningen görs steglöst.
m dörrarna lämnas öppna och reglaget 
år i läge 2 eller 3 med tändningen från-

kopplad släcks innerbelysningen automa-
tiskt efter 20 minuter för att batteriet inte ska 
tömmas.
Bilen har också belysning bakom solskyd-
den. Denna tänds med knappen intill res-
pektive lampa. Vissa varianter har spegel 
och belysning i solskydden.
9-3 Cabriolet: Den främre lampan finns i 
främre takbalken. Den bakre belysningen 
består av två lampor i baksätets sidokläds-
lar. Reglaget finns på mittkonsolen vid tänd-
låset. Vissa varianter har spegel och belys-
ning i solskydden.

Ba
Ba
nä
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pe
slä
ren
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1 Innerbelysningen helt släckt
2 Dörrarna styr tändning/släckning
3 Innerbelysningen tänd, oberoende av dörrarna

Ba
1
2
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rkhållare i mittkonsolS
04 Inredning

Burkhållare
(vissa marknader)

Burkhållare finns i instrumentpanelen under 
SID-enheten och i förvaringsfacket mellan 
framstolarna.
Vid burkhållaren mellan framstolarna finns 
också ett myntfack.

Bu

IB
11

77

Burkhållare i instrumentpanel
IB

81
5

olskydd med make-up spegel
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andskfack

erligare förvaringsfack finns på framsto-
nas framkant.

VARNING

andskfacket ska vara stängt under 
rd. Detta gäller särskilt om bilen har 
ockkudde framför passagerarplatsen. 
andskfacksluckan kan annars orsaka 
rsonskador vid en eventuell kollision.

IB
83

5

ndskfack
Upplåsning
Låsning

F

skkoppar
ilen är utrustad med två askkoppar. Den 
a är placerad nedtill i instrumentpanelen 
h den andra i bakre gaveln av mittkonso-

n.
en främre askkoppen öppnas med ett lätt 
yck på locket. Askkoppen tas ur genom att 
an trycker in spärrknappen på undersidan. 
en behöver inte öppnas för att tas ur. När 
n ska sättas tillbaka trycks den bara rakt 

.
en bakre askkoppen öppnas genom att 
ss överkant dras försiktigt snett nedåt. 

skkoppen tas ur genom att spärren trycks 
r och askkoppen öppnas förbi det spär-
de läget.

När de ska sättas tillbaka ska de passas in 
mot de två styrpinnarna i öppningens sidor 
och sedan stängas helt.
Cigarettändaruttaget kan också användas 
som eluttag för exempelvis mobiltelefon.

H

Ytt
lar

VARNING

Max. effektuttag från cigarrettändarutta-
get är 240 W (20 A).

H
fä
kr
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Ha
1
2
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Bakre askkopp
IB

83
4

rämre askkopp
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 en viss belastning fälls hela spegeln in.
egeln kan även fällas in för hand, vilket 
 vara lämpligt vid parkering i trånga 

ymmen, t ex bilfärjor. Glöm inte att fälla ut 
glarna igen innan bilen körs.

erbackspeglarnas eluppvärmning kopp-
 till/från med knappen för eluppvärmd 
kruta.

BSERVERA

e yttre backspeglarna bör fällas in om 
len ska tvättas i en automatisk biltvätt.

IB
81

4

fällning av spegelR
06 Inredning

ackspeglar
en inre backspegeln är avbländningsbar. 
mställningen sker med reglaget på spe-
lns undersida. Ställ in spegeln när regla-
t är i normalläge.

Yttre backspeglar
De yttre backspeglarna är elektriskt juster-
bara, de ställs in med reglagen på förardör-
ren:

1  Välj ytterbackspegel med den övre knap-
pen

2 Ställ in spegeln i höjd- och sidled med 
tryckplattan

Spegeln på förarsidan är av vidvinkelutfö-
rande på vissa marknader.

Vid
Sp
kan
utr
spe
Ytt
las
ba

O

D
bi
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81
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Inställning av yttre backspeglar
1 Välj höger/vänster spegel
2 Ställ in spegeln med tryckplattan

In
IB

81
2

eglage för avbländning
1 Normalläge
2 Avbländat läge
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abriolet
llmänna säkerhetsföreskrifter

Vidrör aldrig sufflettens gångjärn och 
skenor eller framrutans övre balk vid 
manövrering av suffletten.
Kontrollera alltid efter uppfällning att 
suffletten är ordentligt låst i framrutans 
övre balk med sufflettens låsanordning, 
innan bilen körs.
Efter nedfällning ska man försäkra sig 
om att sufflettkåpan gått i lås ordentligt. 
Om den inte är låst kan den lossna 
under körning och orsaka personskada.
Manövrera inte suffletten med passage-
rare i baksätet eller med folk i bilens 
omedelbara närhet. Det finns risk för 
skallskador när suffletten är i rörelse.

Avlägsna eventuell bilbarnstol, barn-
vagnsinsats och barn innan suffletten 
manövreras.
Manövrera inte suffletten vid temperatu-
rer under -5°C

• Observera att vissa automatiska biltvät-
tar kan orsaka skador på tygsuffletten. 
Detta gäller biltvättar som använder 
mekaniska avkännare mot karossen. Vi 
avråder från tvättning av Saab 9-3 Cabri-
olet i automatiska biltvättar.

• Last- och skidhållare får inte fästas på 
suffletten.

• Man får absolut inte lägga föremål i suff-
lettens stuvningsutrymme (under suff-
lettkåpan) eftersom detta kan hindra 
sufflettens nedfällning.

• Se till att inget bagage ligger mot sufflet-
tens stuvningsutrymme eftersom detta 
kan störa sufflettens upp- och nedfäll-
ning.

• När suffletten manövreras ska fällning / 
uppfällning slutföras helt och hållet. Låt 
inte suffletten stå delvis uppfälld / ner-
fälld, suffletten kommer efter 
20 sekunder att snabbt "sjunka ner".

• Det är viktigt att det teleskopiska lås-
handtaget är helt intryckt när suffletten 
är stängd.
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08 Inredning

edfällning av sufflett

nan suffletten manövreras, läs igenom 
snittet "Allmänna säkerhetsföreskrifter" 
 sid. 107.

1 Starta motorn och låt den gå på tomgång
2 Fäll ut låshandtaget så att de två kro-

karna frigörs

• dra handtaget rakt bakåt
• dra ner handtaget, krokarna frigörs
• släpp upp handtaget

VARNING

Vidrör inte sufflettens gångjärn och 
skenor under nedfällningen. Risk för 
klämskador föreligger.

Manövrera inte suffletten med passage-
rare i baksätet eller med folk stående i 
bilens omedelbara närhet. Risk för skall-
skador föreligger.

Efter nedfällning ska man försäkra sig 
om att sufflettkåpan gått i lås ordentligt.

BSERVERA

m man kör iväg när suffletten fälls upp 
ller ner, stannar manövreringen när 
ilens hastighet överstiger 10 km/h. 
ilens rörelse och vinddraget kan allvar-

igt skada sufflettsystemets komponen-
er.

Låshandtag
1 Dra ut handtaget
2 Krokarna frigörs
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1  Bakrutan reses upp
2 Sufflettkåpan öppnas

3 Tak och bakruta fälls ner

4 Sufflettkåpan stängs

IB
93

6
IB

93
7

Tryck knappen ROOF bakåt till dess att 
suffletten är helt nedfälld, sufflettkåpan 
stängd och klarsignal givits i SID, kort 
ljudsignal. Håll kvar knappen bakåt för 
att hissa ner rutorna
Kontrollera så att inga felmeddelanden 
visas i SID, se sid. 113

BSERVERA

fter nedfällning bör man kontrollera att 
ufflettkåpan är låst framtill på båda 
idor innan bilen körs.

IB
83

8

trömställare för manövrering av sufflett
1 Nedfällning
2 Uppfällning
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U

Fönsterhissarna är spärrade för upp-
hissning under hela uppfällningsfasen
Dra ner sufflettens framkant med hjälp 
av stängningshandtaget och lås fast 
suffletten genom att fälla upp låshand-
taget

• dra ner handtaget
• tryck handtaget uppåt, suffletten låses
• skjut in handtaget
ntrollera att krokarna har låst suffletten
Hissa upp sidorutorna genom att trycka 
ROOF-knappen framåt en andra gång, 

•

•

S

IB
84

1

10 Inredning

ppfällning av sufflett

1 Starta motorn och låt den gå på tomgång
2 Tryck knappen ROOF framåt tills 5:e 

bågen (bakrutan) är låst i sufflettkåpan 
och klarsignal givits i SID (kort ljudsig-
nal). Suffletten ska låsas inom 
20 sekunder. Om detta inte görs lyfts 
suffletten några centimeter. Tryck i så fall 
knappen ROOF framåt igen tills klarsig-
nal ges i SID.
Observera att samtliga sidorutor hissas 
ner automatiskt några centimeter för att 
skydda tätningslisterna när suffletten 
fälls upp.

3

Ko
4

VARNING

Vidrör inte sufflettens gångjärn och 
skenor under uppfällningen. Risk för 
klämskador föreligger.

Manövrera inte suffletten med passage-
rare i baksätet eller med folk stående i 
bilens omedelbara närhet. Risk för skall-
skador föreligger.

IB
84

0

ufflettkåpans låsning i framkant

1

2
3

4

Låshandtag
1 Dra ut och lyft handtaget
2 Skjut in handtaget
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5

M

P
sk
är

Lås upp sufflettkåpan genom att dra 
verktyget bakåt, sufflettkåpan lyfts 
någon centimeter, ta bort verktyget.
Stäng bagagerumsluckan

M
e
l
g

E
a
e
s
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rktyg monterat för manuell upplåsning 
)/låsning (2) av sufflettkåpan
alternativt kan man använda knappen 
för central manövrering av sidorutorna
Kontrollera så att inga felmeddelanden 
visas i SID, se sid. 113

anuell uppfällning av sufflett

unkterna 6–8 gäller endast om suffletten 
a manövreras manuellt när sufflettkåpan 
 låst.

1 Fäll fram stolarnas ryggstöd
2 Lås upp baksätets ryggstöd och fäll fram 

det
3 Ta av täcklocket över hydraulventilen
4 Öppna ventilen ca. ett halvt varv
5 Öppna bagagerumsluckan
6 Ta fram verktyget till hjulskruvarna
7 I sufflettens mekanism innanför bagage-

rumsklädseln på höger sida finns ett hål 
där verktygets raka del ska stickas in, se 
bild.

8

VARNING

anuell manövreringen av suffletten får 
ndast användas för att fälla upp suff-

etten i nödsituationer (till exempel på 
rund av elfel).

fter manuell uppfällning får suffletten 
bsolut inte fällas ner manuellt igen, 
ftersom detta kan orsaka skador på 
ufflettmekanismen.

Ventil för manuell uppfällning av sufflett

IB
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11
12

I bagagerummet: sätt tillbaka verktyget i 
sufflettens mekanism och lås sufflettkå-
pan genom att trycka verktyget framåt till 
stopp
Ta ur verktyget. Stäng bagagerums-
luckan

fflettsystemet ska snarast kontrolleras 
 åtgärdas av en auktoriserad Saab-verk-

d.V
s
d
r
s
e
h

IB
93
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M

12 Inredning

Stå vid sidan av bilen och öppna sufflett-
kåpan genom att greppa dess svarta del
Stig in i bilen och stå på det fällda rygg-
stödet

Ta tag i handtaget och dra upp suffletten
Kliv ned på golvet och dra därefter ned 
suffletten mot framrutan. Fäll upp 5:e 
bågen (bakrutan)

13 Stå vid sidan av bilen och stäng sufflett-
kåpan

14 Fäll ner bakrutan så långt som möjligt. 
Observera: Vid manuell uppfällning är 
det inte möjligt att helt låsa fast 5:e bågen 
i sufflettkåpans urtag

15 Stäng hydraulsystemets ventil, dra inte 
för hårt. Sätt tillbaka täcklocket. Fäll till-
baka baksätets ryggstöd. Se till att bil-
bältena inte kommer i kläm

16 Sitt ned i framsätet, öppna handtaget 
och lås fast suffletten i vindrutebalken. 
Kontrollera att krokarna tar tag i vindru-
tans balk

17

18

Su
och
sta

VARNING

idrör inte sufflettens gångjärn och 
kenor under uppfällningen. Håll hän-
erna borta från framrutans övre balk, 
isk finns för klämskador. Manövrera inte 
uffletten med passagerare i baksätet 
ller med folk i bilens omedelbara när-
et.

OBSERVERA

Stäng sufflettkåpan försiktigt så att de 
små luckorna i framkanten inte skadas.

anuell uppfällning av suffletten
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F
F  ljudsignal:

S

K
S

.
gerummet trycker mot sufflettpåsen.

S
B

K
S

e sid. 110.
et, se sid. 108.

F
S

K
S

manövrering är stängd, se sid. 111.
 igen.

S
F

 att trycka på ROOF-knappen igen.
CH KONTROLLERA ATT INGET FÖRE-

ÖRELSE. Avlägsna föremål som hindrar suff-

id.  111.

K
S

 att trycka på ROOF-knappen igen.
CH KONTROLLERA ATT INGET FÖRE-

ÖRELSE. Avlägsna föremål som hindrar suff-
elmeddelanden i SID
öljande CHECK-meddelanden ingår i sufflettsystemet och kan visas i SID tillsammans med en

ID visar Orsak Åtgärd

ONTROLLERA 
UFFLETTPÅSE

• Sufflettpåsen är upphakad.
• Ett föremål i bagagerummet under sufflettpå-

sen tar upp utrymme för suffletten.

• Släpp ner sufflettpåsen, se sid. 130
• Kontrollera att inget föremål i baga

TÄNG 
AKLUCKAN

• Upp- eller nerfällning av suffletten hindras av att 
bagagerumsluckan inte är stängd.

• Stäng bagagerumsluckan.

ONTROLLERA 
UFFLETTLÅS

• Suffletten ej låst i framrutans övre balk.
• Man försöker fälla ner suffletten när den är fast-

låst i framrutans balk.

• Lås suffletten med låshandtaget, s
• Lås upp suffletten med låshandtag

ÄLL UPP/NED 
UFFLETTEN

• Uppfällning / nedfällning avbruten. • Slutför sufflettmanövreringen helt.

ONTROLLERA 
UFFLETTKÅPA

• Sufflettkåpan blir inte låst.
• Sufflettkåpan öppnar sig inte.

• Kontrollera att ventilen för manuell 
• Prova att trycka på ROOF-knappen

UFFLETT UR 
UNKTION

• Temporär störning i elhydrauliken.
• Ett allvarligt fel i sufflettmekanismen.

• Prova om suffletten fungerar genom
IAKTTAG STOR FÖRSIKTIGHET O
MÅL HINDRAR SUFFLETTENS R
lettens rörelse.

• Manövrera suffletten manuellt, se s

ONTROLLERA 
UFFLETTEN

• Temporär störning i elhydrauliken.
• Något tar emot och hindrar elhydraulikens 

manövrering av suffletten.
• Sufflettkåpan har inte gått i lås framtill på båda 

sidorna.
• Den femte bågen har inte gått i lås i sufflettkå-

pan på båda sidorna.

• Prova om suffletten fungerar genom
IAKTTAG STOR FÖRSIKTIGHET O
MÅL HINDRAR SUFFLETTENS R
lettens rörelse.
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14 Inredning

öljande säkringar bör kontrolleras om suff-
tten inte kan manövreras och inte något 
lmeddelande visats i SID:

MAXI-säkring 5 i motorrummet, se sid. 
187
7, 14, 21 och 23 i elcentralen på instru-
mentpanelens gavel, se sid. 188



115, stöldlarm, bagagerum

örrar, lås, 
töldlarm, 
agagerum
rrar .................................  116 
ntrallås ..........................  116 

öldlarm ...........................  121 
gagerum ........................  126 
gagerum, 9-3 Cabriolet  130 
rktyg och reservhjul .....  132 
nuell öppning av 
nklockslucka ................  132 
Dörrar, lås

D
s
b
Dö
Ce
St
Ba
Ba
Ve
Ma
ta

IB
94

2



1

D
Ö

Ö
ha
O
m
fö

mobiliserad". Detta innebär att bilens 
torstyrsystem, larmenhet och startmotor 
ckeras tills rätt nyckel sätts i tändlåset, se 
n sid. 123.

Ö
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1

2

3

ärrkontroll
Låsning
Upplåsning
Upplåsning av bagagerumsluckan
16 Dörrar, lås, stöldlarm, bagagerum

örrar
ppningshandtag

ppna dörren genom att lyfta i öppnings-
ndtaget underifrån.

m dörren fastnat på grund av t.ex. is kan 
an greppa öppningshandtaget ovanifrån 
r att få bättre tag.

Centrallås

Nyckel / fjärrkontroll

Bilar utan stöldlarm saknar fjärrkontroll.
Nyckeln passar bilens alla lås.
Med bilen följer ett nyckelnummer. Detta 
nummer behövs om man ska beställa en ny 
nyckel. Förvara därför detta nyckelnummer 
på säker plats.
Inuti nyckeln finns en elektronisk kod som är 
knuten till just Er bil. När nyckeln sätts i tänd-
låset sker en kontroll av koden. Stämmer 
koden kan bilen startas.
Möjlighet finns att ha upp till 4 fjärrkontroller 
kopplade till bilen samtidigt. Om en förloras 
bör man komplettera med en ny, kontakta Er 
auktoriserade Saab-återförsäljare.
Om en ny fjärrkontroll eller nyckel ska 
beställas måste man ha kvar minst en nyckel 
eller fjärrkontroll för att lära låssystemets 
elektronikenhet att känna igen den nya 
(beställda) fjärrkontrollen eller nyckeln. 
Därför bör man vid t.ex. längre resor ha med 
två nycklar som förvaras åtskiljda.

Elektronisk startspärr 
(immobilisering)

Varje gång nyckeln tas ur tändlåset aktive-
ras den elektroniska startspärren, bilen blir 

"im
mo
blo
äve

VARNING

Undvik att lämna barn eller djur i låst bil.

IB
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ppningshandtag Fj
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3
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ntrallåset kan också styras inifrån med 

ppen  på mittkonsolen. När bilen 
låst utifrån är knappen bortkopplad.
sknapparna på dörrarna påverkar endast 
pektive dörr.

mnas bilen med öppna dörrar slocknar 
é- och instegsbelysning efter 
minuter. Detta förhindrar att batteriet 
das ur.

IB
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app för manövrering av centrallås L
Dörrar, lås

åsning / upplåsning
är bilen låses och låses upp med fjärrkon-
ollen påverkas även stöldlarmet.
åsning med fjärrkontrollen (1)

ryck på knappen  – alla dörrarna låses.
linkerslamporna blinkar en gång.
agagerumsluckan kan nu inte öppnas ini-
ån med knappen i förardörren.

pplåsning med fjärrkontrollen (2)

ryck på knappen  – alla dörrarna låses 
p.

linkerslamporna blinkar två gånger.

Låsning med nyckeln (1)
Vrid nyckeln medurs en gång – alla dörrarna 
låses.
Bagagerumsluckan kan nu inte öppnas ini-
från med knappen i förardörren.

Upplåsning med nyckeln (2)
Vrid nyckeln moturs en gång – alla dörrarna 
låses upp.

Ce
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Centrallås
1 Låsning
2 Upplåsning

IB
96

5

åsning / upplåsning med fjärrkontroll
1 Låsning
2 Upplåsning
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L-låsning med fjärrkontrollen
ck två gånger, inom 5 sekunder, på 

ppen . TSL-låsningen bekräftas 
d en blinkning och en kort ljudsignal.
L-upplåsning med fjärrkontrollen

ck en gång på knappen . TSL-upp-
ningen bekräftas med två blinkningar.

A
m

•

•

•

O
o
s

IB
96

6

L-låsning med fjärrkontroll
18 Dörrar, lås, stöldlarm, bagagerum

Stöldsskyddslåsning (TSL - Theft 
Security Lock)
TSL-låsning innebär att dörrarna låses och 
därefter kan de inte öppnas inifrån, inte 
heller genom att dra upp låsknappen på 
någon av dörrarna.

Om TSL-upplåsningen av någon anledning 
inte skulle fungera (på grund av urladdat bil-
batteri eller defekt fjärrkontroll) med fjärrr-
kontrollen kan förardörren nödöppnas med 
nyckel.
Vrid nyckeln moturs till horisontalläge, förbi 
en klart märkbar spärr, och tillbaka. Förar-
dörren kan nu öppnas. TSL-upplåsning av 
övriga dörrar sker när nyckeln vrids till läge 
ON i tändlåset, om tillräcklig batterispänning 
finns i bilbatteriet.
OBSERVERA: Är bilen utrustad med stöld-
larm kommer detta nu att lösas ut. Larmet 
tystnar dock när nyckeln vrids till läge ON i 
tändlåset.

TS
Try

kna
me
TS

Try
lås

VARNING

tt ha dörrarna låsta under färd kan 
inska risken för:

att passagerare, speciellt barn, öppnar 
dörren och faller ur bilen.

intrång i bilen när man saktar ned eller 
står stilla

personskada till följd av att en dörr öpp-
nas vid en eventuell olycka.

bservera dock att i händelse av en 
lycka, så kan låsta dörrar försvåra as-
istans utifrån.

VARNING

Använd aldrig TSL-låsning (stöld-
skyddslåsning) om det finns människor 
eller djur kvar i bilen. Dörrarna kan inte 
låsas upp inifrån.

TS
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rnsäkring

kdörrarna har barnsäkra lås som aktive-
 med en knapp vid dörrens lås.
tta knappen uppåt eller nedåt enligt eti-
ten på respektive dörr.
r barnsäkringen är aktiverad kan dörren 
dast öppnas utifrån förutsatt att låsknap-
n inte är nedtryckt.
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84
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ärr för barnsäkring
Inkopplad
Urkopplad

T

Dörrar, lås

SL-låsning med nyckel
rid nyckeln medurs (låsning) två gånger 
om 5 sekunder. TSL-låsningen bekräftas 
ed blinkning och en kort ljudsignal.
SL-upplåsning med nyckel
rid nyckeln moturs (upplåsning) en gång. 
SL-upplåsningen bekräftas med två blink-
ngar.

Batteribyte
När fjärrkontrollens batterispänning sjunker 
under en bestämd nivå kommer SID att ge 
följande meddelande: BYT BATTERI I 
FJÄRRKONTR. Tryck in knappen CLEAR 
på SID för att kvittera detta meddelande. 
Batteriet ska bytas snarast för att undvika 
funktionsstörningar. Batteriets livslängd är 
3-4 år. Efter batteribyte ska man trycka 
minst 4 gånger på fjärrkontrollens upplås-
ningsknapp.
Batterityp: CR 2032, 3V litium. Undvik fing-
eravtryck på batteriets platta sidor.
Lämna in det gamla batteriet där det nya 
köps eftersom det innehåller miljöfarliga 
ämnen.
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1 Batteri
2 Styrenhet
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SL-låsning med nyckel
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empel på funktioner i låssystemet 
m kan omprogrammeras hos en 
ktoriserad Saab-verkstad
sa funktioner kan vara lagbundna och 
 därför inte omprogrammeras.

ntakta en auktoriserad Saab-verkstad för 
rmation.

n knapptryckning på fjärrkontrollen 
åser upp förardörren – två knapptryck-
ingar låser upp alla dörrarna s.k. sepa-
atupplåsning
n vridning moturs med nyckeln låser 
pp förardörren – två vridningar moturs 

åser upp alla dörrarna s.k. separatupp-
åsning

U

20 Dörrar, lås, stöldlarm, bagagerum

agagerumslucka
agagerumsluckan påverkas inte av cen-
allåset. Knappen i förardörren är bortkopp-
d när bilen är låst.
ckan låses upp med knappen på förardör-
ns insida.

Utifrån låses den upp med knappen  på 
fjärrkontrollen. Upplåsningen bekräftas med 
tre blinkningar.
Har bilen stöldlarm, och detta är aktiverat, 
kommer larmet att lösas ut om bagagerums-
luckan låses upp med nyckeln.
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Upplåsning av bagagerumslucka med 
nyckel
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pplåsningsknapp, bagagerumslås
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ång/sekund i 10 sekunder för att tala om 
 något är fel.
ntrollera att dörrar, motorhuv och baga-
rumslucka är stängda.
 felet kvarstår ska man kontakta en auk-

iserad Saab-verkstad. Man kan låsa bilen 
d nyckeln, men larmet är inte i full funk-
.

r att undvika olägenheter bör man infor-
ra eventuellt andra bilanvändare om hur 
 och larm fungerar.

U

Dörrar, lås

töldlarm
illval / tillbehör)

töldlarmet aktiveras/deaktiveras samtidigt 
m bilen låses/låses upp med fjärrkontrol-

n.
rmets mottagarantenn är placerad i mitt-
nsolens bakre del.

amtliga dörrar samt motorhuv och baga-
lucka övervakas av strömbrytare. En 

askrossensor utlöser larmet om någon av 
torna krossas.
om tillbehör finns en TILT-sensor (lut-
ngssensor) som utlöser larmet om bilen 
tar, t.ex. om bilen hissas upp med dom-
aft.

Elektronisk startspärr (immobilisering), se 
sid. 123.
10 sekunder efter det att bilen låsts med 
fjärrkontrollen aktiveras larmet. Inom dessa 
10 sekunder (fördröjningstid) kan dörrar, 
motorhuv och bagagerumslucka öppnas 
utan att larmet utlöses.
Under fördröjningstiden lyser lysdioden 
med fast sken för att därefter blinka en gång 
var 3:e sekund. Lysdioden är placerad 
ovanpå instrumentpanelen 
Om någon dörr, motorhuven eller bagage-
luckan är öppen eller om något elektriskt fel 
i larmets styrenhet föreligger när man låser 
bilen med fjärrkontrollen, blinkar lysdioden 

3 g
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ge
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me
tion
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lås

VARNING

ndvik att lämna barn eller djur i låst bil.
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Fjärrkontroll 
1 Aktivering/låsning
2 Deaktivering/upplåsning
3 Upplåsning av bagagerumsluckan
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T-sensor (tillval/tillbehör)
r larmet TILT-sensor (lutnings-sensor) 
ses larmet om bilen t.ex. hissas upp med 

 domkraft.
ppla bort TILT-sensorn när bilen parkeras 
 rörligt underlag, t.ex. en bilfärja.
rtkoppling
rtkoppling görs (tändnyckeln ska vara 
agen) genom att hålla knappen NIGHT 
NEL intryckt tills texten FULL THEFT 
ARM visas i SID, tryck ytterligare en gång 
 DOOR ALARM ONLY visas i SID, sam-
gt hörs också ett "pling". Larmet ska nu 
iveras inom 3 minuter, annars upphävs 
rtkopplingen. Bortkopplingen innefattar 
n glaskrossensorn.

rtkopplingen upphävs nästa gång bilen 
es upp eller genom att upprepa förfaran-
t för bortkoppling. SID visar FULL THEFT 
ARM.
 fel uppstår i TILT-sensorn visas SER-
E STÖLDLARM i SID.
22 Dörrar, lås, stöldlarm, bagagerum

ktivering av larmet
töldlarmet aktiveras/deaktiveras samtidigt 
m bilen låses/låses upp med fjärrkontrol-

n.
rmet kan inte aktiveras om förardörren är 
pen.

m någon av de andra dörrarna, motorhu-
n eller bagageluckan är öppen eller 
pnas under fördröjningstiden 
0 sekunder.) och inte stängs innan för-
öjningstiden har gått ut, så blir denna 
dantagen från larmet.

är man sedan stänger denna börjar en ny 
rdröjningstid på just den dörren, motorhu-
n eller bagageluckan och efter fördröj-

ngstiden är den åter med i larmet.
är dörren, motorhuven eller bagageluckan 
ängts lyser lysdioden i 10 sekunder för att 
dan övergå till 1 blinkning var 3:e sekund.

Glaskrossensor
Stöldlarmet är utrustat med en glaskross-
sensor för övervakning av bilrutorna. Glas-
krossensorn är inbyggd i den bakre takbe-
lysningen.
För att undvika falsklarm, t.ex. om barn eller 
djur lämnas kvar i bilen, ska glaskrossens-
orn kopplas bort vid dessa tillfällen.
Bortkoppling
Bortkoppling görs (tändnyckeln ska vara 
urtagen) genom att hålla knappen NIGHT 
PANEL intryckt tills texten FULL THEFT 
ALARM visas i SID, tryck ytterligare en gång 
tills DOOR ALARM ONLY visas i SID, sam-
tidigt hörs också ett "pling". Larmet ska nu 
aktiveras inom 3 minuter, annars upphävs 
bortkopplingen. Bortkopplingen innefattar 
även eventuell TILT-sensor.
Bortkopplingen upphävs nästa gång bilen 
låses upp eller genom att upprepa förfaran-
det för bortkoppling. SID visar FULL THEFT 
ALARM.
Om fel uppstår i glaskrossensorn visas 
SERVICE STÖLDLARM i SID.
9-3 Cabriolet: när bilen parkeras med suff-
letten nedfälld kopplas glaskrossensorn 
bort automatiskt.
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nk- och ljudsignaler kan variera mellan 
a marknader beroende på lag- och/eller 

säkringskrav.

BSERVERA

Larmet kan deaktiveras och bilen låsas 
upp om man av misstag kommer åt 
fjärrrkontrollens upplåsningsknapp när 
bilen befinner sig inom fjärrkontrollens 
räckvidd

Vid låsning i mycket stark kyla bör man 
kontrollera att låsning skett korrekt. Dör-
rarnas låsknappar ska gå till sitt nedre 
läge.
Om så ej sker bör man låsa upp och där-
efter låsa igen
Dörrar, lås

lektronisk startspärr 
mmobilisering)
är nyckeln sätts i tändlåset sänds en signal 
l mottagaren. Får mottagaren rätt signal 
n motorn startas.

arje gång nyckeln tas ur tändlåset aktive-
s den elektroniska startspärren, bilen blir 
mobiliserad".

id fel på ex.vis sändaren visas NYCKEL EJ 
CCEPTERAD i SID.
ilar med fjärrkontroll: Bilen kan dock 
artas om nyckeln vrids till läge ON i tänd-
set och man trycker en gång på en av 
apparna på fjärrkontrollen.

ppsök en auktoriserad Saab-verkstad för 
ntroll och åtgärd.
sdioden dubbelblinkar när bilen är immo-

liserad.

Signaler när larmet utlöser
Vid ett stöldförsök löser larmet ut om någon 
av dörrarna, motorhuven eller bagage-
luckan öppnas.
Glaskrossensorn löser ut larmet om någon 
av rutorna krossas.
TILT-sensorn löser ut larmet om bilen börjar 
luta, t.ex. hissas upp med en domkraft.
Larmet löser även ut vid försök till inkoppling 
eller överkoppling av tändlåset.
Är larmet aktiverat och batteriet kopplas bort 
ljuder sirénen.
Följande signaler ges när larmet löser ut:

• Samtliga blinkerslampor blinkar i 
5 minuter.

• Sirénen ljuder i 30 sekunder
Om larmet deaktiveras (upplåsning) under 
denna tid upphör signalerna.

Bli
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tioner kan omprogrammeras, kontakta Er 
rsäljare om vilka möjligheter som finns, se 
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rollen har ett batteri som normalt varar 
r batteriet ska bytas visar SID meddelandet 

TERI I FJÄRRKONTR.
eribyte ska man trycka in knappen för upp-
inst 4 gånger i följd för att stöldlarmet ska 
n fjärrkontrollens signaler.
ontrollen varit mycket starkt nedkyld kan 
ka funktionsstörningar, värm fjärrkontrollen i 
ågra minuter.
ontrollen inte fungerar kan detta bero på att 
len ej är synkroniserad med larmets styrdon, 
nappen för upplåsning 5 gånger i följd.

tteriets spänning försvinner långsamt, på 
 t.ex. urladdning, medan stöldlarmet är akti-
s stöldlarmet ur funktion. När batterispän-
er blir normal kommer stöldlarmet att vara 
på samma sätt som innan spänningsbortfal-

riet kopplas bort vid t.ex. ett stöldförsök kom-
ets sirén att ljuda.
24 Dörrar, lås, stöldlarm, bagagerum

unktioner, översikt

Vissa indikeringar kan var
Några av stöldlarmets funk
auktoriserade Saab-återfö
sid. 120.

åsning och akti-
ering

Blinkerlamporna blinkar en gång (0,5 s.).

pplåsning och 
eaktivering

Blinkerlamporna blinkar två gånger.
Lysdioden lyser med fast sken två sekunder.

pplåsning och 
eaktivering av 
agageluckan

Blinkerlamporna blinkar tre gånger.

armet löser ut Blinkerlamporna blinkar i 5 minuter.
Sirénen ljuder i 30 sekunder.
För att stänga av larmet när det har löst ut gör man en 
normal deaktivering (upplåsning).

laskrossensor Glaskrossensorn känner av om någon av bilens rutor 
krossas och utlöser larmet.
Bortkoppling av glaskrossensorn, se sid. 122.

ILT-sensor
tillval/tillbehör)

TILT-sensorn känner av om bilen lutar mer än när lar-
met aktiverades.
Bortkoppling av TILT-sensorn, se sid. 122.

järrkontroll Fjärrkontrollens räckvidd är normalt 5-10 meter, vid 
gynnsamma förhållanden kan räckvidden vara betyd-
ligt längre.
Om en fjärrkontroll förloras måste den nya fjärrkon-
trollen, tillsammans med den kvarvarande, program-
meras för att passa Er bils unika stöldskyddskod. 
Kontakta en auktoriserad Saab-verkstad.

Fjärrkontrollens 
batteri

Fjärrkont
3-4 år. Nä
BYT BAT
Efter batt
låsning m
känna ige
Om fjärrk
detta orsa
handen n
Om fjärrk
kodsigna
tryck in k

Bilens batteri-
spänning

Om bilba
grund av
verat sätt
ningen åt
aktiverat 
let.
Om batte
mer larm
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Orsak / åtgärd

Troligen fel på någon sensor eller siré-
nen.
Uppsök en auktoriserad Saab-verkstad 
för kontroll.

Fel i nyckelns sändare eller i tändlåsets 
mottagare.
Bilar med fjärrkontroll: Vrid nyckeln 
till läge ON och tryck sedan in upplås-
ningsknappen på fjärrkontrollen. Starta 
bilen.
Uppsök en auktoriserad Saab-verkstad 
för kontroll.

TR Byt batteriet i fjärrkontrollen.

Glaskrossensorn och eventuell 
TILT-sensor är bortkopplade.

Glaskrossensor och eventuell 
TILT-sensor inkopplade.

Vrid nyckeln till läge ON och tryck på 
fjärrkontrollens knapp för öppning av 
bagagerumsluckan. I SID visas nu 
antalet fjärrkontroller och sändare 
(transpondrar) som är programmerade 
till bilen.
Dörrar, lås

nabbguide, lysdiod och SID-meddelande

issa av indikeringarna kan variera mellan olika marknader.

ituation LED-indikering

ktivering (fördröjningstid). lyser fast i 10 sekunder.

armet aktiverat (efter fördröjningstid). 1 blink var 3:e sekund.

eaktivering. lyser fast i 2 sekunder.

armet ej aktiverat. släckt.

örr, huv eller bagagelucka öppen eller 
ppnas under fördröjningstiden.

3 blinkningar/sekund i 
10 sekunder.

tängning av dörr, huv eller bagagelucka 
fter fördröjningstiden.

lyser fast i 10 sekunder.

ilen är "immobiliserad", men inte låst. 
töldlarmet är inte aktiverat..

Dubbelblinkning var 3:e 
sekund.

el på någon strömställare för dörrarna, 
otorhuven eller bagagerumsluckan.

Blinkningar i stället för fast sken 
under fördröjningstiden.

SID-meddelande

SERVICE STÖLDLARM

NYCKEL EJ ACCEPTERAD

BYT BATTERI I FJÄRRKON

DOOR ALARM ONLY

FULL THEFT ALARM

 Bilar med fjärrkontroll:
• REMOTE CONTROLS
• TRANSPONDER
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26 Dörrar, lås, stöldlarm, bagagerum

agagerum
ällning av hela baksätet

ällningen underlättas om framstolarna inte står för långt bak.

 Fäll fram sittdynorna genom att dra i öglorna mellan rygg- och sitt-
dynorna.

 Parkera sittdynorna på högkant bakom framstolarna.
 Hela ryggdynan samt bältesbalken frigörs genom att trycka in 
spärren i handtaget på vänster sida. 
Efter detta moment indikeras frigjord bältesbalk med röda "var-
ningsflaggor" på höger och vänster sida av balken.

 Fäll hela ryggdynan genom att dra i samma handtag (pos. 3).
Observera! Vid återfällning av bältesbalken, som görs med 
handtaget (pos. 3), ska man tillse att den gått i lås och att båda 
röda "varningsflaggorna" försvinner - detta indikerar korrekt lås-
ning.

 För ökad lastkapacitet med fälld ryggdyna kan nackskydden tas 
bort före fällning av bältesbalken.

VARNING

De två röda "varningsflaggorna" på höger och vänster sida av bäl-
tesbalken visar att ryggdynan inte är låst. Kör aldrig om ryggdynan 
inte är korrekt låst eftersom detta ökar risken för personskador vid 
en kraftig inbromsning eller en eventuell kollision.
När hela baksätet fällts ska hatthyllan tas bort. Den kan annars 
lossna och orsaka personskada vid en eventuell kollision.
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Dörrar, lås

ällning av baksätets smala del
ör ökad flexibilitet är baksätet delat så att den smala delen av bak-
tet kan fällas separat.

ällningen underlättas om framstolarna inte står för långt bak.

 Fäll fram sittdynan genom att dra i öglan mellan rygg- och sitt-
dynan.

 Parkera sittdynan på högkant bakom framstolen.
 Frigör höger ryggdyna med spärren på bältesbalkens högra sida.
 Fäll ner höger ryggdyna.
Observera! Vid återfällning av höger ryggdyna, tillse att den går 
i låsläge. Se också till att bilbältet inte kommer i kläm.

 För ökad lastkapacitet med nedfälld ryggdyna kan nackskydden 
tas bort.

VARNING

• Om nackskydden har tagits bort ska de placeras så att de inte 
kan kastas omkring och orsaka skada.

• Åk inte i baksätet utan att ha återmonterat nackskydden - tillse 
att de låses korrekt. 

• Vid hantering av system med rörliga delar, exempelvis bältes-
balken, ska man alltid tänka på klämrisken.

• Förvara aldrig tunga föremål på hatthyllan eftersom de vid en 
kraftig inbromsning eller kollision kan kastas framåt och orsaka 
personskada.

• När baksätet fälls upp, se till att bältesbalken låses korrekt på 
båda sidor (de röda "varningsflaggorna" ska gå ner). Detta är 
mycket viktigt eftersom bilbältenas övre fästpunkter sitter i bäl-
tesbalken.
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rkeringsbromsen när Ni lastar i/ur långa 
 man stöter till växelspaken, bilen komma 

tt lyfta i låshandtaget.
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orttagning av hatthylla
 Öppna bagagerumsluckan.
 Haka av gummistropparna.
 Lyft hatthyllan något och dra hatthyllan från styrpinnarna i hyll-
stödens framkant.

Lastlucka
För att transportera långa 
ryggstöd.
Stäng av motorn och dra pa
föremål. I annat fall kan, om
i rörelse.

1  Fäll ner armstödet
2  Öppna luckan genom a

IB
85

3
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gagerumsbelysning
 vänster i bagagerummet finns en lampa 

 tänds och släcks när bagagerums-
kan öppnas och stängs.
lysningen kan också tändas och släckas 
d knappen på armaturen. Om luckan 
nas öppen kommer belysningen att 

ckna efter 20 minuter.
Dörrar, lås

örankringsöglor 
agagerummet finns fyra förankringsöglor 
ilka last ska förankras. Last ska generellt 
aceras så långt fram och så lågt som möj-
t i bagagerummet.
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VARNING

Lastlucka:

Förankra alltid lasten väl, exempelvis med 
det mittre bilbältets höftdel. Detta minskar 
risken att lasten kastas omkring vid en 
eventuell kollision och orsakar person-
skada.

Bagagerum:

Placera tunga väskor liggande på golvet. 
Lägg sedan mindre och lättare väskor 
ovanpå.

Förankra alltid tung och skrymmande last 
i de fyra öglor som finns i bagagerummet. 
Härvid minskar risken för att bagaget 
kastas omkring vid en häftig inbromsning 
eller en eventuell kollision och orsakar 
personskada. 
Med fällt ryggstöd/lastlucka kan även 
mindre föremål kastas omkring och 
orsaka skada, förankra därför även dessa 
föremål.

För att bibehålla bilens normala köregen-
skaper ska dess maximala lastförmåga ej 
överskridas, se sid. 208.
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plåsning av bagagerumsluckan med 
ppen på förardörren är endast möjlig när 
fletten är helt ner- eller uppfälld (tänd-
gen måste dock vara i läge ON när suff-
en är nerfälld).

ksäte

ksätet är avsett för två passagerare.
 båda platserna har trepunktsbälten med 
tomatisk upprullningsanordning.

BSERVERA

m man öppnar bagagerumsluckan 
nom att låsa upp den med nyckeln när 
ffletten är ofullständigt ner- eller upp-
lld, så finns risk för skador på luckan 
h/eller sufflettsystemet.
30 Dörrar, lås, stöldlarm, bagagerum

agagerum,
-3 Cabriolet
pphängning av sufflettpåse

trymmet i bagagerummet kan ökas genom 
t sufflettpåsen lyfts upp med remmarna 
der påsen och krokas fast i öglorna på 
sens framsida.

pphängning av sufflettpåsen kan endast 
ras när suffletten är uppfälld.

m suffletten fälls ner när påsen är fastkro-
d, visar SID meddelandet KONTROL-
RA SUFFLETTPÅSE, se sid. 113.
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Upphängning av sufflettpåse 
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BSERVERA

stöppningen kan endast användas när 
ffletten är uppfälld. Om man försöker 
lla ned suffletten med sufflettpåsen upp-
okad eller med last som trycker mot suff-
ttpåsen så visar SID meddelandet KON-

OLLERA SUFFLETTPÅSE (se även 
d. 113).
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stöppning för lång lastL
Dörrar, lås

ällning av baksätets ryggdyna
ör att öka bilens lastförmåga kan baksätets 
ggdyna fällas ned. Fällningen underlättas 
 framstolarna inte står för långt bak:

 Placera baksätets bilbälten så att de 
löper under de svarta handtagen vid 
ryggdynans båda ändar. Detta förhindrar 
att bältena kommer i kläm när dynan åter 
fälls upp.

 Ryggdynan är försedd med ett lås som är 
placerat upptill vid vänster sittplats. 
Använd tändnyckeln för att låsa upp hela 
ryggdynan. Ta ur nyckeln.

 Fäll dynan.

Lastöppning bakom baksätets 
ryggstöd
Bakom baksätets ryggstöd finns en öppning 
som kan användas vid transport av lång last. 
Innan lastning måste baksätets ryggdyna 
fällas ner (se beskrivning ovan). Häng upp 
sufflettpåsen med krokarna enligt beskriv-
ningen på sid. 130.
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anuell öppning
 tanklockslucka   

upé- och 5-dörrars-modeller

 tanklocksluckan, som styrs av centrall-
t, inte låses upp bör följande åtgärder 

tas.
ntrollera säkring 25. Om den är trasig eller 
r går sönder efter byte, kan man frigöra 
klocksluckan enligt följande:
32 Dörrar, lås, stöldlarm, bagagerum

erktyg och reservhjul
erktyg och reservhjul är placerade under 
attan i bagagerummet.
å skruvmejselns handtag finns en "knapp" 
r demontering av nitar.
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jer för manuell öppning av tanklocks-
cka (Cabriolet)
Dörrar, lås

 I bagagerummets högra sida finns en 
snittanvisning i klädseln som kan skäras 
upp med en vass kniv för att komma åt 
två skruvar som håller låsmotorn till tan-
klocksluckan.

 Lossa fästskruvarna något och för skru-
varna ut genom skruvhålen, varvid lås-
motorn frigörs från luckan.

Cabriolet
Om tanklocksluckan, som styrs av centrall-
åset, inte låses upp bör följande åtgärder 
vidtas:
Kontrollera säkring 25. Om den är trasig eller 
åter går sönder efter byte, kan man frigöra 
låsmotorn från luckan genom att dra i en 
vajer. Vajern, som är försedd med en gul pil 
i ändan, finns placerad i bagagerummet inn-
anför öppningen i klädseln framför höger 
baklykta.

Va
lu
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1 Snittanvisning i bagagerumsklädseln
2 Lossa låsmotorns fästskruvar
3 För ut skruvarna genom skruvhålen
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nyckeln till läge LOCK.
 ska man välja läge P.
ln kan endast tas ur i detta läge.

s och innerbelysning kan tändas.

t.

ämna inte kvar nyckeln i läge ON när 
till läge OFF för att koppla bort elsystemet.
 ON tänds varningar och indikeringar i 
ckna efter ca 3 sekunder.
unktionen aktiveras om kylvätsketemperatu-

ls kontrollampan slocknat.

keln släpps, fjädrar den tillbaka till ON-läget. 
sslyckad start måste man vrida nyckeln till-
h LOCK innan man åter kan vrida den till 
36 Start och körning

ändlås
änd- och växelspakslåset sitter i mittkon-
len mellan framstolarna. För att ta ur nyck-

n ska backväxeln (parkeringsläge "P" för 
lar med automatväxellåda) ligga i.
yckeln till tänd- och växelspakslåset 
ssar också övriga lås i bilen. Nyckelnum-
t finns på en liten plastbricka tillsammans 
ed nycklarna när bilen levereras. Spara 
astbrickan med nyckelnumret.
ör att försvåra stöld av bilen har den del av 
ittkonsolen där tändlåset sitter försetts 
ed en kraftig stålplåt vilket ska försvåra 
komsten för s.k. tjuvkoppling.
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86
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Läge LOCK
Lägg i backväxeln och vrid tänd
På bilar med automatväxellåda
Växelspaken är spärrad. Nycke
Parkeringsljus, varningsblinker

Läge OFF
Växelspaken är inte spärrad.
Delar av elsystemet är inkoppla

Läge ON
Hela elsystemet är inkopplat. L
motorn inte går. Vrid nyckeln 
När man vrider nyckeln till läge
huvudinstrumentet. De ska slo
Bilar med dieselmotor: Glödf

ren är under +5°C. Vänta då til

ST-startläge
Startmotorn kopplas in. När nyc
Bilen har återstartspärr. Vid mi
baka till ett läge mellan OFF oc
startläget.
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art av motor
dvik att rusa motorn eller att belasta den 
rt så länge den är kall. Kör inte förrän var-
gs- och kontrollamporna slocknat.
torn har automatisk kallstartanordning 
 ska startas på följande sätt.

ar med manuell växellåda

 Trampa ner kopplingspedalen. Rör inte 
gaspedalen

 Starta motorn. Låt tändnyckeln fjädra till-
baka när motorn startat och går rent (vid 
sträng kyla kan startmotorn behöva vara 
inkopplad upp till 50 sekunder)

t motorn gå på tomgång ca. 10 sekunder. 
 inte fullgas förrän tidigast 3 minuter efter 
t att motorn startat.
ar med automatisk växellåda

 Se till att växelväljaren är i läge P eller N
 Håll bromspedalen nedtryckt
 Starta motorn. Låt tändnyckeln fjädra till-
baka när motorn startat och går rent (vid 
sträng kyla kan startmotorn behöva vara 
inkopplad upp till 50 sekunder)

t motorn gå på tomgång ca. 10 sekunder. 
 inte fullgas förrän tidigast 3 minuter efter 
t att motorn startat.
ar med dieselmotor (vissa marknader)

 Trampa ner kopplingspedalen. Rör inte 
gaspedalen

 Starta motorn. Låt tändnyckeln fjädra till-
baka när motorn startat och går rent (vid 
sträng kyla kan startmotorn behöva vara 
inkopplad upp till 40-50 sekunder)

O

S
o
a
m

•

•

m bilen inte startar (bilar med 
ärrkontroll)
m texten NYCKEL EJ ACCEPTERAD 
sas i SID vid misslyckat startförsök kan 
saken vara fel på sändaren i nyckeln eller 
ottagaren vid tändlåset. Följande ska 
ras:

Vrid nyckeln tillbaka till läge LOCK
Vrid nyckeln till läge ON
Tryck på en av knapparna på fjärrkon-
trollen (lysdioden slutar blinka)
Starta motorn
rova den andra nyckeln. Fungerar den är 
t fel i den första nyckeln.

ppsök en auktoriserad Saab-verkstad för 
ntroll och åtgärd.

Start av motor

I samband med oljebyte och/eller filterbyte 
kan luft komma in i smörjsystemet. Detta kan 
ibland även hända om bilen varit långtids-
uppställd.
I dessa fall kan ett tickande ljud från de 
hydrauliska ventiltryckarna höras i upp till 
15 minuter, utan att något fel föreligger.
Överskrid dock inte 3000 r/min innan ljudet 
upphört.
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BSERVERA

muts, matsmulor och spilld vätska kan 
rsaka skada på tändlåset. Undvik därför 
tt placera föremål som kan skräpa ner på 
ittkonsolen.

VARNING

Ta alltid ur tändnyckeln om barn lämnas 
kvar i bilen

Parkeringsbromsspaken ska alltid dras 
åt innan tändnyckeln tas ur

VARNING

• Koloxid (CO) är en osynlig, luktfri och 
giftig gas. Tänk på koloxidfaran när Ni 
startar motorn i garage. Se alltid till att 
garagedörrarna är öppna

• Även ett läckande avgassystem kan 
utgöra fara för koloxidförgiftning
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arttips, bensinmotor
 man vid sträng kyla gjort flera misslyck-

e startförsök bör man hålla gaspedalen 
lt nedtryckt samtidigt som startmotorn 
s 5-10 sekunder för att förhindra att 
torn får för fet bränsleblandning.
refter startas bilen på vanligt sätt. Rör inte 
spedalen.
 man får motorstopp direkt efter start (om 
n t.ex. har släppt upp kopplingspedalen 
 snabbt) ska man inte röra gaspedalen 
r motorn startas igen.
ar med Saab DI:
rje gång motorn stängs av rengörs tänd-
ten automatiskt. Om startförsöket ändå 
lle misslyckas, släpp tändnyckeln och låt 

n fjädra tillbaka. Härvid startar en krafti-
re rengöring av tändstiften som pågår 
gefär 5 sekunder. Starta därefter på van-
 sätt. Rör inte gaspedalen (vid helt ned-
ckt gaspedal kopplas bränslet bort).
38 Start och körning

t motorn gå på tomgång ca. 10 sekunder. 
e inte fullgas förrän tidigast 2-3 minuter 
ter det att motorn startat.
ör att underlätta motorstart när kylvätske-
mperaturen är låg och för att minska 
gasutsläppen finns ett glödstift i varje 
linder. Indikeringslampan "Indikering, 
ödstift" tänds när tändnyckeln vrids till läge 
N om kylvätsketemperaturen är under 
°C, se sid. 16.

ur lång tid glödtråden är aktiv beror på kyl-
tsketemperaturen. Vid +4°C är den 

kopplad ca. 1 sekund och vid –20°C är den 
kopplad 10 sekunder.

Start i kallt klimat (dieselmotor)
Vid långvarig vistelse i kallt klimat rekom-
menderas att man använder motorvärmare.
Vid mycket låga temperaturer (under -25°C) 
ska startmotorn köras tills dess att motorn 
går av egen kraft ca. 1000 r/min.
Även om en första antydan till tändning upp-
levs redan efter några få sekunder kan det 
vara nödvändigt att köra startmotorn avse-
värt längre tid för att motorn ska gå av egen 
kraft. Startmotorn kan behöva köras upptill 
ca. 60 sekunder, se även "Vinterkörning" 
sid. 157.
För att förkorta uppvärmningstiden av 
kupén har bilar med dieselmotor en till-
satsvärmare monterad i motorrummet. Vär-
maren styrs av yttertemperaturen och 
motorns kylvätsketemperatur. Värmaren 
har ett eget avgasrör som mynnar mitt under 
bilen. Värmaren startar samtidigt med 
motorn om yttertemperaturen är under 
+5°C, se även sid. 218.
Om bränslenivån understiger 10 liter kan 
den dieseldrivna värmaren inte startas.
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V
T
1

tig information gällande 
nsindriven katalysatorbil
talysatorn är en avgasrenande kompo-
nt som är monterad i avgassystemet. Den 
iva delen består av en kropp med celler 
r väggarna är belagda med en ädelme-
egering.

r att säkerställa god funktion och för att 
dvika skador på katalysator och intillig-
nde komponenter, ska följande observe-
:
åll alltid bilen i fullgod kondition genom 
tt utföra regelbundet underhåll enligt 
erviceprogrammet. Detta gäller i syn-
erhet bränsle- och tändsystem.
ar observant på att motorn går jämnt 
ch på alla cylindrar, att motorn har bibe-
ållen effektnivå eller om symptom upp-
räder som tyder på försämrad 
otorfunktion. Vid misstänkt fel, kör med 

educerad hastighet och ta snarast kon-
akt med en auktoriserad Saab-verkstad.

BSERVERA

ndast blyfri bensin får användas. Blyad 
nsin förstör katalysatorn och syre-
nsorn vilket medför kraftigt nedsatt 
nktionsförmåga.
iktig körinformation
urbomodeller med bensinmotor

 Vid start och körning

• Fullgasaccelerationer bör inte göras 
förrän motorn blivit varm, för att und-
vika onödigt slitage. Om tryckmäta-
rens visare vid upprepade tillfällen går 
in i det röda fältet kan motorn plötsligt 
förlora effekt genom att ett övervak-
ningssystem begränsar laddnings-
trycket. Kontakta en auktoriserad 
Saab- verkstad omgående.

• Under vissa lufttrycksförhållanden 
(hög yttertemperatur och/eller hög 
höjd) kan visaren gå in i den första 
delen av det röda fältet utan att detta 
betyder att något fel föreligger.

• En skyddsfunktion (brytning av bräns-
letillförseln) begränsar motorvarvtalet 
se sid. 17.

2  Vid avstängning

• Varva inte upp motorn omedelbart 
innan den stängs av, utan stäng alltid 
av från tomgång.

3  Reglering av laddtryck

• Systemet är optimerat för RON 95. En 
fördel med laddtrycksreglering är att 
motorn även kan köras på bensin med 
lägre oktantal, dock ej lägre än 
RON 91, utan att motorn tar skada. 
Motorns prestanda minskar dock 
något och tung last/segdragning bör 
undvikas. För att uppnå bästa pre-
standa ska den rekommenderade 
bränslekvalitén RON 95 användas. 
Det maximala turboladdningstrycket 
regleras allt efter motorns knacknings-
tendens. Kortvariga knackningar är 
fullt normalt. De kan uppträda vid kraf-
tig motorbelastning omkring 
3000 r/min och omfattningen beror på 
vilken bränslekvalitet som används.

• Lägre oktantal medför att enstaka 
knackningar kan uppträda. Denna reg-
lerade form av knackning med åtföl-
jande laddtrycksreglering betyder 
endast att laddtrycksregleringen fung-
erar normalt och skadar inte motorn.
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nkning
lar med bensinmotor
 till att rätt bränslekvalitet används, 
kommenderat: blyfri RON 95, min. blyfri 
N 91).

nklocket är placerat i höger bakskärm.
r in tankningsmunstycket förbi flänsen i 
fyllningsröret och låt dess första läges-
rkering (ring, gjutna "vårtor" eller första 
ervarvet) vila mot flänsen. Lyft inte i tank-

gsmunstycket när tankning pågår. 
sluta tankningen när tankningsmun-
cket slår ifrån första gången.

nken rymmer 68 liter.
nklocket ska skruvas på tills man hör ett 
k.
sta sättet att undvika kondens i tanken 
h därmed risk för driftstörning) är att alltid 

 tanken välfylld.
der den kallare årstiden kan det vara 
pligt att tillsätta karburatorsprit några 

BSERVERA

yll inte bränsle upp i påfyllningsröret, 
änslet måste ges expansionsutrymme 
d t.ex. varm väderlek.
40 Start och körning

Vid startsvårigheter, t.ex. vid extrem kyla 
eller urladdat batteri, som nödvändiggör 
starthjälp kan bilen bogseras (manuell 
växellåda) eller startas med hjälpbatteri. 
Dock måste motorn direkt efter start gå 
på alla cylindrarna. Om så inte är fallet, 
kan en tomgångsperiod upp till 5 minuter 
tillåtas för att motorn ska få tillfälle att gå 
rent. Går motorn inte rent efter denna tid 
måste motorn stängas av för att undvika 
allvarliga skador på katalysatorn. Kon-
takta en auktoriserad Saab-verkstad för 
råd.
Parkera inte i torrt gräs eller andra 
brännbara material, eftersom risk förelig-
ger att den varma katalysatorn kan 
orsaka brand.
Starta aldrig färden med misständande 
motor!
Vid start medelst bogsering av bil med 
redan varm motor måste motorn direkt 
efter start gå på alla cylindrar. Avbryt 
bogseringsförsöket om inte motorn star-
tar omedelbart.
Om inte dessa instruktioner respekteras 
kan katalysatorn och kringliggande 
material skadas. Dessutom kan garanti-
förutsättningarna påverkas.
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Motorstyrsystem med katalysator
1 Motorstyrdon
2 Syresensor (Lambda-sond)
3 Katalysator
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gå
te

N
13

 man får bränslestopp
 man får bränslestopp med en bil med 

selmotor ska man göra följande:

yll på dieselolja, minst 5 liter. Lutar 
ilen krävs en större mängd.
ör startmotorn oavbrutet tills motorn 
tartar, detta kan ta upp till 60 sekunder.
ör inte gaspedalen

tta förfarande krävs för att dieselpumpen 
 suga dieselolja från tanken fram till 
torn.

•

•

nger för att få bort eventuellt kondensvat-
n.

ödöppning av tanklocksluckan, se sid. 
2.

Bilar med dieselmotor (vissa 
marknader)
Använd endast dieselolja avsedd för motor-
drift. Eldningsolja, marine dieselolja o.dyl. 
får ej användas. Dieseloljan ska ha ett cet-
antal på minst 45.
Svensk dieselolja av Miljöklass 1 eller 2 upp-
fyller alla krav inklusive särskilda egenska-
per för vinterbruk.
Bränsletillsatser (flytförbättrare) och lik-
nande medel får inte tillsättas dieseloljan.
Man bör inte tanka från en dieselpump 
avsedd för lastbilar eftersom dessa pumpar 
har en allt för hög kapacitet vilket gör att det 
bildas mycket skum under tankningen. 
Detta gör att pumpen stänger av för tidigt.
Avsluta tankningen när tankningsmun-
stycket slår ifrån första gången.

Vid låga yttertemperaturer kan dieselolja ge 
en paraffinutfällning, detta kan leda till start-
svårigheter. Kontrollera att rätt dieselolja 
används.
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VARNING

Bensin får aldrig användas till annat än 
motorbränsle.

Bensin är mycket brandfarligt och kan 
ge svåra brännskador. Handskas aldrig 
med öppen eld i närheten av bensin. 
Rök aldrig vid tankning.

OBSERVERA

Fyll inte bränsle upp i påfyllningsröret, 
bränslet måste ges expansionsutrymme 
vid t.ex. varm väderlek.
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bellen visar vid vilken hastighet man ska 
la till en högre växel för att få bästa möj-
 bränsleekonomi.

xling Hastighet

 2 25 km/h

 3 40 km/h

 4 65 km/h

 5 75 km/h
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42 Start och körning

körning
olvar, cylinderlopp och lager behöver en 
ss gångtid för att jämna och motstånds-
aftiga glidytor ska erhållas.
n alltför hård belastning på en ny motor gör 
t den successiva inslitningen inte erhålls, 
rför bilens och speciellt motorns, livslängd 
rkortas.
nder de första 2000 km ska man inte över-
rida 5000 r/min.

nder de första 3000 km bör bilen inte köras 
 fullgas annat än under korta tidsmoment.

slitning av nya bromsbelägg
slitningsperioden för nya bromsbelägg är 
. 150 km stadskörning eller 500 km lands-
gskörning.

nder denna period bör man för att få bästa 
öjliga livslängd undvika kraftiga inbroms-
ngar.

litagevarnare
e yttre bromsbeläggen på framhjulen har 
ustiska slitagevarnare. När 3 mm återstår 
 bromsbelägget uppstår ett skrapande 

ler skrikande ljud vid bromsning. När så 
er ska bromsbeläggen snarast bytas.

yte av bromsbelägg ska utföras av auk-
riserad Saab-verkstad.

Manuell växellåda
Vid växling ska kopplingspedalen trampas 
ner helt och därefter släppas upp lugnt. Det 
är olämpligt att köra med handen vilande på 
växelspaken, eftersom detta kan medföra 
ökat slitage på växellådan.
Undvik att trycka växelspaken i sidled när Ni 
växlar ned från 5:e till 4:e växeln. Härvid 
undviks oavsiktlig nedväxling till 2:ans växel 
med övervarvning av motorn och med even-
tuella motorskador som följd.
För att kunna lägga i backväxeln R, måste 
man först lyfta spärren på spaken uppåt.

Ta
väx
ligaOBSERVERA

När backväxeln ska läggas i måste bilen 
stå stilla och gaspedalen vara helt upp-
släppt. Växelspaken ska föras distinkt åt 
höger inom neutralläget innan backväx-
eln läggs i.

Vä

1 -

2 -

3 -

4 -
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A
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V
P
fly
ne
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r bilen står stilla ska motorn gå på tom-
ng när växelväljarspaken förs från ett läge 
ett annat. Bromspedalen måste vara 
dtryckt för att växelväljaren ska kunna 
ttas ur läge P (bilar med Park Brake 
ift Lock). Om man ger gas samtidigt som 
ken flyttas, kan detta orsaka onormalt 

age på växellådan.

r att flytta växelväljaren mellan vissa 
en krävs att spakens spärr lyfts upp.

•

•

•

•

BSERVERA

fter att ett växelläge lagts in ska man 
ltid vänta tills växeln kopplats (bilen 
rjar dra något) in innan man ger gas.
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dikering av växelläge i huvudinstrumen-
t

utomatväxellåda

ark Brake Shift Lock
issa marknader)

äxellådan har en säkerhetsfunktion kallad 
ark Brake Shift Lock. När växelväljaren ska 
ttas ur läge P måste bromspedalen vara 
dtryckt samtidigt som man trycker in spär-
n på växelväljaren.

Den automatiska växellådan har ett elektro-
niskt styrdon som får information om gas-
spjällets läge och bilens hastighet. Styrdo-
net styr också hydraultrycket i växellådan för 
att växlingen ska bli så mjuk som möjligt.
På kåpan intill växelväljarspaken och i 
huvudinstrumentet finns en skala med sym-
boler som visar valt växelläge.
Tändnyckeln kan tas ur endast i läge P.
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VARNING

Ta för vana att alltid hålla bromspedalen 
nedtryckt när växelväljaren förs från 
läge P för att bilen inte ska börja rulla.

Välj inte läge P, R eller N när bilen är i 
rörelse. Detta kan orsaka en olycka eller 
att växellådan skadas när man åter 
väljer ett körläge.

Lämna aldrig bilen med växelväljaren i 
ett körläge, även om parkeringsbrom-
sen är åtdragen.

Placera växelväljaren i läge P eller N 
och dra åt parkeringsbromsen om bilen 
lämnas med motorn igång.
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Växelväljarspak
1 Spärreglage
2 Knapp för läge SPORT
3 Knapp för läge WINTER

In
te
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rk Brake Shift Lock, bortkoppling

 Dra parkeringsbromsen
 Se till att tändnyckeln är i läge ON
 Använd ett litet verktyg t.ex. en skruv-
mejsel och tryck ner den lilla knappen vid 
bokstaven P intill växelväljaren så att 
växelväljarens spärr kan tryckas in

 Flytta växelväljaren från läge P till N
 Ta bort verktyget

BSERVERA

å grund av elektriskt fel kan det hända 
t växelväljaren inte kan flyttas ur läge 
, även om tändningen är i läge ON. Om 
xelväljaren måste flyttas ur läge P 

.ex. för att bogsera bilen ett kortare 
ycke) ska man göra enligt nedan.
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44 Start och körning

äxellådan har tre körprogram: normal-, 
ort- och vinterprogram.

ormalprogrammet väljs automatiskt när 
otorn startas, detta program ger den bästa 
änsleekonomin.
daptiva växlingsmönster är en funktion i 
xellådans normalprogram som gör att 
xlingarna anpassas till rådande körförhål-

nde. Växellådans styrdon känner av 
otorns belastning och väljer ett av tre till-
ngliga växlingsmönster för att undvika 
ödiga upp- och nedväxlingar.

portprogrammet gör att växlingarna sker 
d högre motorvarvtal än med normalpro-
ammet. Uppväxlingar sker senare och 
dväxlingar sker tidigare vid samma gas-
dalsläge, se sid. 149. När man valt sport-
ogrammet tänds indikeringen SPORT i 
vudinstrumentet. När tändnyckeln vrids 

l läge OFF återgår växellådan till normal-
ogrammet.

Vinterprogrammet är lämpligt att välja vid 
start/körning i halt väglag eftersom växellå-
dans styrdon väljer växel 3 som startväxel. 
När man valt vinterprogrammet tänds indi-
keringen WINTER i huvudinstrumentet. När 
tändnyckeln vrids till läge OFF återgår väx-
ellådan till normalprogrammet, se sid. 149.
Observera att bilar med turbomotor har ett 
speciellt växlingsmönster den första minu-
ten efter start av kall motor för att katalysa-
torn snabbare ska nå rätt arbetstemperatur.

Pa
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Spärrade växellägen
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CHECK GEAR BOX

 indikeringen CHECK GEAR BOX tänds 
vudinstrumentet har ett fel uppstått i väx-
dan (se sid. 15). Ta kontakt med en auk-

iserad Saab-verkstad.
xellådans styrdon kommer att aktivera en 
ktion kallad limp-home för att skydda 
ellådan från ytterligare skador. Detta 
ebär att växellådan startar på 4:e växeln.
ge SPORT och WINTER kan inte aktive-
 när växellådan är i limp-home.
xelbyten måste göras manuellt.
ljande gäller för limp-home: 

e R D 3 2 1

xel back 4:e 4:e 3:e 3:e

BSERVERA

m växellådans styrdon aktiverar 
p-home (nödläge för växellådan) blir 

len mycket svag i läge D, växellådan 
r endast i växel 4. För att underlätta 
rningen kan man manuellt välja läge 2 
ed växelväljaren.

HECK
AR BOX
 Frigör parkeringsbromsen om bilen ska 
flyttas omedelbart, annars ska den vara 
dragen

ontrollera säkring 1, se sid. 188. Är säk-
gen hel kan batteriet vara urladdat.

m felet avhjälptes genom att byta säkring 
ler batteri behöver man inte kontakta en 
aab-verkstad.
m säkringen går sönder när Park Brake 
hift Lock-funktionen aktiveras igen ska 
an kontakta en auktoriserad Saab-verk-
ad.

Lock-up
Växellådan har en s.k. lock-up-funktion. Det 
innebär att i växelläge 2, 3 och 4 kopplas 
momentomvandlaren bort vilket sänker 
motorvarvtalet och därmed också bränsle-
förbrukningen. 
När lock-up-funktionen träder i kraft kan 
man ibland känna detta som en extra väx-
ling.

Kick-down
Gaspedalen kan tryckas ned förbi sin full-
gaspunkt till det s.k. kick-down-läget. I detta 
fall väljer växellådan närmast lägre växel vid 
en given körhastighet för att uppnå bästa 
acceleration, t.ex. vid omkörning.
Därefter följer uppväxling till närmast högre 
växel först vid högre motorvarvtal eller om 
man lättar på gaspedalen.
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46 Start och körning

örning i kuperad terräng med tung 
st
äxellådsoljan kan bli för varm när växellå-
n belastas hårt, ex.vis om man kör med 

äpvagn i branta backar och har valt fel 
xel vilket leder till onormalt många upp- 
h nedväxlingar. För att undvika detta ska 
an alltid köra i normalprogrammet vid 
ssa situationer så de adaptiva växlings-

önstren aktiveras.
ög lufttemperatur eller defekt oljekylare 
n också orsaka för hög oljetemperatur. 

ör hög oljetemperatur försämrar oljans livs-
ngd. Kontakta en auktoriserad Saab-verk-
ad, se även sid. 159.

Bogsering
Bogsering av automatväxlad bil, se sid. 164.

VARNING

änk på att använda motorns bromsver-
an (läge 1, 2 eller 3) när Ni kör i långa 
ch/eller kraftiga utförsbackar för att 
kona bromsarna. Använd samma växel 

 utförsbackar som i uppförsbackar.

verhettade bromsar kan orsaka 
romsbortfall!
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V
a normalt användas för körning framåt. Väx-
iftar automatiskt mellan växlarna 1-4. Väx-
ernas läge beror på gaspedalens läge och 
n. 
onblick med att ge gas tills växelläget är 

 är fyrans växel spärrad. Bilen startar med 
el och växlar därefter automatiskt mellan 
-3.
ommenderas för körning på krokiga vägar 
adstrafik.
ån läge D för spaken till läge 3, sker nedväx-
ns växel och man får kraftigare motorbroms. 
dväxling får inte ske vid hastigheter över 

 är att föredra i bergsområden. Motoreffekten 
ättre och motorns bromsverkan förstärks. 
 skiftar automatiskt mellan ettans och 
el. Växlarna 3 och 4 är spärrade.
dväxling får inte ske vid hastigheter över 

 väljas när man önskar en kraftig motor-
an i mycket branta nedförsbackar och vid 
försbackar för att undvika täta upp- och ned-
om kan medföra överhettning av växellåds-

dväxling får inte ske vid hastigheter över 

övriga växlar spärrade.
äxellägen

P
För att kunna flytta växelväljaren ur läge P ska man 
trycka ner bromspedalen, vrida tändnyckeln till läge 
OFF och lyfta spärren på växelväljaren.
Läge P får endast väljas när bilen står stilla. Växelväl-
jarspaken är låst och växellådan spärrad. 
Motorn kan startas.

R
Läge R får endast väljas när bilen står stilla. Detta läge 
kan ej väljas utan att spärreglaget lyfts upp.
Dröj ett ögonblick med att ge gas tills backväxelfunktio-
nen är inkopplad.

N
I läge N finns ingen förbindelse mellan motor och väx-
ellåda. Motorn kan startas. Parkeringsbromsen ska 
vara åtdragen för att bilen inte ska komma i rörelse.
För att undvika temperaturhöjning i motor och växel-
låda bör man välja läge N vid längre stopp (t.ex. trafik-
stockning). 
Vid trafikljusstopp bör växelväljaren vara kvar i läge D.

D
Läge D sk
ellådan sk
lingspunkt
hastighete
Dröj ett ög
inkopplat.

3
I detta läge
ettans väx
växlarna 1
Läge 3 rek
och i tät st
Om man fr
ling till trea
Manuell ne
150 km/h.

2
Detta läge
utnyttjas b
Växellådan
tvåans väx
Manuell ne
150 km/h.

1
Läge 1 bör
bromsverk
branta upp
växlingar s
oljan.
Manuell ne
150 km/h. 
I läge 1 är 
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V

ster
väljs automatiskt beroende på motorns 
s i normalprogrammet.

 varvtal och växeln ligger kvar längre om 
lastningen inte avtar. Dessa växlings-
a onödiga upp- och nedväxlingar, t.ex. vid 
kar med släpvagn, samt för att undvika 
ljan. Adaptiva växlingsmönster väljs 

ellådsoljan blir överhettad, detta för att 
arliga skador samt för att sänka oljetem-

tren aktiveras inte i hastigheter över 
xlingsmönster aktivt när hastigheten ökar 
etta mönster tills styrdonet känner av att 
ster kan aktiveras.
kopplas ur när:

mmet väljs

 mycket att ett adaptivt växlingsmönster 

pan tänds, se sid. 145
48 Start och körning

m växelväljaren förs från läge D till läge 1, sker en omedelbar ned-
xling till 3:ans växel. Nedväxling till 2:an sker sedan vid ca. 
5 km/h och till 1:an vid ca. 60 km/h.

i avråder från manuella nedväxlingar vid halt väglag.

Adaptiva växlingsmön
Adaptiva växlingsmönster 
belastning. Funktionen finn
Växlingarna sker vid högre
styrdonet känner av att be
mönster finns för att undvik
körning i långa uppförsbac
överhettning av växellådso
också automatiskt om väx
skona växellådan från allv
peraturen i växellådan.
De adaptiva växlingsmöns
150 km/h. Är ett adaptivt vä
till över 150 km/h behålls d
ett lämpligare växlingsmön
Adaptiva växlingsmönster 

• Sport- eller Vinterprogra
• Motorn stängs av
• Belastningen minskar så

inte längre behövs
• CHECK GEAR BOX-lam
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F
unktionerna SPORT och WINTER

Sportprogrammet väljs med knappen S, växelväljaren 
ska stå i läge N, D, 3, 2 eller 1.
Växlingarna sker vid högre motorvarvtal än med nor-
malprogrammet. Uppväxlingar sker senare och ned-
växlingar sker tidigare vid samma gaspedalsläge.
Sportprogrammet kopplas ur när:

• S-knappen trycks in
• läge P eller R väljs
• motorn stängs av
• vinterprogrammet väljs
• CHECK GEAR BOX-lampan tänds, se sid. 145

Vinterprogrammet underlättar start/körning i halt 
väglag eftersom växellådan väljer 3:ans växel vid start 
för att undvika hjulspinn.
Vinterprogrammet kan väljas efter det att motorn star-
tats, växelväljaren ska inte stå i läge 2 eller 1.
OBS. Kick-down kan aktiveras även i vinterläget, viket 
innebär nedväxling till 1:an alternativt 2:an.
Vinterprogrammet kopplas ur när:

• W-knappen trycks in
• motorn stängs av
• växelväljaren förs till läge 2 eller 1
• växellådsoljan överhettas
• CHECK GEAR BOX-lampan tänds, se sid. 145
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lfällig hastighetsökning
n kan trampa ner gaspedalen och över-
ida den inställda hastigheten inför exem-
lvis en omkörning.
r man släpper gaspedalen återgår bilen 
den tidigare inställda hastigheten.

stighetssänkning
nstantfarthållningen kopplas alltid ur när 
n trampar ner broms- eller kopplingspe-

len.
 mjukare hastighetsurkoppling erhålls om 
n för reglaget till läge CANCEL (CRUISE- 
pan i huvudinstrumentet förblir släckt så 
ge knappen hålls i detta läge).
stigheten kan även sänkas genom att:

nappen RES/– hålls intryckt tills hastig-
eten är den önskade.
tföra en eller flera korta tryckningar 
fter varandra på knappen RES/– (has-
igheten minskas stegvis med 1,6 km/h)

erinkoppling
n kan åter koppla in den tidigare valda 

stigheten genom att kort föra reglaget till 
e RES/–. Minnet för vald hastighet rade-
 när motorn stängs av.

A
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50 Start och körning

ruise Control

issa modeller är utrustade med ett Cruise 
ontrol-system (konstantfarthållningssys-
m).
ystemet manövreras med ett återfjäd-
nde reglage med följande lägen:

OFF (systemet urkopplat, systemet är 
alltid i läge OFF när motorn startas)
ON (systemet inkopplat)
CANCEL (tillfällig urkoppling)
RES/– (återinkoppling av tidigare vald 
hastighet)
ed knappen märkt SET/+ låser man vald 
stighet.

dikeringen CRUISE i huvudinstrumentet 
nds i läge ON och släcks i läge OFF och 
ANCEL.

ställning av önskad hastighet
ör reglaget till läge ON. Accelerera till 
skad hastighet (lägst 40 km/h) och tryck in 

ET/+.

Ökning av inställd hastighet
Detta kan utföras på tre sätt:

• Accelerera till önskad hastighet. Tryck 
därefter in knappen SET/+.

• Håll knappen SET/+ intryckt tills hastig-
heten är den önskade.

• Med en eller flera korta tryckningar efter 
varandra på knappen SET/+ ökas has-
tigheten stegvis med 1,6 km/h.
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VARNING

nvänd inte Cruise Control-systemet i 
ått och/eller halt väglag, vid tät trafik eller 
urvig väg.

ör reglaget till läge OFF när systemet 
nte ska användas. I läge ON kan man av 

isstag aktivera konstantfarthållningen.
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VARNING

et är en god regel att då och då under 
rning kontrollera bromsarnas funk-
n. Detta är särskilt viktigt om brom-
rna utsätts för kraftig överspolning av 
tten, vid körning i snö eller saltblandad 
ömodd. Bromsverkan kan under 
dana förhållanden tillfälligt nedsättas.

romssystemet är försett med en servo-
ordning, vars förstärkande effekt kan 

nyttjas endast när motorn är igång. 
m bilen bromsas med stillastående 
otor, exempelvis vid bogsering, krävs 
rka 4 gånger högre pedaltryck. Broms-
dalen känns stum och hård.
rkoppling
ruise Control-systemet kopplas ur:

när man trampar ner broms- eller kopp-
lingspedalen
när man för reglaget till läge CANCEL
när man för reglaget till läge OFF
i läge P, R eller N
när motorn stängs av

Bromsning
För att undvika alltför hög temperatur på 
bromsarna, t.ex. vid körning i nedförsbackar 
med flera hundra meters nivåskillnad bör 
man utnyttja motorns bromsförmåga genom 
att lägga i en lägre växel. För bilar med auto-
matväxellåda ska läge 1 eller 2 användas.
Vid högfartskörning kan man påverka brom-
sarnas livslängd genom att planera sin kör-
ning så att man undviker långa inbroms-
ningar och istället bromsar distinkt under en 
kortare tid.

Slitagevarnare
De yttre bromsbeläggen på framhjulen har 
akustiska slitagevarnare. När 3 mm återstår 
av bromsbelägget uppstår ett skrapande 
eller skrikande ljud vid bromsning. När så 
sker ska bromsbeläggen snarast bytas.
Byte av bromsbelägg ska utföras av auk-
toriserad Saab-verkstad.
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S-bromsarna förkortar inte broms-
äckan på rullgrus och snö/is, men på 
nd av att hjulen aldrig låses helt har man 
llet kvar styrförmågan.
r ABS-systemet arbetar känner man en 
mpande rörelse i bromspedalen samtidigt 

 ett tickande ljud hörs.
ll bromspedalen helt nedtryckt (man 
n inte trycka för hårt på bromspedalen) 
h styr undan.
pp aldrig upp bromspedalen förrän 

en stannat eller faran är över!
 hal vägbana aktiveras ABS redan vid lätt 

ck på bromspedalen. På så sätt kan föra-
 genom bromsprov få information om 

derlagets beskaffenhet och sedan 
passa sin körning därefter.
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omsning med ABS - indikation på att 
stemet reglerar
52 Start och körning

Låsningsfria bromsar (ABS)

För att få så kort bromssträcka som möjligt 
och förbättrad kursstabilitet på torrt, vått och 
halt underlag ska bromspedalen alltid 
tryckas ned med full kraft.
ABS (= Antilock Braking System) reglerar 
sedan automatiskt bromstrycket till respek-
tive hjulbroms. Bromstrycket minskas just 
innan hjulet ska låsas, för att därefter ökas 
igen till den punkt när hjulet just ska låsas. 
Bromssystemets elektronikenhet inhämtar 
information från hjulsensorerna för varje 
decimeter bilen rullar. Denna information 
bearbetas kontinuerligt för att justeringen av 
bromstrycket ska bli så exakt som möjligt. 
Bromstrycket justeras upp till 12 ggr per 
sekund.

AB
str
gru
istä
Nä
pu
som
Hå
ka
oc
Slä
bil
Vid
try
ren
un
an

VARNING

är man kör i kraftigt regn eller genom 
attensamlingar eller när bilen tvättas 
lir bromsdetaljerna våta. På grund av 
etta kan en viss fördröjning av bromsef-
ekten märkas. För att minimera detta 
an man torka bromsskivorna genom att 
romsa lätt då och då. Detta ska även 
öras när bilen tvättats och vid mycket 
uktig väderlek.

i avråder från att vintertid använda alu-
iniumfälgar eftersom dessa medför att 

romsdetaljerna exponeras mer för 
lask- och saltsprut.

VARNING

Inget ABS-system kan upphäva naturla-
garna. Ha som god regel att inte utnyttja 
ABS-systemets säkerhet till att öka has-
tigheten.

Br
sy
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va gärna att bromsa med ABS-bromsar på 
mplig plats t.ex. en halkövningsbana.

Parkeringsbroms
Parkeringsbromsspaken sitter mellan fram-
stolarna. Bromsen verkar på bakhjulen. När 
parkeringsbromsspaken är åtdragen lyser 
indikeringslampan i huvudinstrumentet. 
När spaken ska lossas, dra upp den något 
och tryck in knappen. Släpp därefter ned 
spaken. Använd alltid parkeringsbromsen 
vid parkering.

IB
87
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romsning med ABS - undanstyrning
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P

ngtidsuppställning
 bilen inte ska användas under en tid av 

3-4 månader rekommenderas följande 
ärder:

öm spolarvätskebehållare och dess 
langar.
vätta och vaxa bilen. Tätningar av 
ummi vid huv, lucka och dörrar kan ren-
öras och smörjas in med glycerin.
fter tvätt bör bromsskivorna "bromsas 

orra" för att undvika korrosion.
ör att undvika kondens i bränsletanken 
ör man fylla full tank.
yll ev. på kylvätska och kontrollera frys-
kyddet före vintern.
lacera bilen i en täckt, torr lokal med 
od ventilation. Dra ej åt parkerings-
romsen!
ätt vid behov stoppklossar vid hjulen.

•

•

•

O

•

•

•
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54 Start och körning

arkering

Parkering i backe
Vid kraftig lutning kan man vrida framhjulen 
så att man får stopp mot trottoarkanten om 
bilen skulle komma i rörelse.

1  Utförsbacke med trottoarkant - Vrid 
hjulen mot trottoarkanten och flytta bilen 
framåt tills hjulet lätt vidrör kanten.

2  Uppförsbacke med trottoarkant - Vrid 
hjulen bort från trottoarkanten och flytta 
bilen bakåt tills hjulet lätt vidrör kanten.

3  Upp- eller utförsbacke utan trottoar-
kant - Vrid framhjulen mot vägkanten så 
att bilen, om den skulle komma i rörelse, 
ej rör sig mot vägens mitt.

Lå
Om
ca 
åtg

• T
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VARNING

Parkera så att fordonet inte utgör ett 
hinder eller skapar risker för annan trafik

Parkera inte i torrt gräs eller andra 
brännbara material, eftersom risk före-
ligger att den varma katalysatorn kan 
orsaka brand.
Lämna inte spädbarn eller djur i bilen. 
Vid varm väderlek kan temperaturen 
stiga till 70–80°C i kupén.

BSERVERA

Dra åt parkeringsbromsen

Lägg in backväxeln (läge P för bilar med 
automatväxellåda) och ta ur nyckeln ur 
tändningslåset

Lås bilen.
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 här läser man diagrammet (följande 
mpel avser bilar med bensinmotor):
 bilen fullt uppvärmd förbrukar 
liter/10 km är den egentliga förbruk-

gen 5 km efter kallstart:
1,2 liter/10 km (ökning 20%) vid +20°C 
utetemperatur
1,6 liter/10 km (ökning 60%) vid 0°C 
utetemperatur
2,0 liter/10 km (ökning 100%) vid -20°C 
utetemperatur.
m framgår av diagrammet har körsträck-
s längd efter kallstart och utetemperatur 
r betydelse för bilens bränsleförbrukning.
r man normalt korta körsträckor på 5–
m, t.ex. använder bilen huvudsakligen för 

IB
31

1

kning av bränsleförbrukningen vid kall-
art jämfört med uppvärmt fordon vid 
ika temperaturer.
Ta av batteriets minuskabel. Vid frostgra-
der bör batteriet tas ur och förvaras i ett 
frostfritt utrymme.
Om man inte har möjlighet att ställa upp 
bilen på pallbockar bör man justera 
däckens lufttryck till ca. 3 bar (43 psi).
ppna dörrarnas fönster något och täck 
er bilen med ett skynke, dock ej av plast.

Driftsekonomi
Faktorer som påverkar 
bränsleförbrukningen
En bils bränsleförbrukning påverkas i 
mycket hög grad av körförhållanden, klimat, 
väglag, bilens kondition, hastighet, körtek-
nik mm.

Inkörning
Bränsleförbrukningen kan under inkör-
ningstiden (de första 5000-7000 km) vara 
något högre än de i bränsledeklarationen 
angivna värdena, se avsnittet Tekniska 
data.

Klimat
Sommartemperatur ger bättre bränsleeko-
nomi än vintertemperatur. Skillnaden kan 
uppgå till ca 10 procent. Förbrukningen 
stiger i kyla på grund av längre tid för motorn 
att nå rätt arbetstemperatur. Dessutom är 
uppvärmningstiden längre för transmission 
och hjulnav. Körsträckan påverkar bränsle-
förbrukningen. Körsträckor under 5-8 km 
ger inte motorn möjlighet att få sin rätta 
arbetstemperatur. Även vindförhållanden 
kan starkt påverka bränsleförbrukningen.
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torvärmare (tillbehör)
 använda motorvärmare är bra för bilen 
 miljön, här följer några fördelar:

inskad bränsleförbrukning
inskat slitage på motorn

upén blir fortare varm
vgasutsläppen minskar avsevärt på 
orta körsträckor
torvärmaren är effektiv vid utetempera-
er ända upp till +15 – +20°C. Ju varmare 
t är ute ju kortare tid behöver motorvär-
ren vara inkopplad. Längre tid än tre 
mar är olönsamt.
tor- och kupévärmare, se sid. 218.
56 Start och körning

sor till och från arbetet, får man en med-
förbrukning som ligger 60-80 procent över 
lens normala förbrukning.

örteknik

För att uppnå bästa driftsekonomi såväl 
beträffande bränsleförbrukning som sli-
tage fordras att bilen får regelbunden 
service
Hög hastighet, onödiga accelerationer, 
täta inbromsningar och nedväxlingar ger 
högre bränsleförbrukning
Tätortstrafik, kallstarter och körning med 
dubbdäck, takräcke eller släpvagn ger 
ökad bränsleförbrukning.
Varmkör inte motorn med bilen stillastå-
ende.
På tomgång dröjer det mycket längre 
innan motorn blir varm. Motorslitaget är 
störst under uppvärmningsfasen. Kör 
därför iväg snarast efter att motorn star-
tats och undvik höga motorvarvtal.
Kör så jämnt och förutseende som möj-
ligt. Anpassa körningen till den rådande 
trafiksituationen.
Körning på låg växel ger, genom högre 
motorvarv vid en given hastighet, högre 
förbrukning än körning på hög växel. 
Växla därför alltid upp till så hög växel 
som trafikförhållandena medger och kör 
på högsta växeln i så stor omfattning 
som möjligt.
Kontrollera däckens lufttryck en gång i 
månaden. Felaktigt lufttryck ökar däcksli-

taget. Det är bättre att ha något för högt 
än för lågt lufttryck.

• Kontrollera bränsleförbrukningen regel-
bundet.
Ökad bränsleförbrukning kan indikera att 
något är fel och att bilen därför behöver 
kontrolleras av en auktoriserad 
Saab-verkstad.

Praktiska försök har visat att påtagliga 
bränslebesparingar uppnås genom att till-
lämpa dessa tips.

Väglag
Vått väglag ger försämrad bränsleekonomi. 
Körning på grusväg ger också sämre bräns-
leekonomi än körning på jämn asfaltväg. 
Bränsleförbrukningen stiger vid körning i 
starkt kuperad terräng. Det bränsle som 
sparas in vid körning utför är mindre än mer-
förbrukningen vid körning uppför.
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ens färddator varnar vid risk för halt väg-
. För vidare information om denna funk-
, se sid. 20

en är utrustad med däck som är utveck-
e för bästa möjliga vägegenskaper på 
äl våt som torr vägbana. Detta har med-

t att tillverkaren till viss del fått göra avkall 
 friktionsegenskaperna vid körning på is 
 snö. För vinterförhållanden rekommen-

rar vi därför vinterdäck.
nerellt gäller naturligtvis att vinterdäck 
r den bästa körsäkerheten vid vinterväg-
, speciellt i kombination med dubbar.
ljer Ni att montera vinterdäck ska däck av 

ma typ monteras på alla fyra hjulen. 
ntakta närmaste Saab-verkstad som har 
uell information över vilka däck som 
ssar till Er bil.
 en framhjulssladd skulle uppstå och 
n har manuell växellåda, hävs denna 
st effektivt genom den s.k. frirullnings-

ncipen, d.v.s. man frikopplar (varvid 
len varken driver eller bromsar) och styr 
siktigt i önskad färdriktning. 
r bilen automatisk växellåda ska man 
a på gaspedalen något och styra i önskad 
driktning.
mför allt ska man undvika att bromsa. Vid 

 bakhjulssladd styr man åt samma håll 
 bakvagnen sladdar.
interkörning
id kall väderlek bör man kontrollera föl-
nde:

att inte torkarbladen frusit fast innan man 
kör
att eventuell snö avlägsnas från värme-
systemets luftintag mellan motorhuven 
och vindrutan
att om nödvändigt, tillföra olja i nyckellå-
set för att förhindra frysning. Använd 
Molybdendisulfidolja (MoS2). Skulle 
låsen frysa måste man vara försiktig när 
man låser upp, så att nyckeln inte bryts 
av. Värm nyckeln eller tillför något medel 
som smälter isen

• att tillsätta karburatorsprit några gånger 
under vintersäsongen när man tankar för 
att förhindra att kondensvatten i bränsle-
tanken fryser och orsakar störningar i 
bränsletillförseln. Risken för kondens är 
minst när bränsletanken är fylld.
När yttertemperaturen ligger under frys-
punkten och bilen står utomhus gör inte 
karburatorspriten någon nytta eftersom 
eventuellt vattnen i bränsletanken fryser 
till is. Orsaken till kondens är tempera-
turväxlingar, antingen i yttertemperatu-
ren eller att bilen omväxlande parkeras 
utomhus eller i garage.
Bilar med dieselmotor: Förvissa Er om 
att bränslet är av vinterkvalitet. Vid 
mycket låga yttertemperaturer kan para-
finkristaller bildas i bränslet som sätter 
igen bränslefiltret som i sin tur medför att 
motorn inte får bränsle. Bilen bör ställas i 
ett varmt utrymme så att kristallerna 
smälter, se även "Bilar med dieselmotor 
(vissa marknader)" sid. 141.

• vid halt väglag är det mycket viktigt att 
bromsar och däck är i gott skick

• att kontrollera frysskyddet i motorns kyl-
vätska, se sid. 173
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 Vänta tills temperaturmätarens visare 
indikerar normal temperatur (ungefär 
mitt på skalan) innan motorn stängs av. 
Om kompletteringsfyllning behövs, 
skruva försiktigt av expansionstankens 
lock. Efterfyll vid behov med en bland-
ning av 50% kylvätska och 50% vatten. 
Använd kylvätska som är godkänd av 
Saab.

 Låt en auktoriserad Saab-verkstad 
undersöka bilens kylsystem.
Bilar med dieselmotor: En skydds-
funktion gör att motorn inte kan bli så 
varm att den kokar. Motoreffekten redu-
ceras om motortemperaturen blir så hög 
att temperaturvisaren går in i det röda 
området.

•

•

•

O

•

•

•

58 Start och körning

örning med snökedjor
m Ni önskar montera snökedjor ska detta 
e på de vinterdäck som vi rekommenderar 
vsnittet "Tekniska data", se sid. 207.

ontakta en auktoriserad Saab-återförsäl-
re angående godkända snökedjor.

Körning i varmt klimat
• Kontrollera alltid kylvätskenivån före fär-

den påbörjas. Nivån ska ligga något över 
markeringen "KALT – COLD" (kall) på 
expansionstanken.

• Efter avslutad färd ska motorn gå på 
tomgång 2-3 minuter.

Om temperaturmätarens visare kommer in i 
det röda fältet:

1  Stanna bilen men stäng inte av motorn. 
Ta inte av locket på kylsystemets expan-
sionstank även om tanken är tom. Om 
temperaturen fortsätter att stiga med 
motorn på tomgång ska motorn stängas 
av.

2

3
VARNING

Vid körning med snökedjor bör man inte 
överskrida hastigheten 50 km/h

Snökedjor kan ge försämrad sidstabili-
tet

Snökedjor får inte monteras på bakhju-
len

BSERVERA

Kontrollera regelbundet slitaget på län-
karna

Kontrollera så att snökedjorna inte tar i 
inre hjulhuset vid fulla rattutslag

Se avsnittet Tekniska data, sid. 207, för 
information om tillåtna hjuldimensioner 
vid montering av snökedjor



159Start och körning

K
D
E
D
16
E
ni
ba
S

•

•

pvagnsvikt
x. rekommenderad släpvagnsvikt vid 
a stigningar, se bild.

givna släpvagnsvikter och stigningar är 
serade på start i backe och gäller således 
 korta tidsperioder.

kommendation för 
tomatväxlade bilar
gränsning med tanke på kylsystemets 
acitet vid höga yttertemperaturer ca. 

0°C 

O

S
d
s

K
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g

VARNING

id stigningar över 15% bör man inte 
ra med släpvagn. Belastningen på 
ivhjulen/framhjulen blir så låg att de 
n börja spinna och omöjliggöra vidare 
rning. 

il och släpvagn kan inte alltid hållas stil-
stående enbart med parkeringsbrom-
ns hjälp, utan hjulen kan börja glida på 
derlaget.

ckens 
gning i 

Max. släp-
vagnsvikt i 
kg

Tidsbegränsning i 
minuter

7 1500 ingen

9 1500 max. 15

-15 850 max. 15
örning med släpvagn
raganordning
n draganordning finns som extra tillbehör. 
en är avsedd för en släpvagnsvikt av max. 
00 kg.

n elanslutning avsedd för draganord-
ngen finns under golvklädseln vid vänstra 
kre kombinationslyktan.

aab rekommenderar:

Använd Saab original draganordning 
som är konstruerad och utprovad för 
Saab.

Kontakta Er Saab-återförsäljare för råd 
om vilken draganordning som är avsedd 
för Er bil.
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BSERVERA

aab original draganordning ska använ-
as eftersom annan draganordning kan 
kada bilens elsystem.

ontakta Er Saab-återförsäljare för anvis-
ingar vid montering av elsystem till dra-
anordning.
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stens fördelning på släpvagnen är av stor 
tydelse för ekipagets vägegenskaper. På 
 tvåhjulig släpvagn bör man i möjligaste 
n koncentrera lasten över hjulen och pla-
a den lågt.
gnen bör lastas så att den vikt som belas-
 kulan blir 50–75 kg. Observera att denna 
t ingår i bilens lastförmåga och att lasten 
gagerummet kan behöva reduceras i 
tsvarande grad.
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rdelning av last i husvagn
Lätt
Medium
Tung
60 Start och körning

id kontinuerlig körning med släpvagn i 
ckig terräng ska normalprogrammet 
vändas. De adaptiva växlingsmöntren 

rhindrar att växellådan överhettas.

utomatväxellådans WINTER-läge ska inte 
vändas kontinuerligt vid körning med 

äpvagn i backig terräng p.g.a. risk för över-
ttning av växellådan och ökad bränsleför-
ukning.

a del av de nationella bestämmelser 
m finns beträffande körhastighet, 

äpvagnsvikt och släpvagnens broms-
trustning samt de körkortsbestämmel-
r som gäller vid körning med släpvagn.

örning
ktta alltid extra försiktighet vid körning med 
äpvagn, eftersom bilens köregenskaper 
dras och bromsförmågan försämras. 

läpvagnens bromsutrustning, fjädring och 
ötdämpare har stor betydelse för väghåll-
ngen, se också "Körning med last" sid. 
3.

m bilen har automatväxellåda bör växel-
ljarläge 1 användas vid kraftiga stig-

ningar. Även i branta nerförsbackar bör läge 
1 användas.
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VARNING

änk på att använda motorns bromsver-
an (läge 1, 2 eller 3) när Ni kör i långa 
ch/eller kraftiga utförsbackar för att 
kona bromsarna.

verhettade bromsar kan orsaka 
romsbortfall!

OBSERVERA

Om indikeringen CHECK GEAR BOX 
tänds får man inte dra släpvagn.
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F
n  Kontrollera att signalstiftet (B) är i sitt inre 

läge samt att handtaget är enligt bild.
ruksanvisning för avtagbar 
raganordning

BSERVERA

e till att kopplingstappen (A) samt 
ulans sfär alltid är infettade.

VARNING

öljs inte instruktionerna i rätt ordnings-
öljd kan risk för allvarlig personskada 
öreligga samt materiella skador upp-
omma.

560±10(RH)

331±10(LH)
296±10(RH)

595±10(LH)

1101

471±5

IB
54

8

ästpunkter för Saab original draganord-
ing

Montering
1  Ta bort skyddskåpan.
2  Vrid kuldelens handtag medurs till spär-

rat läge.
3  Skjut på kuldelen på kopplingstappen 

(A). Tryck kuldelen till låsläge.

4

Demontering
1  Vrid handtaget medurs till spärrat läge.
2  Dra av kuldelen från kopplingstappen 

(A).
3  Skjut på skyddskåpan enligt bild
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fästning för lasthållare, bakre 
upé-modeller)
62 Start och körning

örning med taklast
ögsta tillåtna taklast är 100 kg.
et bör observeras att taklasten är inräknad 
ilens maximalt tillåtna lastförmåga. Ett för 
len speciellt konstruerat takräcke som 
ller för stora påfrestningar finns att köpa 
s Er Saab-återförsäljare. Lasten måste 
ra ordentligt fastsatt.

ögsta tillåtna hastighet är 110 km/h när 
an har långa och/eller tunga föremål på 
kräcket.

ontering av lasthållare (tillbehör)
sthållarens stödfötter är märkta med en 

l sedd uppifrån och en pil som anger stöd-
tens placering.

 Trä på det bifogade plastskyddet på den 
justerbara stödfoten (sidan med åtdrag-
ningsvredet), för att skydda lacken när 
lasthållaren monteras.

 Öppna bilens alla dörrar.
Vik undan gummilisten och lokalisera 
fästhålen. På Coupé-modeller ska täck-
locken för de bakre infästningarna 
demonteras.

 Placera takräcket försiktigt på taket, med 
den fasta stödfoten mot dig. Håll stödfo-
ten upplyft från taket så att inte lacken 
skadas.
Vik undan gummilisten och skjut in stöd-
fotens tappar i fästhålen. Vid infästning 
av den bakre lasthållaren på 
Coupé-modeller ska stödfoten tryckas 

ned över tapparna i infästningen och 
skjutas framåt.

4  Stäng försiktigt dörrarna på denna sida, 
så att stödfötterna hålls på plats.

5  Gå till bilens andra sida och ta bort plast-
skyddet från den justerbara stödfoten. 
Vik undan gummilisten och skjut in stöd-
fotens tappar i fästhålen. 
Vid infästning av den bakre lasthållaren 
på Coupé-modeller ska stödfoten 
tryckas ned över tapparna i infästningen 
samt skjutas framåt.

6  Spänn fast lasthållaren genom att för 
hand vrida åtdragningsvredet medurs.
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Infästningshål för lasthållare, främre för 
Coupé- och främre/bakre för 5d-modeller
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örning med last
ilens köregenskaper påverkas av hur bilen 
 lastad.

Placera tung last så lång fram och så 
lågt som möjligt i bagagerummet.
Förankra lasten i förankringsöglorna, se 
sid. 129.
Bilens last ska anpassas så att bilens 
totalvikt eller axeltryck inte överskrids, se 
sid. 208.

Däck
Däcken betyder mycket för bilens köregen-
skaper. Både däcktyp, dimension och luft-
tryck påverkar köregenskaperna.
När man byter däck bör man se till att få 
samma typ och dimension som satt på bilen 
tidigare. Beträffande däckens lufttryck bör 
Ni följa rekommendationerna på omslagets 
baksida.
Lufttrycket ska kontrolleras regelbundet, 
lämpligtvis en gång/månad. Trycket ska 
anpassas efter den belastning och den has-
tighet som bilen vanligen körs med. Rekom-
menderade värden gäller för kalla däck.
Trycket ska aldrig sänkas i varma däck. Om 
trycket kontrolleras när däcken är varma, 
bör endast ökning av trycket göras.
Felaktigt lufttryck förkortar däckens livs-
längd och ger sämre väghållning. För lågt 
lufttryck sliter mer på däcken än om luft-
trycket är något för högt.
Observera! Glöm inte att justera lufttrycket 
när bilens belastning eller hastighet ändras 
väsentligt.
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gsering av bil med manuell 
xellåda
xelspaken ska vara i läge neutral. Tänd 
rkeringsljuset.
r försiktigt och överskrid aldrig 
gsta tillåtna bogseringshastighet.
rsök köra så att bogserlinan hålls sträckt 
 att undvika ryck. Detta åstadkoms 
nom att föraren av den bogserade bilen 
msar försiktigt vid behov.
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BSERVERA

m bilen bogseras på bakhjulen får par-
ringsbromsen, som verkar på bakhju-
n, inte ligga an.
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kre bogserögla
64 Start och körning

ogsering 

Bilen är försedd med bogseröglor både fram 
och bak. För att komma åt den främre bog-
seröglan ska man klämma ihop gallret och 
dra det rakt ut.
Om bilen har draganordning för släpvagn 
monterad, så kan denna användas när 
annan bil ska bogseras. 
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VARNING

Den bil som bogserar ska vara tyngre än 
den som blir bogserad

Tillåt aldrig passagerare i den bogse-
rade bilen

Tänk på att bromsservoanordningen 
inte fungerar när motorn inte är igång. 
Vid bromsning krävs därför mycket 
högre pedaltryck än normalt

Även styrservoanordningen är ur funk-
tion när motorn inte är igång vilket 
medför att bilen blir mycket tungstyrd

Vid bärgning ska professionell hjälp till-
kallas
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Främre bogserögla Ba
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örning med 
mpaktreservhjul

 körning med kompaktreservhjul 
15/70 R15) bör följande observeras.
servhjulet har låg vikt och är lätt att han-
a vid hjulbyte. Kör inte längre än nödvän-
t, eftersom hjulets maximala körsträcka 
a. 3500 km. Byt till standardhjul så snart 
 möjligt.

 tänka på vid körning med kompaktre-
vhjul:

ilen får sämre markfrigång
ilen får inte köras med fler än ett kom-
aktreservhjul samtidigt
ndvik att köra mot trottoarkanter
nvänd inte snökedjor
ontera inte navkapseln eftersom 

enna skulle skymma varningstexten

O
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VARNING

astigheten får inte överstiga 80 km/h, 
k finns för överhettning av däcket och 
rsämrade köregenskaper.

fttrycket i däcket ska vara 4,2 bar 
0 psi).
ogsering av bil med automatisk 
äxellåda
öljande regler måste följas om en bil med 
tomatväxellåda ska bogseras.

äxelväljaren ska vara i läge N. Tänd par-
ringsljuset.

ör försiktigt och överskrid aldrig 
ögsta tillåtna bogseringshastighet.
örsök köra så att bogserlinan hålls sträckt 
r att undvika ryck. Detta åstadkoms 
nom att föraren av den bogserade bilen 
omsar försiktigt vid behov.

 Växelväljarspaken ska vara i läge N.
 Växellådan ska fyllas upp med 2 liter olja 
extra över normalnivå. Använd olja typ 
Texaco Texamatic Dexron III.

 De nationella bestämmelserna om bog-
seringshastigheter måste följas.
Om lagarna så tillåter, är högsta tillåtna 
bogseringshastighet 50 km/h. Längsta 
tillåtna bogseringssträcka är 40-50 km. 
Behöver bilen transporteras längre ska 
bärgningsbil tillkallas.

4  När bilen åter tas i bruk ska växellådsol-
jan kontrolleras och eventuellt tömmas 
till föreskriven mängd.

Motorn kan inte startas genom bogsering 
eller påskjutning av bilen. Motorn kan i nöd-
fall startas enligt beskrivningen i avsnittet 
"Starthjälp med extra batteri".
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BSERVERA

ilen ska bogseras med bilens front i 
ärdriktningen.

m bilen bogseras på bakhjulen får par-
eringsbromsen, som verkar på bakhju-
en, inte ligga an.
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66 Start och körning

tarthjälp med extra 
atteri  

id tillfällig inkoppling av extra batteri, t.ex. 
r starthjälp, ska anslutningen ske på rätt 
tt för att undvika gnistbildning.

 Slå ifrån tändning och samtliga strömför-
brukare (belysning, elbakruta m.m.).

 Stäng av motorn på den hjälpande bilen.
 Koppla först extrabatteriets pluspol till 
det urladdade batteriets pluspol

 Koppla därefter extrabatteriets minuspol 
till en jordpunkt, exempelvis motorns lyft-
ögla, i bilen med det urladdade batteriet.

 Starta motorn på den hjälpande bilen.
 Starta därefter motorn på bilen med det 
urladdade batteriet, låt den gå en stund 
och koppla sedan bort extrabatteriet i 
omvänd ordningsföljd.

VARNING

Koppla inte minuskabeln till det urlad-
dade batteriets minuspol. Om en gnista 
skulle uppstå kan den knallgas som 
bildas runt batteriet antändas.

Stå inte lutad över batteriet. Knallgasen 
kan få batteriet att explodera.
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xellådan är sammanbyggd med motorn 
en enhet och placerad på motorns 
stra sida. Samtliga modeller är fram-

lsdrivna.

eselmotor
selmotorn är en tvärställd fyrcylindrig 
motor med enkel överliggande kamaxel 
 16 ventiler.
torn är utrustad med två balansaxlar som 
imerar motorvibrationerna.

lansaxlarna drivs av en kedja och roterar 
d dubbla vevaxelvarvtalet. De ger 

phov till krafter och moment som är mot-
ade i förhållande till motorns kolvar och 
stakar. Effekten uppträder två gånger 

r motorvarv, vilket innebär att vibratio-
rna från motorns rörliga delar motverkas, 

tidigt som oönskat ljud från motorn 
skas.

xellådan är sammanbyggd med motorn 
en enhet och placerad på motorns 
stra sida. Samtliga modeller är fram-

lsdrivna.

H
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otorhuv 
uvlåsreglagets handtag är placerat under 
strumentpanelen till vänster. Motorhuven 
pnas på följande sätt:

 Dra i handtaget.
 Huven öppnas till halvlåst läge och stop-
pas av en spärr vid framkanten.

 Tryck spärrens platta uppåt och lyft 
huven.

är man stänger huven ska man släppa den 
ån ca 20 cm höjd, utan att försöka pressa 
en den

Motor
Bensinmotor
Bensinmotorn är en tvärställd fyrcylindrig 
radmotor med dubbla överliggande kamax-
lar och 16 ventiler.
Motorn är utrustad med två balansaxlar som 
minimerar motorvibrationerna.
Balansaxlarna drivs av en kedja och roterar 
med dubbla vevaxelvarvtalet. De ger 
upphov till krafter och moment som är mot-
riktade i förhållande till motorns kolvar och 
vevstakar. Effekten uppträder två gånger 
per motorvarv, vilket innebär att vibratio-
nerna från motorns rörliga delar motverkas, 
samtidigt som oönskat ljud från motorn 
minskas.
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 Oljemätsticka, motor
 Bromsvätskebehållare
 Vätskebehållare, servostyrning
 Främre elcentral
 Kylvätskebehållare
 MAXI-säkringar
 Spolarvätskebehållare
 Batteri
 Tändspole (ej bilar med Saab DI)
Tändfördelare (ej bilar med Saab DI)
Drivrem
Luftfilter
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otorrum, Turbo- och insprutningsmotor
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 Oljepåfyllning, motor
 Bromsvätskebehållare
 Vätskebehållare, servostyrning
 Främre elcentral
 Kylvätskebehållare
 Spolarvätskebehållare
 MAXI-säkringar
 Batteri
 Mätsticka, motorolja
Luftfilter

M
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VARNING

Långvarig och upprepad kontakt med 
motorolja kan orsaka skador på huden 
och viss cancerrisk kan inte uteslutas. 

Undvik att få olja på huden i möjligaste 
mån, tvätta ordentligt med tvål och vat-
ten.

Förvara oljan oåtkomligt för barn.

Vidrör ej turboaggregatet och/eller 
grenröret, som kan bli mycket varma 
efter körning.

Spill ej olja på varma motordelar, efter-
som brand kan uppstå. Begagnad 
motorolja är speciellt lättantändlig.

Tänk på miljön. Häll inte oljan i naturen 
eller i avloppssystem.O

m

otorolja
ontroll
ontrollera regelbundet oljenivån i motorn. 
etta ska ske med bilen på plant underlag 
h med varm motor 2-5 minuter efter att 
otorn har stängts av. Ta ur mätstickan och 
rka av den med en ren trasa innan kon-
ollen görs.
ivån får inte ligga under MIN-markeringen 
 oljemätstickan, men bör inte heller ligga 
er MAX-markeringen, eftersom det kan 
edföra onormal oljeförbrukning. 

Avståndet mellan MIN och MAX motsvarar 
en volym på ca en liter.
Bensinmotor: Fyll vid behov på olja av 
rekommenderad kvalitet genom mätstick-
ans rör. Se till att mätstickans lock skruvas 
på ordentligt efter kontrollen.
Dieselmotor: Fyll vid behov på olja av 
rekommenderad kvalitet. Se till att locket 
skruvas på ordentligt efter eventuell påfyll-
ning.

By
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•

•

•

•
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ljepåfyllningslock och mätsticka, bensin-
otor
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Oljepåfyllningslock och mätsticka, diesel-
motor
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72 Bilvård

otorolja och oljefilter ska bytas enligt ser-
ceprogrammet.
vtappning av motorolja bör göras när 
otorn är varm. Skruva bort avtappnings-
uggen på oljetrågets undersida och låt 
jan rinna ur i ett lämpligt kärl under minst 

minuter. Iakttag försiktighet eftersom 
jan kan vara het.
kruva av oljefiltret efter att motoroljan tap-
ts av. Skruva på nytt oljefilter (för hand) 

nan ny motorolja tappas på.
eträffande oljekvalitet och mängd, se 
snittet Tekniska data.

ontrollera nivån på mätstickan enligt ovan-
ående instruktioner.

OBSERVERA

Tätare byten av motorolja och oljefilter 
kan vara nödvändigt om bilen körs under 
ett av följande fall:

• mycket tomgångskörning
• upprepad start-och-stopp körning 

innefattande frekvent och övervä-
gande stadskörning

• korta körsträckor i kallt klimat utan att 
motorn hinner att bli varm

Om man kör under ovan nämnda förhål-
landen rekommenderas byte av olja och 
filter vid var 10000 km.

ljefilter och avtappningsplugg, bensin-
otor
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Oljefilter och avtappningsplugg, dieselmo-
tor
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ylvätska
pansionstanken är genomskinlig för att 
derlätta kontroll. Nivån ska ligga något 
r markeringen "KALT–COLD" (kall) på 
ken när motorn är kall. Om SID-medde-
det "FYLL PÅ KYLARVÄTSKA" visas ska 
ån i expansionsktanken kontrolleras. Fyll 
 om så behövs med lika delar rent vatten 
 kylvätska som är godkänd av Saab.
 påfyllning av tom expansionstank ska 
torn efter påfyllning köras varm och 
ken efterfyllas.

lsystem
lsystemet fylls vid fabriken med kylvätska 

 innehåller 50% frost- och korrosions-
ddsvätska. Detta förhållande ger bästa 

IB
89
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lsystemets expansionstank
äxellådsolja
anuell växellåda
ontroll/påfyllning av växellådsoljan ska ske 
ligt Serviceprogrammet.

utomatisk växellåda
ontroll/påfyllning av växellådsoljan ska ske 
ligt Serviceprogrammet.

ljenivån kan kontrolleras på följande sätt:

 Placera bilen på en plan yta och låt 
motorn gå på tomgång.
Dra parkeringsbromsen. 
Vid kontroll av oljenivån måste växellå-
dan vara driftsvarm (ca +80°C), vilket 
uppnås efter ca. 20 km körning.

 Flytta växelväljaren sakta från "P" till "N" 
och tillbaka till "P".

 Rengör oljemätstickan med en luddfri 
trasa och sätt tillbaka den.

4  Oljenivån ska ligga mellan MIN- och 
MAX-markeringarna på oljemätstickans 
sida märkt +80°C. 
Fyll vid behov på olja av typ Texaco Tex-
amatic Dexron III genom mätstickans 
rör. Avståndet mellan markeringarna 
motsvarar en volym av cirka 0,4 liter.

Vid låg ytterlufttemperatur (kallare än 0°C) 
uppnås aldrig +80°C varför oljenivån ska 
avläsas på mätstickans sida märkt +20°C.
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Oljemätsticka, automatisk växellåda
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te av kylvätska
förs normalt av auktoriserad Saab- verk-
d i "Saab Original Service")

 Varm motor, öppna expansionstankens 
lock något så att övertrycket i systemet 
försvinner. Låt locket sitta kvar.

För på en lämplig slang på avtappnings-
kranens nippel. Låt slangen mynna i ett 
kärl under kylaren och öppna avtapp-
ningskranen (avtappningskranen sitter 
på kylarens insida vänd mot motorrum-
met).
Ta bort locket på expansionstanken.
Efter ett par minuter är systemet tömt. 
Stäng avtappningskranen
Blanda frostskyddsvätska och vatten i ett 
kärl. Använd endast av Saab godkänd 
frostskyddsvätska.
Fyll på kylvätskan långsamt i expansions-
tanken. Detta tar ett par minuter på grund 
av urluftningen.
Skruva fast expansionstankens lock och 
varmkör motorn. Fyll på kylvätska så att 
nivån ligger strax över "KALT–COLD"- 
markeringen på tanken.
Kontrollera åter nivån efter några dagar 
och fyll på om så erfordras.

K

74 Bilvård

leffekt. Lägre koncentration bör undvikas 
 grund av risken för korrosion.

id sträng kyla krävs dock högre koncentra-
n. För frostskydd vid –50°C krävs 60% 

ostskyddsvätska.
ylvätskans korrosionsskydd minskar med 
en. Kylvätskan ska bytas enligt service-
ogrammet. Använd endast kylvätska som 
 godkänd av Saab. Frostskyddsvätskor av 
nat fabrikat kan kräva tätare bytesinter-
ll och ha skadlig effekt.

Notera! När frostskyddsvätska ska fyllas på 
ska den först blandas med dricksvatten eller 
destillerat vatten till lagom mängd.
Om enbart frostskyddsvätska fylls på, finns 
det fortfarande risk för att motorn kan frysa 
sönder. Detta på grund av att frostskydds-
vätskan inte blandar sig med motorns kyl-
vätska tillräckligt snabbt, eftersom full cirku-
lation inte uppnås förrän termostaten har 
öppnat.

By
(ut
sta

1

2

3
4

5

6

7

8

VARNING

Var försiktig vid öppning av motorhuven 
om motorn kokar. Skruva aldrig av 
expansionstankens lock när motorn är 
varm. Låt motorn kallna innan locket tas 
av.

I kylsystemet råder övertryck. Lossa 
därför expansionstankens lock försiktigt 
för att släppa ut kylsystemets övertryck 
innan locket tas av.
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tagevarnare
 yttre bromsbeläggen på framhjulen har 
stiska slitagevarnare. När 3 mm återstår 

bromsbelägget uppstår ett skrapande 
r skrikande ljud vid bromsning. När så 
r ska bromsbeläggen snarast bytas.

te av bromsbelägg ska utföras av auk-
iserad Saab-verkstad. Montera endast 
ab original bromsbelägg för att bibe-
lla optimal bromsprestanda.

BSERVERA

ndvik att spilla bromsvätska på lacke-
d yta eftersom vätskan kan orsaka 
ätskador.
roms- och 
opplingsvätska och 
romsbelägg
ontroll
ehållaren för broms- och kopplingsvätskan 
 genomskinlig för att underlätta kontroll av 
tskenivån.

ivån ska ligga mellan MAX- och MIN- mar-
ringarna.

yll vid behov på bromsvätska typ DOT 4. 
romsvätska som fylls på ska ha förvarats i 
utet kärl.
ätskenivån sjunker något allteftersom 
omsbeläggen slits. Nivån MAX i behålla-
n motsvarar den mängd bromsvätska som 
fordras med nya bromsbelägg. Med måttt-
 nivåsänkning till följd av normalt belägg-

itage behövs ingen påfyllning göras.

Efter en längre tids användning försämras 
bromsvätskan genom att den tar upp vatten 
så att risk finns för ångbildning vid t.ex. alp-
körning. Den ska därför bytas enligt servi-
ceprogrammet.
Byte av bromsvätska ska utföras av auk-
toriserad Saab-verkstad.
Färdbromsen är självjusterande. Det är vik-
tigt att parkeringsbromsens vajrar och 
bromsbackar endast justeras av auktorise-
rad Saab-verkstad.
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atteri

tteriets vätskenivå och laddningsnivå ska 
trolleras regelbundet.

ddningsnivån ska kontrolleras med en 
aprovare. Syrans densitet vid fulladdat 
tteri ska vara 1,28. Densiteten 1,18 mot-
rar ca. 50% laddninggrad.

VARNING

Vid arbete med bilens batteri kan explo-
sionsrisk förekomma på grund av att 
batteriet avger vätgas, som tillsammans 
med luftens syre bildar explosiv knall-
gas. 
Undvik därför alltid gnistor eller öppen 
låga vid arbete i batteriets närhet.

Batteriet innehåller frätande svavelsyra, 
använd därför alltid ansiktsmask eller 
skyddsglasögon vid arbete med batte-
riet.

Skölj omedelbart med mycket vatten om 
syran kommer i kontakt med ögon, hud 
eller kläder. 
Vid stänk i ögonen, eller om en större 
mängd kommit i kontakt med huden, 
kontakta läkare.

BSERVERA

tt urladdat batteri kan frysa sönder, för-
ra därför batterier på frostfri plats.
76 Bilvård

ervostyrning
ljenivån i servostyrningens vätskebehål-
re ska kontrolleras enligt serviceprogram-
et.
julen ska stå rakt framåt vid kontroll.
orka rent runt locket innan det skruvas av. 
orka av mätstickan. Skruva på locket helt 
re nivåkontrollen.
ljenivån ska ligga mellan MAX- och MIN- 
arkeringarna när oljetemperaturen är ca. 
20°C. Är oljan kallare kan nivån vara lägre 
h vid högre temperaturer kan nivån vara 
gre vilket också är godkänt.

nvänd "Styrservoolja CHF 11S" vid påfyll-
ng.
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Vätskebehållare, servostyrning
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rivrem 

VARNING

Var försiktig med händerna och med 
lösa klädesplagg i närheten av drivrem-
men när motorn är igång.

Stäng alltid av motorn innan drivrem-
men inspekteras.

BSERVERA

ilens elektriska system kan skadas om 
gon av generatorns kablar kopplas 
rt medan motorn är igång.

IB
92

9

ivrem, bensinmotorR
id upprepade korta körningar kan batteriet 
höva laddas upp extra. Detta görs med en 
tteriladdare eller genom några mils lands-
gskörning.

tandardutrustad bil med fulladdat batteri 
n stå obrukad i max. 40 dagar för att till-
cklig startspänning ska finnas. Monterad 
trautrustning, t.ex larm, mobiltelefon etc, 
n begränsa tiden till ca. 15 dagar.

nslut alltid den positiva (röda) kabeln till 
tteriets pluspol och den negativa (blå) 
beln till batteriets minuspol. Vid snabb-

laddning av batteriet ska batteriets båda 
kablar kopplas bort.

D

OBSERVERA

• Koppla inte batteriets + och – poler 
fel.

• Bilens elektriska system kan skadas om 
någon av batteriets eller generatorns 
kablar kopplas bort medan motorn är 
igång.

•

•
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Losstagning av batteri
IB

11
73

ätt vätskenivå i batteriet



1

V
m
m
re
P
pe
pe
D
sp
sp
S

druta och bakruta
 Tryck in spärren (1).
 Dra det kompletta torkarbladet nedåt så 
att det lossnar från torkararmen. Trä ut 
hela bladet från armen.
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äxelströmsgeneratorn är placerad på 
otorns högra sida. Den drivs av motorn 
ed hjälp av en poly-V-rem från vevaxelns 
mskiva.
oly-V-remmen driver också kylvätskepum-
n, A/C-kompressorn och styrservopum-
n.

et är mycket viktigt att remmen har rätt 
änning. Remspänningen hålls korrekt 
änd av en automatisk remspännare.

e även sid. 12 "Varning, laddning".

Torkare och spolare
Torkarblad
Kontrollera och rengör regelbundet samtliga 
torkarblad. För rengöring rekommenderas 
Saab spolarvätska.
Vid dålig torkkvalitet bör vindrutan rengöras 
med Saab spolarvätska, detta är speciellt 
viktigt efter automattvätt eftersom det ibland 
förekommer olika vaxbehandlingar som för-
orenar vindrutan.
Om torkkvaliteten fortfarande inte är till-
fredsställande ska torkarbladen bytas.

Vin
1
2

IB
97

0

rivrem, dieselmotor



179Bilvård

S
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olarmunstycken
olarmunstyckena, som är justerbara, kan 
 behov rengöras med en nål.
nstycket för bakrutespolning är placerat i 

gra delen av det högplacerade bromslju-
.
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trålkastartorkare
 Fäll ut torkararmen.
 Lossa torkarbladet genom att dra bladet 
sidledes i riktning från torkararmen.

 Vid montering för man in torkarbladet i 
armens fäste och trycker fast det ordent-
ligt.

Spolare
Behållaren rymmer 4,7 liter.
När SID-meddelandet "LÅG NIVÅ SPO-
LARVÄTSKA" visas, kvarstår ca 1,4 liter.
Fyll på "Saab spolarvätska" och vatten enligt 
rekommendationstabell på förpackningen 
för att minska risken för frysning samt för att 
få bästa rengöring.
Om behållaren körs tom och bilen är försedd 
med bakrutetorkare, måste man efter påfyll-
ning först spola framrutan innan spolning av 
bakrutan kan göras.

Sp
Sp
vid
Mu
hö
set

IB
89

9

Spolarvätskebehållare
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G

trålkastarnas baksida

k den framåt och åt sidan

tan att vidröra lampglaset med fingrarna. 
 tre styrklackarna passar i motsvarande 
änn fast lampan med låsfjädern.

a samma typ av lampa (t.ex. Long-life).

r i samma lamphus som huvudljuslam-

 lamphuset
r lamphållaren

O

S
k

ed högre märkeffekt än 60/55W, efter-
 och bilens ledningsnät inte är dimen-
t.
80 Bilvård

lödlampsbyte

Strålkastare
1  Skruva loss locket på s
2  Lossa elanslutningen
3  Haka ur låsfjädern, tryc
4  Ta ut glödlampan
5  Sätt i den nya lampan u

Passa in den så att de
spår i reflektorn och sp

Notera:
Vid byte ska man använd

Parkeringsljus
Parkeringsljuslampan sitte
pan.

1  Dra ut lamphållaren ur
2  Ta därefter ut lampan u

VARNING

Innan glödlampsbyte i motorrummet görs ska motorn stängas 
av. Fingrar och händer kan annars skadas av roterande delar i 
motorrummet.

Motorns kylfläkt kan starta även om motorn stängts av.

BSERVERA

täng av tändningen innan lampbyte görs, för att undvika risk för 
ortslutning.

OBSERVERA

Montera ej glödlampor m
som strålkastarreflektorn
sionerade för högre effek
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90

3

1 Huvudljuslampa
2 Parkeringsljuslampa
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så att dess bakre del kan dras ur

t fjäderns spår griper om plåtkanten och 
igger rätt
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rämre blinkerlampa
linkerlampan byts genom att hela lamphuset demonteras. 

 Lossa skruven (1), den behöver inte tas bort
 Dra försiktigt ut hela lamphuset
 Håll över de båda plasttungorna och vrid lamphållaren moturs
 Dra ut lamphållaren ur lamphuset och byt lampan
 Kontrollera att den nya lampan sitter stadigt och ger god kontakt
 Vid montering av lamphuset, se till att de två styrklackarna i lamp-
husets bakkant kommer innanför karossplåtkanten

 För lamphuset in mot strålkastaren och se till att det främre fästet 
kommer under skruven. Skruva åt skruven (1)

Sidoplacerad blinker
1  För lampglaset framåt 
2  Byt glödlampa
3  Vid montering, se till at

att gummipackningen l

IB
90

4

1 Fästskruv
2 Blinkerlampa
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omsljus, bakljus och blinker
 Öppna luckan i bagagerumsklädseln
 Tryck plasttungan, som håller lamphål-
laren, åt sidan

 Ta försiktigt ut hela lamphållaren ur lamp-
huset. Byt den trasiga lampan

 När lamphållaren återmonteras ska man 
kontrollera att lamphållarens plasthakar 
snäpper fastK

h
a

IB
90

7

82 Bilvård

rämre dimljus
 Vrid lamphållaren något moturs
 Lossa elanslutningen
 Ta ur glödlampan

Br
1
2

3

4VARNING

ryp aldrig under bilen när den är upp-
issad och stöds endast av domkraften, 
nvänd pallbockar.

IB
90

5
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95

5

Bakre lampor
1 Blinkers
2 Bakljus/bromsljus
3 Backljus
4 Dimbakljus
5 Högplacerat bromsljus
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B
1

2

3

4

kbelysning, bak
 Ta loss hela takkonsolen genom att dra 
ner den först i bakkanten därefter i fram-
kantens sidor

 Byt glödlampan

IB
96

8

ackljus och dimbakljus
 Öppna luckan på bagagerumsluckans 
insida.

 Tryck plasttungan, som håller lamphål-
laren, nedåt

 Ta försiktigt ut hela lamphållaren ur lamp-
huset. Byt den trasiga lampan

 När lamphållaren återmonteras ska man 
först passa in den i nederkanten. Tryck 
sedan in lamphållaren så att plasttungan 
snäpper fast

Takbelysning, fram
1  Stick in en skruvmejsel på ena långsidan 

och bänd försiktigt uppåt. Ta bort täck-
glaset

2  Byt glödlampa

Ta
1

2

IB
90

9

IB
90

8
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slampor, 9-3 Cabriolet
ssa hela lamphuset genom att föra in en 
uvmejsel i urtaget och försiktigt peta ut 
phuset. Dra ur lamphållaren ur sitt fäste 
 byt glödlampa.

tt tillbaka lamphållaren i fästet och åter-
ntera hela lamphuset.

rig belysning
r byte av övriga glödlampor rekommen-
rar vi att Ni vänder Er till en Saab-verk-
d.

IB
91

4

slampor, baksäte (Cabriolet)M
m

B
h

84 Bilvård

Lä
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IB
91

3

Nummerskyltsbelysning (glaset är monte-
rat med två skruvar)

IB
91

1

ake-up belysning (lossa hela lamphuset 
ed en skruvmejsel i ena kanten)

IB
91

2

agagerumsbelysning (lossa hela lamp-
uset med en skruvmejsel i ena kanten)

IB
91

0

Handskfacksbelysning (lossa hela lamp-
huset med en kort skruvmejsel i under-
kanten)
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Strålkastare

Främre dimljus

Askkopp; cigarrettändare; varnings-
lampa bilbälten

Dimbakljus; backljus

Bromsljus/bakljus

Främre och bakre blinkers

Make-up belysning

Takbelysning; bagagerum; handskfack

Sidoplacerad blinkers; nummerskyltsbe-
lysning; parkeringsljus; läslampor, bak 
(Cabriolet)

nnat Watt-tal än vad som anges.
Glödlampstabell

Nr Watt Sockel

1 60/55 P 43t-38

2 55 P 14,5s

3 1,2 W 2x4,6d

4 21 BA 15s

5 21/5 BAY 15d

6 PY 21 gul BAU 15s

7 5 SV 8,5

8 10 SV 8,5

9 5 W2,1x9,5d

OBSERVERA

Byt inte till lampor med a
IB

91
5
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15 15 10 10 10 10 10

10 30 30 10 20 15 15 15

10 10 20 20 20 20 20 15 15

30 15 15 10 15 15
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H

ng för byte av säkring
86 Bilvård

äkringar
äkringarna är placerade i två elcentraler, 
 placerad bakom en lucka i instrumentpa-
lens gavel och en i bakre delen av motor-
mmet. Några reservsäkringar finns i 
centralen i instrumentpanelens gavel.
n säkring är trasig om dess metalltråd är 
bränd. Man måste dra ur säkringen för att 
 om den är trasig.

äkringarna tas ur lättast med en tång som 
ns i instrumentpanelens elcentralen. För 

 tången över säkringen. Kläm fast säk-
gen och dra rakt ut. 

VARNING

För att undvika risk för kortslutning/brand 
i bilens elsystem ska följande råd iakttas:

• Kontakta Er Saab-verkstad innan Ni 
modifierar eller kopplar in någon elek-
trisk utrustning. Felaktig installation kan 
skada elsystemet.

• Sätt aldrig i en säkring med högre "ampe-
retal" än som anges, se sid. 188. Säk-
ringens färg indikerar "amperetalet".

• Om samma säkring går sönder ofta, ska 
bilen lämnas till auktoriserad Saab-verk-
stad för kontroll av bilens elsystem.

• Om en MAXI-säkring går sönder tyder 
detta på att ett större fel uppstått i bilens 
elsystem och bilen ska tas till en aukto-
riserad Saab-verkstad för kontroll.

• Vid byte är det viktigt att den nya säk-
ringen har samma "amperetal" som den 
gamla, se tabell, se sid. 188. Säkringar-
nas färg indikerar deras "amperetal". 
Detta finns dessutom angivet på säk-
ringen.

IB
91

7

el säkring/trasig säkring

Tå
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AXI-säkring för sufflettsystem (Cabrio-
t)
AXI-säkringar
AXI-säkringarna är placerade vid elcen-
alen i motorrummet. Dessa säkringar kon-
olleras på samma sätt som övriga säk-
gar.

AXI-säkringarnas uppgift är att förhindra 
t stor skada uppstår i bilens elsystem. 
arje MAXI-säkring skyddar ett flertal 
funktioner och har därför högre "ampere-
l" än de vanliga säkringarna. Reservsäk-
gar av denna typ medföljer inte bilen.

DICE / TWICE
DICE = Dashboard Integrated Central Elec-
tronics.
TWICE = Theft Warning Central Electronics.
DICE / TWICE-styrdonen är elektroniska 
styr- och kontrollenheter.
DICE styr bl.a.:

• framljus och inre belysning
• instrumentbelysning
• intervalltorkning av vindrutan
• eluppvärmning av bakruta och yttre 

backspeglar
TWICE styr bl.a.:

• centrallås
• stöldlarm
• immobilisering
• lampkontroll
• eluppvärmt baksäte
• bältesvarning
• elektriskt manövrerad passagerarstol
Dessa styrdon kommunicerar på bilens led-
ningsnät med en s.k. databuss. Denna buss 
kan sägas vara en informationsbärare som 
förmedlar information till och från de ingå-
ende komponenterna i DICE / TWICE-styr-
donen.
Om något fel uppstår i någon av de ingående 
komponenterna sätts felkoder i respektive 
styrdon. Detta gör att felsökningen hos en 
Saab-verkstad underlättas.

BSERVERA

m en MAXI-säkring går sönder tyder 
etta på att ett större fel uppstått i bilens 
lsystem och bilen ska tas till en aukto-
iserad Saab-verkstad för kontroll.

M
le
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issar, backspeglar, soltak

ljus fram

hissar

 framstol, vänster

rstyrsystem

instrument; minne elmanövrerad förarstol

bakljus

framstolar
S

88 Bilvård

äkringar

r Amp Funktion
A – –

B 10 Bromsljus släpvagn

C 30 Kupéfläkt, ACC

1 30 Eluppvärmd bakruta och backspeglar

2 20 Blinkers

3 30 Kupéfläkt, bilar med manuell reglagepanel

4 15 Innerbelysning, eldriven radioantenn

5 30 Elmanövrerad framstol, höger

6 30 Cigarrettändare

6A 7,5 Automatväxellåda

7 30 Bakre fönsterh

8 15 Bakre torkare

9 7,5 ACC-panel

10 – –

11 7,5 DICE/TWICE

12 20 Bromsljus; dim

13 15 Diagnos; radio

14 30 Främre fönster

15 20 Varselljus

16 30 Elmanövrerad

16B 30 Styrdon, moto

17 15 DICE/TWICE; 

18 10 Airbag

19 10 ABS; A/C; dim

20 20 Eluppvärmda 

30
10 20 30 30 15

15 15 10 10 10 10 10

10 30 30 10 20 15 15 15

10 10 2010 20 20 20 20 15 15

30 15 15 10 15 15

IB
91

8

1CBA 2 3 4 5 6

76A 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1716B 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38 39

äkringshållare på instrumentpanelens gavel
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vid rattenN

tomatväxellåda

, dieselmotor

vall)

gssystem)
Relähållare
Under instrumentpanelen r Amp Funktion

21 10 Manuell A/C; sufflett (Cabriolet)

22 15 Cruise Control; blinkers

23 20 Sufflett (Cabriolet); telefon

24 7,5 Radio

25 30 Centrallås

26 30 Styrdon, motorstyrsystem; tändkassett

27 15 Helljusblink; ACC

28 10 Motorstyrsystem

29 10 Höger parkeringsljus; nummerskyltbelysning

30 10 Vänster parkeringsljus

31 20 Backljus; vindrutetorkare; ljuslängdsreglering

32 15 Bränslepump

33 15 Eluppvärmt baksäte

34 10 SID; styrdon, automatväxellåda

35 15 DICE/TWICE; huvudinstrument; make up-belysning

36 10 Relä, startmotor

37 15 Förvärmt bränslefilter, dieselmotor

38 25 Syresensor (Lambdasond)

39 – –

Pos Funktion
A Eluppvärmt baksäte

B Backljus, bilar med au

C1 Förvärmt bränslefilter

C2 Låsmotor, baklucka

D1 Bakre torkare

D2 Bakrutespolning

E Tändlås

F –

G Vindrutetorkare (inter

H Eluppvärmd bakruta

I Bränslepump

J –

K Startrelä

L Huvudrelä (insprutnin
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stighet

glödtrådsvakt, främre)

lmotor

stighet

or

IB
91

9

torrummet (vänster sida)
90 Bilvård

äkringar och reläer
lcentral i motorrummet

Nr Amp Funktion
1 10 Signalhorn

2 15 Dimljus, fram

3 40 Kylfläkt, låg hastighet

4 10 Vakuumpump

5 15 A/C-kompressor

6 10 Vänster halvljus

7 10 Höger halvljus

8 10 Vänster helljus

9 10 Höger helljus

10 7,5 Strålkastartorkare

11 10 Ljuslängdsreglering

12 – Extraljus

13 7,5 APC

14 10 Tillsatsvärmare; vattenpump

15 15 Tillsatsvärmare

AXI 1 30 Kylfläkt, hög hastighet

AXI 2 50 ABS

os Amp Funktion

Halvljus

Helljus

1 Tillsatsvärmare

2 Vattenpump; vacuumpump

D Kylfläkt, låg ha

E Lampkontroll (

F1 60A
MAXI

Glödstift, diese

F2 –

G1 Signalhorn

G2 Dimljus, fram

H –

I Kylfläkt, hög ha

J A/C-kompress

Säkringar och reläer i mo
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ckbeteckningar
r exempelvis däck med beteckning 
5/60 R15 88V betyder:

95 däckets bredd i mm

60 profilförhållande mellan däckhöjd och 
bredd i procent

R radialkonstruktion

15 fälgdiameter 15 tum

88 belastningskod

V hastighetskod

Övriga hastighetskoder
S däcket godkänt för max 180 km/h

T däcket godkänt för max 190 km/h

H däcket godkänt för max 210 km/h

V däcket godkänt för max 240 km/h

W däcket godkänt för max 270 km/h

Y däcket godkänt för max 300 km/h
jul och däck
äck
äck och fälgar är noggrant anpassade till 
lens karaktär och bidrar väsentligt till de 
da vägegenskaperna.

nskar Ni utrusta bilen med andra däck eller 
lgar än de som följer bilen, bör Ni först råd-
åga en Saab- verkstad om vilka möjlighe-
r som finns.

kiftning av hjulen
ed anledning av framhjulsdriften slits de 
ämre däcken mer än de bakre. När befint-
a däck ska ersättas med nya bör det ske 
inst parvis, så att man får likvärdiga däck 
 samma axel. 

id montering av ett nytt däckpar, ska detta 
onteras bak, eftersom bilens kursstabilitet 
id t.ex bromsning/sladd) är bättre med det 
inst slitna däckparet bak. Skifta inte sida 
r de befintliga bakhjulen flyttas fram.

julen bör märkas, VF (Vänster Fram), HF, 
B och HB, när man skiftar mellan sommar- 
h vinterhjul. Detta är lämpligt för att hjulen 
a få samma plats och rotationsriktning 
sta gång de monteras.

örvara hjulen liggande eller hängande, 
te stående.

äckens lufttryck
fttrycket ska kontrolleras regelbundet, 

mpligtvis en gång/månad. Trycket ska 
passas efter den belastning och den has-

tighet som bilen vanligen körs med, se luft-
tryckstabellen på omslagets baksida. 
Rekommenderade värden gäller för kalla 
däck.
Trycket ska aldrig sänkas i varma däck. Om 
trycket kontrolleras när däcken är varma, 
bör endast ökning av trycket göras.
Felaktigt lufttryck förkortar däckens livs-
längd och ger sämre väghållning. För lågt 
lufttryck sliter mer på däcken än om luft-
trycket är något för högt.
Om ventilen börjar läcka, efter exempelvis 
kontroll av lufttrycket, kan den lätt skruvas ur 
och bytas.
Observera! Glöm inte att justera lufttrycket 
när bilens belastning eller hastighet ändras 
väsentligt.

Dä
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ompaktreservhjul
servhjulet har låg vikt och är lätt att han-
a vid hjulbyte. Det får endast användas 
r ett av bilens ordinarie hjul punkterat. 
ximal körsträcka för kompaktreservhjulet 
3500 km.
stigheten får inte överstiga 80 km/h.
fttrycket ska vara 4,2 bar (60 psi). Placera 
t utbytta hjulet i reservhjulsutrymmet 
der luckan i bagagerummet.
rning med kompaktreservhjul, se sid. 
8.
t till ordinarie hjul så snart detta är repa-
at.
servhjul, verktyg och domkraft med vev 
er under en lucka i bagagerummet.

S

IB
92

1

servhjul (under mattan i bagagerum-
et)
92 Bilvård

litagevarnare
äcken är försedda med sk slitagevarnare, 
lket innebär att när 1,6 mm av slitbanans 
önster återstår, framträder tvärgående 
nd utan mönster. Däcken bör då bytas.

önsterdjupet måste i Sverige enligt lag 
ra minst 1,6 mm på det mest slitna stället.

a del av de nationella bestämmelser 
m finns beträffande däcks mönster-

jup och vilka typer av vinterdäck som är 
llåtna.

Datumkod
Däck är att betrakta som färskvara. När 
däcken blir äldre blir de successivt hårdare 
och hårdare därmed försämras väggreppet. 
Detta är särskilt påtagligt när det gäller vin-
terdäck.
På däcket finns en datumkod som anger när 
det är tillverkat. De två första siffrorna anger 
veckonummer och den sista siffran anger 
årtal. Symbolen "<" pekar på årtalet.
Datumkoden 157 betyder alltså att däcket 
tillverkades under vecka 15 år 1997.
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litagevarnare

IB
96

9

Datumkod Re
m
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V
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 bilen under flera år körts med enbart 
tmetallfälgar och byte sker till stålfälgar, 
r gängorna för hjulskruvarna i bromsski-
na rensas innan däck med de tunnare 
lfälgarna monteras. Grus, salt och rost 
 ha täppt igen gängorna längst in i skruv-

len så att tillräckligt åtdragningsmoment 
ppnås.

Domkraften ska förvaras på rätt sätt 
under mattan i bagagerummet, den får 
inte ligga lös i bagagerummet eftersom 
den kan orsaka personskada vid en 
eventuell kollision.

Bilens domkraft får endast användas till 
Er Saab 9-3.

Vi avråder från att vintertid använda alu-
miniumfälgar eftersom dessa medför att 
bromsdetaljerna exponeras mer för 
slask- och saltsprut.
id hjulbyte ska verktygsinsatsen först tas ur 
refter reservhjulet.

Hjulbyte

Om
lätt
bö
vor
stå
kan
hå
ej u

VARNING

• Bilens domkraft är endast avsedd att 
användas vid hjulbyte och för att sätta 
på snökedjor. Vid annat arbete ska pall-
bockar användas.

• Kryp aldrig under bilen när den endast är 
upphissad med domkraften.

• Särskild försiktighet måste iakttas om 
vägen lutar. OBS! Stoppklossar ska 
användas.

• Placera stoppklossarna framför och 
bakom det hjul som är diagonalt längst 
från det som ska bytas.

• Varningsblinkers ska användas om hjul-
byte sker längs vägen.

• Man ska dra åt parkeringsbromsen och 
lägga in ettans växel eller backen på 
manuellt växlade bilar, på automatväx-
lade bilar ska växelväljaren ställas i läge 
P.

• Inga personer får vara kvar i bilen när 
den ska hissas upp med domkraften.

• Starta aldrig motorn när bilen är upphis-
sad med domkraften.

• Se till att domkraften står på slätt och 
stadigt underlag.

•

•

•
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 Lossa eventuell navkapsel genom att 
föra in en skruvmejsel under den och 
pressa utåt.
Lossa hjulskruvarna ett halvt varv

 Skruva upp domkraften så högt att hjulet 
går fritt från marken. Lossa hjulskru-
varna helt och ta av hjulet

 Montera hjulet och dra hjulskruvarna 
korsvis enligt bild.
Dra hjulskruvarna så mycket att fälgen 
och hjulskruvarna intar rätt läge

O

P
e

D
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92

2

ftpunkter för garagedomkraft
94 Bilvård

är bilen behöver lyftas ska domkraften pla-
ras i ett av de fyra fästen (främre eller 
kre) som finns under tröskelbalkarna.

m s.k. garagedomkraft ska användas, 
åste lyftplattan placeras på de ordinarie 
ftpunkterna för domkraft, mitt under 
otorns främre bärram eller under den 
kre bogseröglan (draganordningen). 

1  Dra åt parkeringsbromsen och lägg i 
ettans växel (läge P för automatväxlade 
bilar)

2  Skruva upp domkraften till lämplig höjd 
innan den placeras under urtaget i trös-
keln.
Kontrollera att domkraftshuvudet 
kommer rätt i urtaget i tröskelbalkens 
plåtfläns och att domkraftsfotens hela 
undersida står stadigt på marken. 
Skruva upp domkraften så mycket så att 
den just börjar lyfta bilen.

3

4

5
BSERVERA

lacera inte domkraften under bakaxeln 
ller under bakre golvet.

IB
92

4
IB

92
4

omkraftens placering Ly
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D

 Sänk ner bilen och dra hjulskruvarna 
korsvis till rätt moment.
Åtdragningsmoment:
Lättmetallfälg: 110 Nm.
Stålfälg: 110 Nm.
Överdriven åtdragning med hamrande 
skruvdragare kan skada hjulet samt 
medföra att man inte får loss hjulskru-
varna med hjälp av bilens verktyg

 Vid återmontering av heltäckande nav-
kapsel i samband med hjulbyte ska luft-
ventilen alltid inpassas till det urtag som 
finns i navkapseln.

8  Efterdra hjulskruvarna efter några mils 
körning.
Åtdragningsmoment:
Lättmetallfälg: 110 Nm.
Stålfälg: 110 Nm.

Vi avråder från att vintertid använda fälgar 
med stora öppningar eftersom detta medför 
att bromsdetaljerna exponeras mer för 
slask- och saltsprut.

Körning med snökedjor, se sid. 158 

IB
92

5

Dragningsföljd, hjulskruvar
IB

92
3

emontering av navkapsel
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lädsel
dseln i stolar, säten, dörrarmstöd och tak 
görs från ludd och hårstrån genom 

mmsugning eller med en luddfri fuktad 
lapp eller en klädvårdsborste. Fläckar tas 
rt med en tyglapp fuktad i tvållösning. 
vänd ljummet vatten.
 fläckurtagning är det viktigt att man arbe-

 med fläckborttagningsmedlet utifrån och 
unt fläcken för att undvika en s.k. tvätt-

g. Skulle man trots allt få en ring, eller 
lle smuts finnas kvar, försvinner den i 
el om man eftertvättar med ljummen tvål-
ning eller enbart ljummet vatten.
ckar efter vätskor, som t ex läskedryck 
r tunn olja, måste tas bort genast med ett 

sorberande material, t.ex. hushållspap-
r. Tvätta därefter med ett fläckborttag-
gsmedel.
r oljefläckar o.dyl. rekommenderas lack-
fta. En medelhård borste kan användas.
96 Bilvård

Ståplatta"
id körning blir alla däck varma, i synnerhet 
d lång och hård körning. När bilen parkeras 
ter en sådan körning och däcken svalnar 
n dessa få en så kallad "ståplatta". Detta 
n även uppstå om bilen står uppställd en 

ngre tid.
etta innebär att däckens yta mot marken 
attas till något vilket kan ge rattvibrationer 
nande obalans i däcken.
tåplattan" försvinner när däcken åter blir 
rma efter 20-25 km körning i landsvägs-
rt.

Bilbälten
Kontrollera då och då bilbältenas funktion. 
Lås och rullar ska spärra vid ryck i bandet. 
Infästningarna i golvet får inte vara rostska-
dade. Avslitna trådar får inte förekomma på 
bältesbanden.
Bilbältena bör ej komma i kontakt med 
ämnen som t.ex. polermedel, olja eller kemi-
kalier. Om banden blir smutsiga, bör de tvät-
tas med tvål och ljummet vatten eller bytas 
ut.
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VARNING

Bilbälten och bältessträckare som har 
utsatts för kraftig belastning t.ex. vid en 
kollision, ska alltid bytas oavsett om de 
har synliga skador eller ej.

Utför inga reparationer av bältet på egen 
hand. Modifieringar för att ändra avsedd 
funktion får inte göras.
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otorrum
torrummet ska rengöras med motortvätt-
del och spolas med varmt vatten. Strål-
tarna måste täckas. Undvik att spruta 

ekt mot kylare, gasreglagekabel, övriga 
torreglage, tändfördelare, generator, 
dsystem och övriga elkomponenter spe-
llt om högtrycksspruta används.
 högtrycksspruta används bör man rikta 
nstycket 90° mot den yta som ska tvättas. 
tta är särskilt viktigt där det finns etiketter.
vänd inte motorbensin som rengörings- 
r lösningsmedel vid reparationer eller 

derhållsarbeten. Lämpligt medel är ett 
jövänligt avfettningsmedel.
engöring och underhåll av 
derklädsel
ehandlingen av lädret utförs i första hand 
r att framhäva det eleganta utseendet men 
en för att ge en skyddande yta. Speciellt i 
sare nyanser är det troligt att förslitning 
h damm kommer att missfärga läderytan. 

ftersom detta inte påverkar slitageegen-
aperna - en förslitningspatina är många 
nger önskvärd hos läder - kan en alltför 
utsig yta påverka kvalitetsintrycket.

id vår- och höstöversyn av bilen (två 
nger per år) bör läderklädseln rengöras 
h rekonditioneras.

ukta en mjuk trasa med mild tvållösning 
h arbeta med denna fuktiga (ej våta) trasa 
rsiktigt på läderytan med lätta cirkelfor-
ade rörelser tills de smutsiga ytorna är 
na. Upprepa proceduren med endast rent 
tten. Låt torka helt. Efter denna rengöring 
bringas ett läderkonditioneringsmedel 
m kan köpas genom auktoriserade 

aab-återförsäljare.

Arbeta med samma rörelser som vid rengö-
ring. Använd en mjuk trasa. Låt läderkondi-
tioneringsmedlet torka och polera med en 
torr, mjuk trasa. Följ ovan angivna anvis-
ningar och undvik att använda hett vatten, 
okända slipande poleringsmedel, lösnings-
medel, sprayer och repande såpor. Läder-
klädseln kommer att vara ren och tilltalande 
i många år.

Textilmattor
Textilmattorna bör dammsugas regelbun-
det. Mattorna kan också rengöras med 
borste eller svamp och mattschampo.
Dammsugare som saknar skyddsjordning 
får ej användas utomhus.
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BSERVERA

Kontrollera att bromsarna fungerar efter 
biltvätten. Våta bromsskivor försämrar 
bromseffekten.

Om bilen är försedd med eldriven radio-
antenn måste denna parkeras i sitt 
nedre läge innan bilen automattvättas.

Rengör antennsprötet på eldriven 
antenn ungefär en gång i månaden med 
en ren och torr trasa. 
OBS! använd ingen olja eller någon sili-
con-baserad rengöringsprodukt.

Fasta antenner måste tas bort om bilen 
ska tvättas i en automatisk biltvätt.
98 Bilvård

vättning
arossen ska tvättas ofta. När bilen är ny bör 
rossen tvättas manuellt med enbart kallt 
tten och en ren, mjuk borste som vattnet 
n flöda genom. Automattvätt bör således 
dvikas den första tiden. Efter 5-6 månader 
r lacken hårdnat. För att underlätta ren-
ringen kan ett lämpligt biltvättmedel till-
ttas vattnet, som bör vara ljummet.

ågelspillning ska tvättas bort så snart som 
öjligt annars kan missfärgningar uppstå 
m är svåra att polera bort. Lägg en våt 
pperstuss på smutsfläcken, låt den ligga 
gon minut. Sedan kan smutsfläcken lätt 

ättas bort.
sfaltstänk kan avlägsnas med en trasa 
ktad i lacknafta. Undvik att använda starka 
ngöringsmedel, eftersom de kan torka ut 
cken. 

Även underredet ska tvättas regelbundet 
och speciellt noggrant vid vintersäsongens 
slut. Efter upprepade automattvättar bör, 
om automattvättarna inte omfattar under-
redstvättning, underredet tvättas noga 
manuellt.
Bilen bör inte tvättas i solsken. Den bör 
heller inte självtorka i solen utan ska torkas 
med ett rent sämskskinn omedelbart efter 
tvättning för att torkfläckar inte ska uppstå.
Glasrutorna bör rengöras invändigt med 
fönsterputsmedel. Detta är speciellt viktigt 
när bilen är ny eftersom en viss avdunstning 
från bilens inredning kan förekomma.
Välputsade rutor bidrar till att undvika imma 
på rutorna.
Utvändig rengöring görs med Saab spolar-
vätska, detta är speciellt viktigt efter auto-
mattvätt eftersom det ibland förekommer 
olika vaxbehandlingar som förorenar vind-
rutan och ger sämre torkkvalitet.

BSERVERA

vätta inte glasen till främre och bakre 
ombinationslykta med alkoholbase-
ade rengöringsmedel eftersom dessa 
edel kan ge upphov till sprickbild-

ingar i glasen.

O

•

•

•

•
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R
9

ngöring av bakruta
krutan kan rengöras med ett fönsterputs-
del eller en mild tvättlösning och en mjuk, 

tistatisk duk.
ersom bakrutan är gjord av glas kan man 
 behov använda isskrapa på utsidan.

O

•

•

•

•

•

BSERVERA

fter tvättning måste suffletten vara full-
ändigt torr innan den fälls ner. Nedfäll-
ng av våt eller fuktig sufflett kan orsaka 
ttenskador i kupéutrymmet och 
ögelskador på suffletten.
engöring av sufflett, 
-3 Cabriolet  

Tygtak: Använd milt tvållödder, ljummet 
vatten och en svamp vid tvättning.
Skölj suffletten noggrant med rent vatten för 
att avlägsna tvålrester. Skölj även karossen 
ren från rengöringsmedel, eftersom det kan 
orsaka missfärgning om det tillåts torka på 
lackerade ytor.
Om vidare rengöring erfordras efter använd-
ning av tvål och vatten, kan man använda ett 
milt schampo. Skölj först suffletten, använd 
därefter schampo på hela suffletten och 
skrubba med en liten mjuk handborste.
Tillsätt vatten efter behov tills rengörings-
medlet löddrar. Använd en tygtrasa eller en 
svamp för att avlägsna smuts, så att den inte 
bearbetas in i tyget. Skölj hela bilen grundligt 
med rent vatten och se till att rengöringsme-
del inte tillåts torka på lackerade ytor.
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BSERVERA

Observera att vissa automatiska biltvät-
tar kan orsaka skador på tygsuffletten. 
Detta gäller biltvättar som använder 
mekaniska avkännare mot karossen.
Vi avråder från tvättning av Saab 9-3 
Cabriolet i automatiska biltvättar.

Parkera om möjligt i skugga. Starkt och 
långvarigt solljus kan påverka sufflet-
tens färg och material.

Använd aldrig starka, blekande eller sli-
pande rengöringsmedel, eftersom 
dessa kan skada tygsuffletten.

Tvätta omedelbart bort fågelspillning, 
eftersom det kan ha en frätande inver-
kan på tygsuffletten.

Vid långvarig parkering, exempelvis vin-
terförvaring, ska suffletten vara uppfälld 
för bästa urluftning av tyget.
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behandlingens uppbyggnad
Karossplåt
Zink (vissa detaljer) 7,5 µm
Fosfatskikt
Katodisk ED 28 µm
Mellanfärg 35 µm
Basmetallic 15 µm
Klarlack 40 µm
Solid täckfärg 40 µm
00 Bilvård

axning och polering
n ny bil bör inte vaxas förrän efter 3-4 
ånader. Man behöver inte polera förrän 
cken oxiderat och blivit matt. Polermedel 
ed slipmedel får endast i undantagsfall 
vändas på en ny bil. Vid såväl vaxning 
m polering måste lackytan vara väl ren-

ord innan arbetet påbörjas.

ättring av lack
kador i lackytan ska behandlas så snart de 
ptäcks. Rostskyddsgarantin gäller inte för 
stskador som uppkommit genom obe-
ndlade lackdefekter. Ju förr en skada 
handlas desto mindre risk för att rostan-
epp ska uppstå.
ckdefekter efter krockskador är oftast så 
fattande att en lackeringsverkstad måste 

litas för att resultatet ska bli bra.
indre lackskador som stenskott och 
staka repor kan Ni själv bättra. Hjälpme-
l för detta, t ex penslar, bättringsfärg och 
undfärg finns att köpa hos Saab- återför-
ljaren.

Om skadan inte trängt in till plåten och ett 
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, kan 
bättringsfärgen fyllas i direkt sedan eventu-
ell smuts skrapats bort med en knivspets.
Om ett rostangrepp uppstått, t.ex. p.g.a. ett 
stenskott, måste först all ytlig rostbildning 
skrapas bort med en knivspets. Om möjligt 
bör den skadade ytan skrapas plåtren. Där-
efter lägger man på grundfärg (primer) i två 
tunna skikt med pensel.
Avsluta med ytfärgen som läggs på i flera 
tunna skikt så att ytan på det skadade stället 
kommer i samma höjd som med den kring-
liggande lackytan.
Såväl grundfärg som bättringsfärg måste 
röras om noga innan den används. Låt lack-
ytan torka mellan varje strykning.

2-skiktslack
2-skikts täckfärg appliceras i två skikt. 
Första skiktet, basfärgen, innehåller bl.a. 
pigment, metallflake och bindemedel. Andra 
skiktet är en klarlack som ger färdigytan 
dess glans och skyddar basfärgen för fukt 
och miljöpåverkan.
Bättring av stenskott ska göras på följande 
sätt:
Efter rengöring stryker man på grundfärg 
därefter basfärg och slutligen klarlack. 
Bästa resultat erhålls om grundfärgen läggs 
på i två eller tre skikt.

Yt
1
2
3
4
5
6
7
8
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er rengöring och torkning appliceras tjock 
tskyddsolja på slitna eller skadade par-
 med sprayburk eller pensel.
en efter rostskyddsgarantins utgång bör 
t ligga i Ert intresse att underhålla rost-
ddet för att undvika rostskador på längre 

t.
rossens lackerade falsar, speciellt på 
rrar och luckor, är kritiska ställen för rost-
ning utifrån av smuts och salt och inifrån 
fukt - inte minst av kondens. Håll därför 
arna rena och vid eventuell antydan till 
t, behandla med tunt rostskyddsmedel 
d sprayburk eller pensel. Rådgör gärna 
d Er Saab-verkstad.
ostskydd
ela bilen rostskyddsbehandlas vid tillverk-
ngen i olika steg, bl.a. med elektro-
pplackering, och polyesterbaserat slit-
ydd mot stensprut och korrosion samt 
nn penetrerande rostskyddsvätska i 
lrum och balkar.

örutom det konventionella rostskyddet, 
som färg, underredsbehandling samt hål-
msbehandling, är huvuddelen av karos-
ns plåtytor förzinkade, t ex huv, dörrar, 
derrede etc.

ärskilt underredets och hjulhusens rost-
ydd utsätts ständigt för slitage och risk för 
ador, vars omfattning är beroende på 
lens körförhållanden. Uppstänkande väg-

uts men framför allt vägsalt kan därmed 
s möjlighet till rostangrepp.

a därför för vana att spola underredet ofta 
h kontrollera rostskyddets tillstånd. Även 
 bilen är inom rostskyddsgarantin fritar 

t Er inte från det normala underhållet av 
stskyddet vari nödvändig komplettering 
 detsamma ingår.
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tervinning av 
lmaterial

 personbil innehåller 65-75% metaller, 
-15% plast, 5% gummi samt mindre 
ngder glas, trä, papper och textilier.
sa detaljer kan återanvändas och andra 
 brytas ner kemiskt för att ingå i nya pro-

kter eller utnyttjas som energikälla.
ab 9-3 är konstruerad med tanke på möj-
eten att vid skrotning sortera och åter-
na en så stor del av bilens beståndsdelar 

 möjligt. För att underlätta sortering, så 
r t.ex plastdetaljer en märkning som iden-
rar vilken typ av plast den är gjord av.

. 90% av bilen är återvinningsbar, men 
rvinningsgraden är beroende av varje 
ds skrotningsprogram. Samtliga större 
otningsanläggningar på varje marknad 
mer att få detaljerad information från 

ab hur man uppnår största återvinnings-
d.
an skrotningen töms bilen på oljor och 

dra vätskor som kan vara miljöfarliga. 
ab 9-3 med luftkonditionering (A/C;ACC) 
vänder i detta sammanhang ett köldme-
m, R134a, som är helt klorfritt.

O

S
s
s
s
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02 Bilvård

erviceprogram
eriodisk service
arje bil kräver service och underhåll för att 
 bästa driftsäkerhet. Vi har utarbetat ett 
rviceprogram för Er bil över åtgärder, vilka 
döms som nödvändiga att utföras med 

ssa intervaller. Av bilens servicehäfte 
amgår hur serviceprogrammet är utformat.
aab Original Serviceprogram är kompone-
t, för att på ett rationellt och ekonomiskt 
tt ge Er bil fullgod skötsel. 

En fackmannamässigt utförd service vid rätt 
mätarställning är en förutsättning för garan-
tins giltighet.
Ta med servicehäftet när Ni lämnar bilen för 
service och se till när Ni hämtar den att samt-
liga punkter i programmet blivit utförda och 
att servicehäftet stämplats på rätt plats.
Saab Original Service bidrar också till ett 
högt andrahandsvärde.
Serviceprogrammet kan efterhand komma 
att ändras till innehåll och omfattning. Er 
auktoriserade Saab-verkstad har dock alltid 
aktuella uppgifter som gäller Er bil.
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BSERVERA

ervicepunkternas intervaller är fast-
tällda, för att upprätthålla bilens trafik-
äkerhet, driftsäkerhet, driftsekonomi 
amt gällande avgasreningsbestäm-
elser.
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15
14

12

13

11

7

10
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6
5

1 A-stolpklädsel: PP, PP/EPDM
2 Dekor vindruta: PP, PP/EPDM
3 Tätningar: EPDM
4 Inkapsling bakruta: PUR
5 Dekorpanel: ABS
6 C/D-stolpklädsel: PP
7 Baklykta: PMMA
8 Hörnutfyllnadspanel: PPO/PA
9 Bakre stötfångare: 

hölje - PP/EPDM
kärna - expanderad PP

0 Bränsletank: PE
1 Inkapsling sidoruta: PP/EPDM
2 A-stolpklädsel, textil: PC/ABS
3 Sidodekor: PVC
4 Backspegel: ABS
5 Tröskelskydd: PP/EPDM
6 Innerskärm: PP
7 Navkapsel: PA
8 Blinklykta: PMMA
9 Främre spoiler: PP/EPDM
0 Främre stötfångare: 

hölje - PP/EPDM
kärna - expanderad PP

1 Spolarvätskebehållare: PE
2 Grill: ABS
3 Fläktkåpa: PP
4 Avtäckning huvspalt: PC/ASA

19

20

23

22

21

24

1

2

18
17

16

ABS Akrylnitrilbutadienstyrenplast
ASA Akrylnitrilstyrenakrylatplast
EPDM Etenpropengumm
PA Amidplast
PC Karbonatplast
PE Etenplast
PMMA Akrylplast
POM Acetalplast
PPO Fenylenoxidplast
PP Propenplast
PUR Uretanplast
PVC Vinylkloridplast
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jpning av strålkastarglas för resa i län-
r med vänstertrafik
04 Bilvård

id utlandsresor
aab har givit ut ett häfte - Saab European 
ervice Guide - där det finns råd och anvis-
ngar inför en utlandsresa. I den ingår 
kså en adressförteckning över Saab´s 
rviceverkstäder i Europa. Kontakta Er 

aab-återförsäljare.
öre en långresa är det lämpligt att få bilen 
nomgången på en Saab-verkstad.

kaffa några viktiga reservdelar att ta med 
 resan t.ex. glödlampor, torkarblad, säk-
gar, poly-V-rem.

an kan själv göra några kontroller före 
san:

Kontrollera att motorn fungerar felfritt.
Kontrollera så det inte läcker olja eller 
bränsle från motor och växellåda.
Kontrollera poly-V-remmen. Byt den om 
den visar tecken på hårt slitage.
Kontrollera batteriets laddning.
Kontrollera däckens mönster och luft-
tryck. Glöm inte reservhjulet.
Ta med en extra bilnyckel/fjärrkontroll, 
förvara denna separat, se även sid. 116.

• Se till att max. tillåten hastighet för bilens 
däck inte överskrids vid körning i länder 
med fri fart, se avsnittet "Däckbeteck-
ningar" sid. 191.

• Kontrollera bromsarna.
• Se över alla glödlamporna.
• Kontrollera verktygen i bilen.
• Se till att varningstriangeln finns i bilen. 

Ta reda på vilka regler som gäller för var-
ningstrianglar dit Ni ska resa.

• Vid resa i länder med vänstertrafik ska 
man tejpa över den sektion på strålkas-
targlaset som ger det asymmetriska 
halvljuset med svart tejp. Annars blän-
das mötande trafik.

• Ska man resa till länder som inte har bly-
fri bensin eller inte har bensin med till-
räckligt högt oktantal bör Ni tala med Er 
Saab-verkstad. Viss motoranpassning 
måste göras.

Te
de
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L
(

ötsel och service
ompressorns drivrem ska kontrolleras i 
amband med ordinarie service.
ondensorn och kylaren ska hållas rena 

rån insekter och annan smuts. I sam-
and med biltvätt bör kylaren och kon-
ensorn (framför kylaren) spolas rena 
åde genom kylargrillen och inifrån 
otorrummet, använd inte högtrycks-

pruta. 
ndvik att spola när motorn är het.

servera att kylaren inte får skärmas av 
d nät eller dylikt, eftersom detta försämrar 
ningen avsevärt, vid körning i extrem kyla 
 dock kylarskydd användas.

nder den kalla delen av året bör luft-
onditioneringen (gäller manuellt klimat-
ystem) kopplas in 1-2 gånger per 
ånad och köras 5-10 minuter under 

andsvägskörning när bilen blivit upp-
ärmd. 
enna åtgärd förhindrar att packning-
rna i kompressorn förstörs. Kompres-
orn smörjs av ett smörjmedel som 
irkulerar med kylmediet.
tera. Anläggningen kan inte kopplas in 
 yttertemperaturen understiger 0°C. 
ppla in A/C-anläggningen när bilen står i 
uppvärmt utrymme.
uftkonditionering 
A/C)

Felsökning
Om fel skulle uppstå på luftkonditionerings-
anläggningen kan Ni själv göra nedanstå-
ende kontroller. Fungerar den ändå inte till-
fredsställande bör Ni kontakta auktoriserad 
Saab-verkstad.
Notera.
När A/C-kompressorn är inkopplad avfuktas 
den inkommande luften. Detta gör att det 
bildas kondensvatten på förångaren. Detta 
kondensvatten dräneras ut under bilen. När 
bilen parkeras kan en liten vattenpöl bildas 
under bilen när kondensvattnet droppar ner 
på marken. Ju varmare och högre luftfuktig-
het det är desto mer kondensvatten bildas.

Om kylningen är otillräcklig 
a Kontrollera att temperatur- och luftfördel-

ningsreglage är rätt inställda, se avsnit-
tet "Klimatsystem".

b Kontrollera att kondensorn (monterad 
framför kylaren) inte är igensatt av smuts 
eller insekter.

c Kontrollera att kompressorns drivrem 
inte slirar.

d Kontrollera att säkringarna för kylfläktar 
och kompressor är hela.
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OBSERVERA

• Bilens A/C-system är konstruerat för 
kylmedium R134a

• Hantering av kylmedium kräver special-
verktyg och ett speciellt bytesförfarande

• All reparation och justering av A/C-sys-
temet ska utföras av sådan auktoriserad 
Saab-verkstad som har personal och 
utrustning för denna typ av arbete

• Blanda aldrig kylmedierna R 134a och 
R12

VARNING

• I A/C-systemet råder övertryck. Lossa 
inte/ta inte bort några anslutningar i 
A/C-systemet

• Utströmmande gas kan orsaka blindhet 
eller annan personskada
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A
T

S

S

S

A

S

M

A

V

alvikt – tjänstevikt
yck, fram eller bak, ej får överskridas.
r vikt + förare á 70 kg) och lastförmåga framgår av 
ficate Of Conformity).

torrummet

örrars __________ 940 mm

örrars __________ 1705 mm

rars ____________ 451 dm3

-dörrars ________ 1303 dm3

_______________ 354 dm3

_______________ 285 dm3

IB
54

1

08 Tekniska data

llmänna uppgifter
otal längd, med stötfångare _______________ 4629 mm

törsta bredd inkl. backspeglar _____________ 1936 mm

törsta höjd ____________________________ 1428 mm

törsta höjd när suffletten manövreras (Cabrio-
let)__________________________________ ca. 2200 mm

xelavstånd ____________________________ 2605 mm

pårvidd

fram_________________________________ 1452 mm

bak _________________________________ 1442 mm

arkfrigång vid maxvikt___________________ ca. 100 mm

ntal sittplatser, inkl. föraren

Coupé- och 5-dörrars ___________________ 5

Cabriolet _____________________________ 4

änddiameter __________________________

mätt vid bilens yttersta hörn ______________ 11,1 m

mellan trottarkanter_____________________ 10,5 m

Totalvikt

Max tågvikt
(= totalvikt + max 
släpvagnsvikt)

Max axeltryck fram

Max axeltryck bak

Tillåten last (utöver förare) = tot
Observera att max tillåtet axeltr
Bilens exakta tjänstevikt (körkla
registreringshandlingarna (Certi

Chassinummerskylt i mo

Bagagerummets längd

uppfällt baksäte, 3- och 5-d

nedfällt baksäte, 3- och 5-d

Bagagerumsvolym enl. SAE

med hatthylla, 3- och 5-dör

hela baksätet fällt, 3- och 5

Cabriolet, sufflett uppfälld _

Cabriolet, sufflett nerfälld _
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K

T

M

V

M

VARNING

elbelastning får aldrig överskridas. 
n av vissa tillbehör (t.ex. draganord-

kar lastförmågan i motsvarande grad.

förankringen viktig, speciellt när baksä-
rfällt.

__________________ 100 kg

__________________ max 1600 kg

__________________ max 750 kg

__________________ 50-75 kg

ed bromsad släpvagn _ 100 km/h

 hastighetsgräns är de som Saab Automobi-
 nationella regler kan begränsa tillåtna vikter 
 159.
  

örklar vikt 
(i körklar vikt ingår full tank, spolarvätska, verk-
tyg och reservhjul)

3-dörrars _____________________________ 1305-1470 kg

5-dörrars _____________________________ 1325-1490 kg

Cabriolet _____________________________ 1370-1475 kg

otalvikt

3-dörrars _____________________________ 1830-1890 kg

5-dörrars _____________________________ 1850-1910 kg

Cabriolet _____________________________ 1790-1830 kg

ax. axelbelastning

Fram ________________________________ 1045 kg

Bak _________________________________ 875 kg

iktfördelning

Tjänstevikt, fram/bak____________________ ca. 62/38%

Totalvikt, fram/bak______________________ ca. 58/42%

aximalt tillåten last i bagagerummet:

Coupé och 5-dörrars vid tjänstevikt samt 4 
passagerare á 70 kg ____________________ 60 kg

För varje minskning av antalet passagerare i baksätet får lasten ökas 
med 45 kg

Cabriolet vid tjänstevikt och 3 passagerare á 
70 kg ________________________________ 55 kg

Coupé och 5-dörrars vid tjänstevikt och helt 
fällt baksäte___________________________ 215 kg

• Tillåten totalvikt och ax
Observera att installatio
ning, CD-växlare) mins

• Vid godstransporter är 
tet är helt eller delvis ne

Max. tillåten taklast ______

Släpvagnsvikter:

Bromsad släpvagn ______

Obromsad släpvagn _____

Rekommenderat kultryck _

Högsta tillåtna hastighet m

Ovan angivna maxvikter och
le AB tillåter. Observera att
och hastighet, se även sid.
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M
T

C

S

C

T

F

V

otorolja som uppfyller kraven enligt API 
6/A3-96, inklusive de utgående kraven 

otorolja som uppfyller kraven enligt ACEA 
ss CD, inklusive de utgående kraven CCMC 

aliteter innehåller för motorn lämpliga tillsat-
gare tillsatser.

skositeter inte är tillgängliga kan 15W/40 an-

 -20°C eller under, använd 5W/30 eller 
hel- eller delsyntetisk typ.
 +15°C eller däröver, använd 15W/50 eller 

byte)

_______________ 4,0 l

_______________ 5,5 l
10 Tekniska data

otor Motorolja
yp

Bensinmotor __________________________ 4 cyl, 2 överliggande 
kamaxlar, 16 ventiler 
och 2 balansaxlar

Dieselmotor___________________________ 4 cyl, 1 överliggande 
kamaxel, 16 ventiler 
och 2 balansaxlar

ylinderdiameter

Bensinmotor __________________________ 90 mm

Dieselmotor___________________________ 84 mm

laglängd

Bensinmotor __________________________ 78 mm

Dieselmotor___________________________ 98 mm

ylindervolym

Bensinmotor __________________________ 1,985 dm3

Dieselmotor___________________________ 2,171 dm3

omgångsvarvtal ________________________ 900 rpm

rostskyddsvätska_______________________ Av Saab godkänd 
frostskyddsvätska

ätskevolym, kylsystem

Bensinmotor __________________________ 8,5 l

Dieselmotor___________________________ 8,3 l

Oljekvalitet, bensinmotor:
Saab Turbo Motorolja alt. m
SG/SH/SJ och ACEA A2-9
CCMC G4/G5.

Oljekvalitet, dieselmotor:
Saab Turbo Motorolja alt. m
B2-96/B3-96, API, lägst kla
PD2.

Oljor enligt ovanstående kv
ser. Vi avråder från ytterli

Viskositet:
10W/30 alt. 10W/40
På marknader där dessa vi
vändas.
Vid konstant temperatur av
5W/40. Dessa ska vara av 
Vid konstant temperatur av
20W/50.

Oljevolym, inkl. filter (vid olje

Bensinmotor ___________

Dieselmotor____________



211Tekniska data

B

In
F
m

M

B

B

D

I

2

växellåda
_______________ 185 hk (136 kW)

2100 rpm _______ 263 Nm (26,8 kpm)

_______________ 9,2:1

sk växellåda
_______________ 185 hk (136 kW)

2000 rpm _______ 230 Nm (23,5 kpm)

_______________ 9,2:1

_______________ 200 hk (147 kW)

2300 rpm _______ 283 Nm (28,9 kpm)

_______________ 9,2:1

_______________ 115 hk (85 kW)

2000 rpm _______ 260 Nm (26,5 kpm)

_______________ 19,5:1
ränsle

formation om avgaskontroll
ordonet överensstämmer med kraven i Naturvårdsverkets bestäm-
elser A14-Regulation för miljöklass C3.

otorvarianter

ränsletankens volym ____________________ 68 l

ensinmotor ___________________________ Blyfri 95 RON, 
min 91 RON

ieselmotor:

Använd endast dieselolja avsedd för motordrift. Eldningsolja, marine 
diesel o.dyl. får ej användas. Dieseloljan ska ha ett cetantal på minst 
45.

nsprutningsmotor, 2,0
Effekt, EEC vid 6100 rpm ________________ 130 hk (96 kW)

Max vridmoment, EEC vid 4300 rpm _______ 177 Nm (18,0 kpm)

Kompressionsförhållande ________________ 10,1:1

,0 ecopower
Effekt, EEC vid 5500 rpm ________________ 155 hk (114 kW)

Max vridmoment, EEC vid 3600 rpm _______ 219 Nm (22,3 kpm)

Kompressionsförhållande ________________ 9,2:1

Turbomotor, 2,0 manuell 
Effekt, EEC vid 5500 rpm _

Max vridmoment, EEC vid 

Kompressionsförhållande _

Turbomotor, 2,0 automati
Effekt, EEC vid 5750 rpm _

Max vridmoment, EEC vid 

Kompressionsförhållande _

Turbomotor, 2,0 (200 hk)
Effekt, EEC vid 5500 rpm _

Max vridmoment, EEC vid 

Kompressionsförhållande _

Turbodiesel, 2,2
Effekt, EEC vid 4300 rpm _

Max vridmoment, EEC vid 

Kompressionsförhållande _
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E
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S

G
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T

E

utvändig längd

. ______________ 1805 mm

. ______________ 2345 mm

_______________ 1805 mm

_______________ 1902 mm

d Drivrem, dieselmotor med 
A/C-kompressor

IB
92

9

IB
97

0

12 Tekniska data

lsystem Drivremmar 
pänning ______________________________ 12 V

atterikapacitet

Bensinmotor __________________________ 60 Ah

Dieselmotor___________________________ 85 Ah

tartmotor _____________________________ 1,4 kW

enerator max. laddn. ström/spänning

Bensinmotor utan A/C___________________ 90 A/14 V

Bensinmotor med A/C___________________ 130 A/14 V

Dieselmotor___________________________ 120 A/14 V

ändföljd

Bensinmotor __________________________ 1-3-4-2

ändstift

2,0i _________________________________ NGK BCP 5EV 
(Ädelmetall)

2,0 ecopower och 2,0 Turbo (185 hk) NGK BCPR 7ES-11

2,0 Turbo (200 hk)______________________ NGK PFR 7H-10

lektrodavstånd

2,0i _________________________________ 0,6 mm

2,0 ecopower och 2,0 Turbo ______________ 1,0 mm

Motorvariant

Bensinmotor utan A/C-komp

Bensinmotor med A/C-komp

Dieselmotor utan A/C-komp.

Dieselmotor med A/C-komp.

Drivrem, bensinmotor me
A/C-kompressor
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M
T

O

O

H

_______________ Elektroniskt kontrolle-
rad 4-stegs automa-
tisk växelllåda med 
momentomvandlare 
och differential

_______________ P R N D 3 2 1

_______________ 7,2 liter

_______________ 3,25 liter

_______________ Texaco Texamatic 
Dexron III

_______________ Hydrauliska lamell-
kopplingar, broms-
band och 
frihjulskopplingar

m på 4:e växeln

Turbo (185 hk) ___ 40-41
anuell växellåda Automatisk växellåda
yp___________________________________ 5-växlad, helsynkroni-

serad med slutväxel 
och differential

ljetyp (vid påfyllning) ____________________ Saab syntetisk manu-
ell växellådsolja

ljemängd _____________________________ 1,8 l

astighet (km/h) vid 1000 rpm på 5:e växeln

2,0i _________________________________ 38-39

2,0 ecopower och 2,0 Turbo (185 hk och 200 
hk __________________________________ 42-43

2,2 TiD ______________________________ 44-46

Typ____________________

Växelväljarlägen _________

Oljemängd, totalt _________

Oljemängd, vid byte_______

Oljetyp _________________

Kopplingstyp ____________

Hastighet (km/h) vid 1000 rp

2,0i, 2,0 ecopower och 2,0 



2

H

S

F

T

S

S

R

O

_______________ Hydrauliska skivbrom-
sar med vacuum-
servo, 2-krets 
diagonalsystem

_______________ Verkar på bakhjulen

_______________ Enl. spec. DOT 4

_______________ 288 mm

_______________ 286 mm

nsyta:

_______________ 224 cm²

_______________ 92 cm²
14 Tekniska data

julupphängning

tyrning

Bromssystem
jäderelement, fram och bak_______________ Skruvfjädrar

otalt fjäderutslag:

Fram ________________________________ 163 mm

Bak _________________________________ 212 mm

tötdämpare, fram och bak ________________ Gastryckstötdämpare

tyrmekanism __________________________ Servostyrväxel av 
kuggstångstyp och 
teleskopisk ledad ratt-
axel

attvarv mellan ändlägena ________________ 3,0

ljetyp ________________________________ Styrservoolja 
CHF 11S

Färdbroms (ABS) ________

Parkeringsbroms _________

Bromsvätska ____________

Skivdiameter:

Fram _________________

Bak __________________

Bromsklotsarnas totala friktio

Fram _________________

Bak __________________
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F

 

gt Konsumentverkets norm KOVFS 

F

D

V

K

O

R
m

S
M
r

F

tad Lands-
väg

Blan-
dad

CO2
g/km

Miljö-
klass

13,1 6,8 9,1 217 C3
13,5 7,0 9,4 225 C3
14,7 7,4 10,1 240 C3

13,6 6,9 9,4 224 C3

13,6 7,0 9,4 225 C3
15,6 7,7 10,6 253 C3

13,9 7,0 9,5 227 C3

13,9 7,2 9,7 232 C3

15,4 7,8 10,6 258 C3

14,0 7,3 9,8 233 C3

14,4 7,3 9,9 236 C3

8,9 4,6 6,2 164 C3
älgar och däck Bränsledeklaration
(l/100 km) 

Värdena är framtagna enli
1996:12

älgdimension __________________________ 6 x 15, 6,5 x 15 alt. 
6,5 x 16

äckdimension _________________________ 195/60 R 15 V eller
205/50 R 16 W

interdäck:

med fälg 6 J x 15" H2 ___________________ 185/65 R 15T M+S 
alt.195/60 R 15T M+S

med fälg 6 1/2 J x 16" H2 ________________ 205/50 R 16H M+S

ompaktreservhjul:

Fälgdimension ________________________ 4 x 15

Däckdimension ________________________ T115/70 R15

Max körsträcka ________________________ 3500 km

Max hastighet _________________________ 80 km/h

BSERVERA

ekommenderade snökedjor: Gunnebo 7EX. Snökedjor får inte 
onteras på bakhjulen.

nökedjornas länkar får inte bygga mer än 9 mm utanför däcket. 
ax. hastighet med monterade snökedjor är 50 km/h. Snökedjor 

ekommenderas inte på bredare fälg än 6" hjul, se även sid. 158.

ramhjulsinställning

Hjulskränkning (toe-in, mätt på fälgen) ______ 1,5±0,5 mm

S

Insprutningsmotor:
2,0 man. 3/5D
2,0 man. Cabriolet
2,0 auto.
Turbomotor:
2,0 ecopower man. 3/5D
2,0 ecopower man. 

Cabriolet
2,0 ecopower auto.
2,0 Turbo (185 hk), 

man. 3/5D
2,0 Turbo (185 hk), 

man. Cabriolet
2,0 Turbo (185 hk), 

auto.
2,0 Turbo (200 hk), 

man. 3/5D
2,0 Turbo (200 hk), 

man. Cabriolet
Dieselmotor
2,2 TiD, man.
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16 Tekniska data

kyltar och etiketter
id kontakter med Er Saab-återförsäljare 
n det ibland vara viktigt att känna till bilens 
assinummer, motornummer och växel-

dsnummer.

 Märkskylt för modifieringsåtgärder (kam-
panjskylt)

 Chassinummer innanför vindruta
 Karossnummer
 Växellådsnummer
 Motornummer
 Etikett för färgkoder (klädsel och kaross) 
samt däcktryck

 Chassinummer
 Chassinummer (stansat i karossen)
 EU-godkännande

1
ABC

2
3

5
4



217Tekniska data

EC Certificate Of Conformity, detta doku-
cification av Er bil och ska förvaras i bilen.

1

2

3

4

5

3 = 3-dörrars
5 = 5-dörrars
7 = Cabriolet

5 = Manuell 5-växlad
8 = Automatisk 4-växlad

D = 2,2 TiD
J = 2,0i
N = 2,0 T (185 hk)
P = 2,0 T (200 hk)
T = 2,0 ecopower

0-9 eller X

X = 1999

2 =Trollhättan
7 = Nystad

000001-999999
Till bilen hör dokumentet E
ment ger en mer exakt spe

 - Geografiskt område Y = Nordeuropa

 - Land S = Sverige

 - Biltillverkare 3 = Saab Automobile AB

 - Produktlinje D = 9-3

 - Modellserie A = 9-3 med förarairbag
B = 9-3 med förar- och passagera-

rairbag
C = 9-3S med förarairbag
D = 9-3S med förar- och passage-

rarairbag
E = 9-3SE med förarairbag
F = 9-3SE med förar- och passage-

rarairbag
G = Sportpaket
H = Sportpaket

6 - Karossutförande

7 - Växellåda

8 - Motorvariant

9 - Kontrollsiffra

10 - Årsmodell

11 - Produktionsort

12 - Tillverkningsnummer

position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

| | | | | | | | | | | |

chassinummer: Y S 3 D E 5 5 N 7 X 2 005543

| | | | | |

1 2 3 4 5 6 = identifieringskoder för vissa chassidetaljer

IB
54

1
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ren även sommartid någon gång i måna-
illastående diesel avdunstar och efter-
n orsaka driftstörningar.
s gångtid är 60 minuter.
, ex.vis 30 minuter, programmerar man 

e avfärd. Vid avfärd avbryter man upp-
Avbryta uppvärmningen manuellt när 

 kan också användas som extravärmare 
sfas, se "Manuell start när motorn går:"
m bränslenivån understiger 10 liter kan 
 inte startas.

äge OFF när man programmerar start-

) kan programmeras.
rens starttid, inte den tid uppvärm-

id:

– HEAT" med  eller .

 +  intryckta tills en ljudsignal hörs, 
.

med knapparna  och .

 att hålla knapparna CLEAR +  
nal hörs.
epa steg 2 - 5 för
–:– – HEAT"
18 Tekniska data

otor- och kupévärmare
illbehör)

lektrisk motorvärmare med 220 V-kupéuttag:
en elektriska motorvärmarens starttid kan styras med SID. För 
tta krävs en monteringssats, kontakta Er Saab-återförsäljare.

amtidigt med den elektriska motorvärmaren aktiveras även even-
ellt monterat 220 V-uttag i kupén.
en elektriska motorvärmaren har en gångtid på 180 min.
ill man ha kortare gångtid, ex.vis 30 minuter, programmerar man 
artiden till 30 minuter före avfärd. Vid avfärd avbryter man upp-
rmningen manuellt, se "Avbryta uppvärmningen manuellt när 
otorn inte har startats:".

ieseldriven värmare:
ilar med dieselmotor har dieseldriven värmare som standard för att 
r att förkorta uppvärmningstiden. Värmaren startar samtidigt med 
t motorn startas om motorn är kallare än +75°C och yttertempe-
turen är under +5°C.
en dieseldrivna värmarens starttid kan styras med SID. För detta 
ävs en monteringssats, kontakta Er Saab-återförsäljare. Med 
nna monteringssats aktiveras även kupéfläkten. Detta gör att 
kså kupén blir uppvärmd. Ställ därför in värmereglaget på max. 
rme och distributionsreglaget i läge defroster. Har bilen ACC ställs 
tta in automatiskt.

BS! Den dieseldrivna värmaren använder en del av batteriets 
pacitet. Därför rekommenderas att bilen körs minst lika lång tid 
m värmaren varit i drift, för att batteriet ska kunna återhämta sig. 

etta gäller speciellt när det är kallt ute och batteriet redan är hårt 
strängt. Är yttertemperaturen under -20°C bör värmarens drifttid 

te vara över 30 minuter. Kontrollera batteriets laddning med jämna 
ellanrum och ladda det vid behov.

Kör den dieseldrivna värma
den. Detta förhindrar att st
lämnar avlagringar vilka ka
Den dieseldrivna värmaren
Vill man ha kortare gångtid
startiden till 30 minuter för
värmningen manuellt, se "
motorn inte har startats:".
Den dieseldrivna värmaren
under bilens uppvärmning
Bilar med dieselmotor: O
den dieseldrivna värmaren

• Tändnyckeln ska vara i l
tid.

• Tre starttider (A, B och C
• Starttiden avser värma

ningen ska vara klar.

SID 1
Programmering av startt

1  Tryck på  eller .

2  Stega fram till "A – –:–

3  Håll knapparna CLEAR
" – –:– – " börjar blinka

4  Ställ in önskad starttid 

5  Lagra starttiden genom
intryckta tills en ljudsig

Önskas fler starttider uppr
"B – –:– – HEAT" och "C –
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A

1
2

E
F
"H

M

1

2
3

A
S

1
2

M

1
2

A

1
2

id:

– HEAT" med  eller .
ckt tills en ljudsignal hörs, "– –:– –" börjar 

med knapparna  och .
 att hålla SET-knappen intryckt tills en ljud-

 fler starttider upprepas steg 2 - 5 för
–:– – HEAT"

erad starttid:

för att tända displayen.

ammerad starttid med  eller .
as "START" och starttiden.
 starttid: repetera steg 1 och 2 men välj 
ktivering av programmerad starttid:

 Tryck på  eller .
 Stega fram till programmerad starttid.

fter någon sekund visas "START" och starttiden.
ör att ångra en aktiverad starttid: repetera steg 1 och 2 men välj 
EATER OFF" istället.

anuell start när motorn inte har startats:

 Tryck på  eller .

 Stega fram till "MANUAL START" med  och .
 Värmaren startar någon sekund efter det att man släppt knap-
parna. SID visar "HEATER ON 60" (kvarvarande inkopplingstid).

vbryta uppvärmningen manuellt när motorn inte har startats:
ID visar "HEATER ON" och kvarvarande inkopplingstid.

 Stega fram till "HEATER OFF" med knapparna  eller .
 Uppvärmningen avbryts när knappen släpps.

anuell start när motorn går:

 Tryck samtidigt på  och  tills en ljudsignal hörs.
 Värmaren aktiveras när knapparna släpps. SID visar "HEATER".

vbryta uppvärmningen manuellt när motorn går:

 Tryck samtidigt på  och  tills en ljudsignal hörs.
 Värmaren stängs av när knapparna släpps. Texten "HEATER" i 
SID försvinner.

SID 2
Programmering av startt

1  Tryck på  eller .

2  Stega fram till "A – –:–
3  Håll knappen SET intry

blinka.

4  Ställ in önskad starttid 
5  Lagra starttiden genom

signal hörs.
Önskar man programmera
"B – –:– – HEAT" och "C –

Aktivering av programm

1  Tryck på  eller  

2  Stega fram till en progr
3  Efter någon sekund vis

För att ångra en aktiverad
"HEATER OFF" istället.
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20 Tekniska data

anuell start när motorn inte har startats:

 Tryck på  eller .

 Stega fram till "MANUAL START" med  eller .
 Värmaren startar när man släpper knapparna. SID visar 
"HEATER ON 60" (kvarvarande inkopplingstid).

vbryta uppvärmningen manuellt när motorn inte har startats:
ID visar "HEATER ON" och kvarvarande inkopplingstid.

 Stega fram till HEATER OFF" med knapparna  eller .
 Uppvärmningen avbryts när knapparna släpps.

anuell start när motorn går:

 Tryck samtidigt på  och  tills en ljudsignal hörs.
 Värmaren aktiveras när knapparna släpps. SID visar "HEATER".

vbryta uppvärmningen manuellt när motorn går:

 Tryck samtidigt på  och  tills en ljudsignal hörs.
 Värmaren stängs av när knapparna släpps. Texten "HEATER" i 
SID försvinner.
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S

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

-spelare _____________________ 61
-växlare _____________________ 63
ECK GEAR BOX _____________ 145
briolet ______________________ 106
ntrallås _____________________ 116
assinummer _________________ 216
arrettändare _________________ 104
ise Control __________________ 150

E/TWICE ___________________ 187
bakljus ______________________ 30

mkraft ______________________ 194
ganordning __________________ 161

ftsekonomi __________________ 155
vrem _______________________ 177
ck _________________________ 191
ckbeteckningar _______________ 191
ckens lufttryck ________________ 191

ktrisk motorvärmare ___________ 218
ktriskt manövrerbara stolar _______ 82
ktronisk startspärr _____________ 116
ystem, tekniska data ___________ 212
ppvärmd bakruta ______________ 36
akregister

/C ___________________________ 35
BS-bromsar __________________ 152
CC __________________________ 37
CC, tips _______________________ 45
irbag _________________________ 93
llmänna säkerhetsföreskrifter, 
Cabriolet ____________________ 106
skkoppar _____________________ 104
udio System ___________________ 48
utomatiskt klimatsystem __________ 37
utomatväxellåda _______________ 143
vtagbar draganordning __________ 161

ackljus _______________________ 29
ackspeglar ___________________ 105
agagerum ____________________ 126
agagerum, Cabriolet ____________ 130
agagerumsbelysning _______ 102, 129
agagerumsbelysning, byte _______ 184
agagerumslucka, öppning _______ 120
akrutespolare __________________ 32
akrutetorkare __________________ 32
aksäte, fällning ________________ 126

Bandspelare ____________________ 58
Barnstolar ______________________ 89
Barnsäkerhet ____________________ 89
Barnsäkring, bakdörr _____________ 119
Batteri ________________________ 176
Batteribyte, fjärrkontroll ___________ 119
Bensinmätare ___________________ 19
Bilbarnstolar ____________________ 89
Bilbälten _______________________ 85
Bilbälten, kontroll ________________ 196
Blinkeromkopplare _______________ 29
Bogsering _____________________ 164
Bromsar ______________________ 151
Bromsning _____________________ 151
Bromsvätska, kontroll ____________ 175
Bromsvätska, kvalitet ____________ 214
Bränsledeklaration ______________ 215
Bränslekvalitet __________________ 211
Bränslemätare ___________________ 19
Bränslepåfyllning ________________ 140
Burkhållare ____________________ 103
Byte av glödlampor ______________ 180
Byte av hjul ____________________ 193
Byte av kylvätska _______________ 174
Byte av motorolja _______________ 171
Byte av torkarblad _______________ 178
Bältessträckare __________________ 85
Bättring av lack _________________ 200

C
CD
CD
CH
Ca
Ce
Ch
Cig
Cru

D
DIC
Dim
Do
Dra
Dri
Dri
Dä
Dä
Dä

E
Ele
Ele
Ele
Els
Elu
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E
E
E
E

F
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

G
G
G
G
G

librering, ACC _________________ 43
ssettbandspelare _______________ 58
k-down _____________________ 145
matsystem, manuellt ____________ 33
cka _________________________ 22
dsel, rengöring _______________ 196
ndensvatten, A/C ______________ 35
ndensvatten, ACC ______________ 38
nstantfarthållningssystem _______ 150
pphållare ____________________ 103
pplingsvätska ________________ 175
ckkudde _____________________ 93

ltryck, draganordning __________ 160
pébelysning __________________ 102
lvätska ______________________ 173
rning i varmt klimat ____________ 158
rning med kompaktreservhjul ____ 165
rning med släpvagn ____________ 159
rning med taklast ______________ 162
rriktningsvisare ________________ 29

ckbättring ____________________ 200
mpkontroll, huvudinstrument ______ 16
rm _________________________ 121
rm, funktioner ________________ 124
rmindikeringar ________________ 124
stlucka ______________________ 128
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luppvärmda backspeglar _________ 36
luppvärmda framstolar ___________ 84
luppvärmt baksäte ______________ 84
tiketter och skyltar _____________ 216

aktorer som påverkar 
bränsleförbrukningen ___________ 155

arthållare _____________________ 150
elkoder, Audiosystem ____________ 74
elsökning av A/C och ACC _______ 205
järrkontroll ____________________ 116
älgar och däck, dimensioner ______ 215
ällning av baksäte ______________ 126
ällning av sufflett, Cabriolet ______ 107
ärddator, SID __________________ 20
önsterhissar ___________________ 99
örankring av last _______________ 120
örankringsöglor ________________ 129
örarstol med minne ______________ 83
örbrukning, bränsle _____________ 215
örvaringsfack _________________ 104

laskrossensor, stöldlarm ________ 122
lödlampsbyte _________________ 180
lödlampstabell ________________ 185
lödstift, dieselmotor _____________ 16

H
Handbroms ____________________ 153
Handskfack ____________________ 104
Handskfacksbelysning ___________ 184
Hastighetskoder, däck ___________ 191
Hastighetsmätare ________________ 17
Hatthylla ______________________ 128
Helljussignal ____________________ 28
Hjul __________________________ 191
Hjulbyte _______________________ 193
Huvudinstrument _________________ 12
Huvudljus ______________________ 28

I
Immobilisering __________________ 116
Indikeringslampor ________________ 12
Inkörning ______________________ 142
Innerbackspegel ________________ 105
Innerbelysning __________________ 102
Instrumentbelysning ______________ 31
Integrerad barnbilstol _____________ 91

J
Justering, ratt ___________________ 84

K
Ka
Ka
Kic
Kli
Klo
Klä
Ko
Ko
Ko
Ko
Ko
Kro
Ku
Ku
Ky
Kö
Kö
Kö
Kö
Kö

L
La
La
La
La
La
La
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La
Li
Lj
Lj
Lu
Lu
Ly
Lå
Lå
Lå
Lå
Lä

M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

rkeringsbroms ________________ 153
rkeringsljus ___________________ 28
riodisk service ________________ 202
grammering, ACC _____________ 43

nktering, hjulbyte ______________ 193

S-radio ______________________ 52
dio __________________________ 52
ttjustering ____________________ 84
cirkulation ____________________ 35
kommendation för automatväxlade 
ilar, körning med släpvagn ______ 159
lätabell _____________________ 189
ngöring av klädsel _____________ 196
ngöring av sufflett _____________ 199
ostat ________________________ 31
servhjul _____________________ 132
stskydd _____________________ 201

HR, nackskydd ________________ 80
 ___________________________ 20
-meddelanden, Cabriolet _______ 112
-meddelanden, larm __________ 125

S (airbag) ____________________ 93
rviceprogram _________________ 202
oairbag ______________________ 97
stöglor ______________________ 129
mp-home ____________________ 145
udsignalering __________________ 84
uslängdsreglering _______________ 29
ftkonditionering ________________ 35
fttryck, däck __________________ 191
sdiod, larm __________________ 125
ngtidsuppställning _____________ 154
s __________________________ 116
s, bagagerumslucka, Cabriolet ___ 130
sningsfria bromsar ____________ 152
slampor Cabriolet, byte _________ 184

AXI-säkringar _________________ 187
ake-up belysning, byte __________ 184
ake-up spegel ________________ 105
anuell uppfällning av sufflett, 
Cabriolet ____________________ 110
anuell växellåda _______________ 142
anuellt klimatsystem ____________ 33
inne, förarstol __________________ 83
obiltelefon, installation ___________ 73
otor- och kupévärmare __________ 218
otor, beskrivning ______________ 168
otor, tekniska data _____________ 210
otorhuv ______________________ 168
otornummer __________________ 216
otorolja, byte _________________ 171
otorolja, kontroll _______________ 171

Motorolja, kvalitet _______________ 210
Motorolja, volym ________________ 210
Motorrum, bensinmotor ___________ 169
Motorrum, dieselmotor ___________ 170
Motorrum, rengöring _____________ 197
Motorvarianter __________________ 211
Motorvärmare __________________ 156
Mugghållare ___________________ 103

N
Nackskydd _____________________ 80
Nedfällning av sufflett ____________ 107
Nummerskyltbelysning, byte _______ 184
Nyckel ________________________ 116
Nödmanövrering av soltak ________ 101
Nödmanövrering av sufflett, Cabriolet 110
Nödöppning, tanklockslucka _______ 132

O
Om bilen inte startar _____________ 137

P
Park Brake Shift Lock ____________ 143
Park Brake Shift Lock, bortkoppling _ 144
Parkering ______________________ 154
Parkering i backe _______________ 154

Pa
Pa
Pe
Pro
Pu

R
RD
Ra
Ra
Re
Re

b
Re
Re
Re
Re
Re
Ro

S
SA
SID
SID
SID
SR
Se
Sid
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

rselljus _______________________ 28
rvräknare _____________________ 17
xning och polering _____________ 200
rktyg _______________________ 132
tig information, katalysatorbilar ___ 139
tig körinformation, turbomodeller _ 139
drutespolare __________________ 32
drutetorkare __________________ 32
terkörning ___________________ 157
gmätare ______________________ 17
xellåda, automatisk ____________ 143
xellåda, manuell ______________ 142
xellådsnummer _______________ 216
xellådsolja, kontroll/byte ________ 173
xellådsolja, kvalitet ____________ 213

erbackspeglar ________________ 105

rvinning av bilmaterial _________ 202

pningshandtag _______________ 116
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idokrockkuddar _________________ 97
ignalknapp ____________________ 84
kidlucka _____________________ 128
kiftning av hjulen _______________ 191
kyltar och etiketter _____________ 216
litagevarnare, bromsbelägg ______ 142
litagevarnare, däck _____________ 192
läpvagnsvikt __________________ 159
nabbguide, stöldlarm ___________ 125
oltak ________________________ 101
polare ________________________ 32
polarmunstycken ______________ 179
polarvätska ___________________ 178
tart av motor __________________ 137
tart i kallt klimat (dieselmotor) _____ 138
tarthjälp med extra batteri ________ 166
tarttips, bensinmotor ____________ 138
tolar _________________________ 78
tyrservoolja, kontroll ____________ 176
tyrservoolja, kvalitet ____________ 214
tåplatta ______________________ 196
töldlarm ______________________ 121
töldskydd, larm ________________ 121
töldskyddslåsning ______________ 118
ufflettpåse, Cabriolet ___________ 130
äkerhetsbälten _________________ 85
äkringar _____________________ 186
äkringstabell __________________ 188

T
TILT-sensor, stöldlarm ___________ 122
TSL-låsning ____________________ 118
Takbelysning ___________________ 102
Tanklockslucka, nödöppning _______ 132
Tankning ______________________ 140
Tekniska data __________________ 208
Temperaturmätare _______________ 18
Textilmattor, rengöring ___________ 197
Tips, ACC ______________________ 45
Torkarblad _____________________ 178
Torkare ________________________ 32
Trippmätare _____________________ 17
Tryckmätare ____________________ 18
Turbomätare ____________________ 18
Tvättning ______________________ 198
Tändlås _______________________ 136

U
Uppfällning av sufflett, Cabriolet ____ 109
Utlandsresor ___________________ 204

V
Varningsblinkers _________________ 31
Varningsetiketter __________________ 8
Varningslampor __________________ 12
Varningstriangel _________________ 31

Va
Va
Va
Ve
Vik
Vik
Vin
Vin
Vin
Vä
Vä
Vä
Vä
Vä
Vä

Y
Ytt

Å
Åte

Ö
Öp
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