MapTuner T7
Installasjonsveiledning:
VIKTIG!
Før du starter programmeringen bør du kontrollere at ingen varsel lamper lyser i bilens
instrumentpanel samt at batteriet er fulladet. Les nøye gjennom instruksjonen før du begynner
programmeringen av bilen.
1. Koble til Batterilader..
Koble en batterilader til bilens batteri. Dette er meget viktig da bilens styresystem er veldig
følsomt, og kan skades hvis batterispenningen blir for lav. Bilens strøm- og jordkabel skal
være tilkoblet batteriet under hele prosessen.
2. Demonter motorkjøleviftens sikring samt aktiver parkeringslyset.
a) Demonter motorkjøleviftens sikring. Sikringen finner du i motorrommets el-sentral.
( 9-3 fig 1A, 9-5 fig 1 B og C )
FIG. 1A

FIG.1B

FIG.1C

b) Aktiver parkeringslyset ved å vri bryteren til midtposisjon. (fig. 2)
FIG. 2

c) Steng av øvrige funksjoner som drar mye strøm, f.eks. ACC(aircondition/kupevifte),
stolvarme,kupelys og stereo.
Disse tiltakene er nødvendige for å opprettholde batterispenningen under programmeringen.
3. Kobl MapTuner til bilen.

Koble OBD2-kabelen til din MapTuner, deretter kobler du den til bilens OBD2-uttak under
rattet (fig. 3). Nå kommer MapTuner-displayet til å lyse opp og bilen er nå klar til å
programmeres.
FIG. 3

4. Vri nøkkelen till posisjon ON.
MapTuner kommer også til å minne deg på dette før programmeringen starter.
5. Programmere bilens styreenhet.
a) ”TOP MENU” vises nå i displayet. Bruk pilknappene for å bla mellom menyene.
b) Velg ”Program vehicle”. Trykk OK.
c) ”Select file” vises nå i displayet. Velg hvilken fil du vil programmere bilen med. Anvend
pilknappene for å bla mellom filene. Er det første gangen du kobler til din MapTuner skal du
velge filen som begynner med ”Stage”. Trykk OK.
d) Displayet viser nå ”Download?” Trykk OK.
*MapTuner spør nå om nøkkelen står i ON posisjon. Forsikre deg om dette. Trykk OK.
Nå starter programmeringen av din bil. Er det første gangen du har din MapTuner koblet til
bilen tar programmeringen ca 25 minutter.
-OBS Du får IKKE under noen omstendigheter vri av nøkkelen under programmeringen.
Når programmeringen er klar kommer din MapTuner til å vise det i displayet ved å vise
”Succeeded!”. Trykk OK.
Nå vises ” Remove car key”. Ta ut nøkkelen fra tenningslåsen. Trykk OK.
Nå vises ”Tuning complete, remove Maptuner”. Kobl bort din MapTuner fra bilens OBD2uttak.
6. Nullstill motorstyreenheten.
Kople bort batteriladeren.

9-5:
Demonter sikring 17 (fig. 4) i 3 sekunder for å nullstille styreenheten. Monter
tilbake sikringen. Sikringssentralen finnes på instrumentpanelens venstre side.
FIG. 4

9-3:
Løsne den ene batteripolen i tre sekunder. Monter tilbake batteripolen.
7. Tilbakestilling.
* Monter tilbake sikringen for motorviften (fig. 1)
* Vri tilbake lysbryteren. (fig. 2)
8. Start bilen
9. Ved eventuelle problem.
Hvis du får problemer skal du alltid synkronisere din Maptuner via MyMaptunerprogramvaren før du kontakter MapTun Performance. Dette er for å gi oss best mulig
utgangspunkt før evt.feilsøking

Gratulerer! Du har nå en Maptunet SAAB.
FEILKODER:
Maptuneren kan også lese ut feilkoder. Den kan også slette feilkoder.
Kobl. til maptuneren og bruk piltaster til du kommer til Error codes
Bruk piltaster til du kommer til Read Error codes og trykk ok.
Feil koder vises nå. For å slette feilkoder bruk piltaster til du kommer til
Clear Error codes.

