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Läs manualen noggrant
innan PPC® används

Saab 9-5 Avlägsna säkring nr 35 för att 
stänga av halvljuset. Finns på förarsidan, till 
vänster på intrumentbrädan.

Saab 9-5, variant 2: Avlägsna denna 
säkring för att stänga av kylfl äkten. Finns i 
motorrummet.

Saab 9-5, variant 1: Avlägsna säkring 
nr 15 för att stänga av kylfl äkten. Finns i 
motorrummet.

Saab 9-3 Avlägsna säkring nr 15 för att 
stänga av halvljuset. Finns på förarsidan, till 
vänster på intrumentbrädan. 

Saab 9-3 Avlägsna säkring nr 3 för att 
stänga av kylfl äkten. Finns i motorrummet.

halvljuset kylfl äkten

”Disconnect fan”
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Manual för Saab Trionic 7

Förberedelser
Kontrollera att bilen är servad och att inga varningslampor lyser. Om bilen är behäftad med fel ska 
den först lämnas till verkstad för åtgärd. Omladdning av mjukvaran reparerar inte mekaniska fel.
Varmkör bilen till normal driftstemperatur innan programmeringen påbörjas. 
Se till att bilbatteriet är fulladdat. Är du osäker så anslut en batteriladdare. 
Använd 98-oktanig bensin.
Mobiltelefonen kan störa programmeringen. Lägg undan den eller stäng av den.

Anslut PPC® till bilen
Anslut den medföljande OBDII-kabeln till PPC:s modularuttag. OBS! PPC® får inte anslutas till 
både bil och PC samtidigt, det kan skada PPC®.
Anslut PPC® till bilens OBDII-uttag. OBDII-uttaget är placerat under rattstången i knähöjd.
Slå på tändningen i andra läget, dvs läget före det att startmotorn aktiveras.
Stäng av strömförbrukare som t ex: radio, halvljus, luftkonditionering, stolsvärme, elbakruta, 
kylfl äkt etc. Aktivera inte några strömförbrukare under programmeringen.
 

Handhavande
När PPC® är ansluten till bilen visas aktuell status i displayen.

Tryck på MENU-knappen för att bläddra mellan menyfunktionerna. 
Tryck på ENTER-knappen för att utföra den funktion som står i displayen.

Aktivera inte någon elektrisk utrustning (mobiltelefon, radio, luftkonditionering etc) 
under programmeringen. Öppna eller stäng inte bildörrarna, låt dem vara.

Koppla ur PPC® från bilen efter färdig programmering. PPC® får inte vara ansluten till bilen under 
färd!

Uppdatering av PPC®

Uppdaterad mjukvara kan laddas ner i PPC® via Internet. För att kunna göra det behövs en COM-
port kabel, USB-kabel och PC-programmet ”PPC Update”. Du hittar PPC Update på BSR:s hemsida.
http://www.bsrab.se/ppc
Se även den medföljande manualen för PPC Update.

Förvaring
PPC® får inte utsättas för vatten, fukt eller kondens. Förvara PPC® på ett ställe fritt från damm och  
vibrationer. Förvara inte PPC® nära starka magnetfält.

Programmeringen får under inga omständigheter avbrytas! Koppla inte ur 
OBDII-kabeln förrän meddelandet ”Done, remove PPC” visas i displayen.

1. Varmkör bilen
2. Ladda batteriet
3. Anslut PPC® till bilen
4. Slå på tändningen i andra läget
5. Stäng av strömförbrukare
6. Tryck ENTER
7. Följ anvisningarna i displayen
8. ”Done, remove PPC” visas i displayen
9. Slå av tändningen
10. Koppla ur PPC®

Show stored VIN

Menyfunktion

Det VIN-nummer som PPC® är gift 
med visas. Din PPC® fungerar bara 
till det VIN-numret.

Tryck på MENU för att få 

fram menyfunktionen.

Tryck på ENTER för att 

utföra funktionen.

Teknisk specifi kation

Kommunikation mot bil:............... CAN high
   CAN low
   K-line
Kommunikation mot PC:............... RS232
   USB
Strömförsörjning:........................ 9-16V/ DC
Förbrukning:............................... max 500mAh
Display:...................................... 1x16 LCD
PPC®:.......................Portable Program Carrier

Tune Car?

Tuning 0-100%

Read car?

Reading 0-100%

Press (ENTER)
Please wait...

Done, remove PPc Done, remove PPc

Tryck ENTER för att starta 
programmeringen. Tar ca 20 min.

Tryck ENTER för att starta 
avläsningen. Tar ca 60 min.

Slå av tändningen och koppla ur 
PPC® från diagnosuttaget.

Bilen är nu trimmad och klar!

Slå av tändningen och koppla ur 
PPC® från diagnosuttaget. PPC® 
innehåller nu din bils originalfi l!
Filen kan skickas till BSR via 
Internet. För mer info se vår 
hemsida http://www.bsrab.se/ppc
eller manualen för PPC Update.

Ett av de tre följande alternativen 
blir aktiverat.

Return to orig?
Tryck ENTER för att starta 
programmeringen. Tar ca 20 min.

Original 0-100%

Done, remove PPc
Slå av tändningen och koppla ur 
PPC® från diagnosuttaget.

Bilen är återställd till original!

Programmeringen får under 
inga omständigheter avbrytas! 
Koppla inte ur OBDII-kabeln 
förrän meddelandet ”DONE 
REMOVE PPC” visas i displayen.

Avläsningen får under inga 
omständigheter avbrytas! 
Koppla inte ur OBDII-kabeln 
förrän meddelandet ”DONE 
REMOVE PPC” visas i displayen.

Programmeringen får under 
inga omständigheter avbrytas! 
Koppla inte ur OBDII-kabeln
förrän meddelandet ”DONE 
REMOVE PPC” visas i displayen.

Instruktioner som visas i displayen

Koppla från fl äkt och halvljus, tryck sedan Enter. Se bilder på nästa sida!

Koppla in kylfl äkten och halvljuset igen, tryck sedan Enter. 


