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Vad är eSID?

• eSID förbättrar körupplevelsen i din Saab NG9-3 genom att samla in 
intern dold bilinformation och presentera det för föraren på den 
inbyggda displayen, SID (Saab Information Display) som finns i kombi-
instrumentet på Saab 9-3 MY07 och nyare bilar

• eSID fokuserar på integration i dom befintliga fordonsfunktionerna och 
tillhandahåller en rad andra funktion än vad OBD-verktyg ger t.ex. nya 
funktioner som ”Tre-Blink”, start av tillsatsvärmare ifrån fjärren och 
anpassningsbart startmeddelande.

• Enheten monteras i OBD-kontakthuset vid förarens fötter och kan 
enkelt monteras / demonteras från fordonet inom några sekunder.
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Vad är nytt med eSID2?

• eSID2 har en helt ny hårdvara med en ny mikroprocessor som har dubbelt 
så stor kapacitet jämfört med eSID1 tillsammans med dubbla CAN-bussar.

• eSID2 har nu fem valbara favorit funktioner för enkel åtkomst och alla 
funktioner är nu sorteras i funktionsgrupper: Motor, Transmission, Fordon 
och Diagnostik.

• Ett par nya displayfunktioner har lagts till, tillsammans med förmågan att 
välja displayenheter för att göra den användbar för alla Saab marknader
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Kan jag uppdatera min eSID1?

• Tyvärr är inte eSID2 programvaran kompatibel med eSID1 hårdvaran.
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Kan jag använda detta i min bil?

• eSID2 fungerar bara på Saab 9-3 MY07-14 och den är plug and play. 
Bara anslut den till OBD-kontakthuset ovanför gaspedalen och börja 
använda alla funktioner direkt.

• Installationstid:     Expert: 5 sekunder

Nybörjare: 1 minut

• Anslut inte eSID under körning, fokusera på vägen!
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Användargränssnitt

• Starta eSID med ett långt tryck på CLR-knappen1

• Stäng av eSID med ett kort tryck på CLR-knappen2

• Ändra displayfunktion med INFO upp/ner och använd SET knappen för att 
återställa data eller för att aktivera underfunktioner

• Lämna underfunktioner med kort tryck på CLR-knappen

1) Mer än 500 ms 
2) Mindre än 500 ms
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Användargränssnitt

• Blockar eSID varning(ar) som ska visas sig föraren?
• Nej det gör den inte! En varning kommer alltid att visas på grund av högre prioritet 

på displayen

• Kan jag återgå till normala SID funktionerna? 
• Ja, som kan ses på nästa bild kan du när som helst avsluta eSID med 

CLR-knappen på ratten.
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Användargränssnitt

eSID avstängd, normal SID operation

eSID i rot-nivån

Långt tryck CLR Kort tryck CLR

eSID delfunktion

Kort tryck på CLRSET

INFO upp/ner

INFO / SET
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Begränsningar

• eSID är välintegrerad, men är fortfarande ett extern add-on-system och 
det finns begränsningar:

• Långt tryck på CLR återställer normalt färddatorn
Långt tryck på CLR används normalt för att återställa färddatorn. För att 
förhindra start av eSID och återställa färddatorn, gör något av följande:

1. Avlägsna eSID (och nollställ dess bränsle / avståndsvärden också)

2. Ha tändningen på, motorn avstängd och gaspedalen nedtryckt mer 
än 80%. Vid långt tryck på CLR kommer färddatorn nollställas.

3. Aktivera Nightpanel. Efter att eSID visar ”Stealth Mode aktiverad”, 
vänta 5 sekunder, väck upp skärmen med ett kort tryck på CLR och 
slutligen ett långt tryck på CLR för att nollställa färddatorn. När 
Nightpanel är avaktiverad kommer eSID återgå till den sista aktiva 
displayfunktionen.
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Begränsningar

• eSID förlorade kontrollen över skärmen plötsligt
• Det finns situationer där instrumentklustret beslutar att ta tillbaka 

displayen från eSID, exempelvis när omgivningstemperaturen sjunker 
från 4 °C till 3 °C. Den byter i det fallet till ”Temp” för att informera 
föraren att vägen kan vara hal. Det kan finnas andra fall också.

• När detta händer, det bästa är bara att vänta. eSID fortfarande körs i 
bakgrunden och kommer att återuppta styrningen av displayen efter ett 
par sekunder.

• Viloström
• När nyckeln tas bort från bilen stängs eSID av och går sedan och sover 

tillsammans med resten av elsystemet. Men eSID förbrukar ca 9mA i 
standby-läge, så om bilen är parkerad under en längre period, 
rekommenderas att eSID först avlägsnas för att undvika att batteriet 
dräneras.
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Begränsningar

• OnStar (USA/Canada/Mexico)
• I bilar byggda med OnStar (USA / Canada / Mexiko), finns en speciell 

funktion när det gäller telefonrattknappar (RING UPP och CLR). 

• eSID upptäcker detta automatiskt och inaktiverar original funktionen i 
fordonet och istället kommer eSID emulera samma funktionalitet så att 
knapparna fungerar som avsett, dvs. Föraren känner inte någon 
skillnad!

• Denna automatiska kontroll utförs på varje start så om fordonets 
ordinarie funktionalitet återaktiveras (se nästa sida), anslut eSID inte. 
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Begränsningar
• OnStar (USA/Canada/Mexico)

• Om eSID skall avlägsnas permanent från ett OnStar fordon, måste 
fordonsfunktion att återaktiveras först för att möjliggöra att RING UPP / 
CLR knapparna kan arbeta med OnStar. Utför detta för att återaktivera 
funktionen:

• Tändning på

• Motorn avstängd

• eSID ansluten men inte aktiv (normal SID aktiv)

• Gaspedalen> 80%

• Night Panel aktiverad

• Om alla ovanstående villkor är uppfyllda, utföra ett kort tryck på RING 
UPP och displayen kommer att lysa up (OBS! Displayen tänds även 
om villkoren inte är uppfyllda). Ta sedan bort eSID från OBD-kontakt. 

• Nu ska OnStar funktionaliteten fungera igen.
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eSID2 Funktionsöversikt

Momentan Bränsle

Förbrukning (totalt)

Motor Data

Förbrukning (snitt)

Moment

Moment (max)

Effekt (max)

Kylvatten temp.

Laddtryck

Insugningsluft temperatur

Luftmassa

Etanol halt

Växellåda Oil Temp.

XWD Oil Temp.

XWD Koppling Temp.

Körsträcka

Körtid

Acceleration

Däcktryck

Start Spänning

Batteri

Läs Felkoder

Radera Felkoder

DPF Status 1

Favoritfunktioner

Motortyp

Dist / Bränsle korr.

Välkomst medd.

Dimljus

Enhet Moment

Enhet Tryck

Enhet Vacuum

Enhet Sträcka

Enhet Bränsle

Enhet Förbrukning

Enhet Temp.

Autostart

Torkare

Tre blink (3-9)

F4F3F2F1 F5 Motor Transmission Fordon Diagnos Inställningar

DPF Status 2

Ställ Klockan

5 konfigurerbara favoritfunktioner

Systemklocka

Ute temp.

eSID rot-nivå
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Språk

Upplås ljuslogik

Komfort Speglar



Motorfunktioner
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Momentan bränsleförbrukning

• Vid stillastående den uppskattade bränslemängden per timme beräknas 
på två sekunders period och sedan extrapoleras

• Under körning, enheten (l / 10km, mpg etc) visas i 12 sekunder, och efter 
det tas den bort för att undvika onödig information.
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Momentan bränslefuktioner
Tilläggsfunktioner
Aktuell växel på automat växellåda
• På automatväxlade bilar, aktuell växel (för ex.”6”) Visas i det övre högra 

hörnet, om växelväljaren står i Drive-position.

Varning för halt väglag 
• När utomhustemperaturen är under noll grader Celsius visas ”*” i det 

övre högra hörnet.

Vindruta torkar funktionen
• Om eSIDs egna vindrutetorkarfunktion är aktiv så kommer ”V” att visas i 

det övre högra hörnet. Se funktionsbeskrivning i detta dokument under 
”Ytterligare funktioner”.

Partikelfilter Regenerering aktiv (Från SW 2.09.x)

• Om en DPF Regenerering är aktiv så visas  ”R” i det övre högra hörnet.

16



Förbrukning (snitt)

• Två räknare används för att samla den totala ackumulerade 
genomsnittliga bränsleförbrukningen från bilen

• Återställ värdet med en press på SET.

• Förbrukning (total), Körsträcka och Förbrukning (snitt) kan alla återställas 
individuellt.

• Ändra enhet i Inställningar
(L/10km, L/100km, 
mpg Imperial, mpg US)
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Förbrukning (total)

• En räknare används för att samla den totala ackumulerade bränsle 
mängden ifrån bilen

• Återställ värdet med en press på SET.

• Förbrukning (total), Körsträcka och Förbrukning (snitt) kan alla återställas 
individuellt.

• Ändra enhet i Inställningar
(Liter, Imperial Gallon, US gallon)
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Motor data

• Detta är en funktion som visar motorns varvtal, fordonets hastighet, 
motorns vridmoment och motorns effekt tillsammans i en vy.

• Fordonshastighets-enhet (km / miles) och Moment-enhet (Nm, lbft) väljs i 
Inställnings-menyn.
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Moment / Moment (max)

• Denna funktion visar det momentana vridmomentsvärdet, som avläses 
ifrån motorstyrenheten.

• Vridmoment (max) bearbetas och sparas hela tiden när eSID är ansluten, 
även när displayen inte är aktiv.

• Den visar negativa värden när motorn bromsas vilket sker när man 
släpper gaspedalen (detta är korrekt beteende)

• Det är möjligt att manuellt återställa maxvärdet med SET-knappen
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Effekt (max)

• Denna funktion visar de maximala effektvärdet beräknat utifrån 
vridmomentet och motorhastighetsinformationen, som avläses ifrån 
motorstyrsystemet.

• Värdet beräknas hela tiden när eSID är ansluten, även när displayen inte 
är aktiv.

• Det är möjligt att manuellt återställa maxvärdet med SET-knappen.
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Kylvatten Temperatur

• Motorns kylvätsketemperatur, avläst från motorstyrenheten

• Temperaturenhet (Celsius, Fahrenheit) väljs i Inställningar-menyn.
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Laddtryck

• Laddtrycket avläses från motorstyrenheten och noggrannheten och 
intervallet är olika beroende på hur installationen av givarna gjorts (B284 
visar t.ex.endast positivt tryck)

• Max trycket är ENDAST beräknat medan denna funktion är aktiv.

• Det är möjligt att manuellt nollställa max värde med SET-knappen.
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Laddtryck

• När kPa väljs som tryckenhet, kommer Turbo Pressure att visas i absolut 
tryck.

• När bar eller psi väljs som tryckenhet, kommer laddtrycket att visas i 
förhållande till atmosfärstrycket (~ 100 kPa). Vakuum enheten används 
endast vid visning av relativt tryck.

• Tryck (bar, kPa, psi) och Vakuum (bar, Hg) enheter är valbara i 
Inställnings-menyn

• Atmosfärstrycket avläses när tändningsnyckeln vrids från LOCK till OFF. 
Om nyckeln vrids snabbt från LOCK till motorstart kommer 
atmosfärstrycket inte uppdateras och senast lästa värde kommer att 
användas. Defaultvärdet vid uppstart är 101 kPa.
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Insugsluft Temperatur

• Insugsluftens temperatur in i motorn, avläst från motorstyrenheten.

• Temperatur enheten (Celsius, Fahrenheit) väljs i Inställnings-menyn.
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Luftmassa

• Luftmassan läses från motorstyrenheten och enheten är olika beroende 
på hur leverantör (kg/h, mg/förbränning, g/s etc)

• Denna funktion stöds endast på turboladdade motorer: B207 (4-cyl), 
B284 (6-cyl), Z19DTx (1.9L Diesel), A20NFT (2.0L MY12) och NEVS 
MY14 motorer (ej på 1.8i)

• Max luftmassa är ENDAST beräknat medans denna funktion är aktiv.

• Det är möjligt att manuellt nollställa max värde med de SET-knappen

26



Etanol halt
• Finns på B207 BioPower och A20NFT (9-3 Griffin MY12) 

• MY07-10: etanolhaltsadaptionen körs när en ökning av bränslenivån 
detekteras (dvs föraren fyller på mer bränsle). Efter tankning, kommer 
värdet att hoppa upp och ner några gånger tills adaptionen är klar.

• MY11-12: Värdet läses ifrån etanolsensorn och är mer exakt än etanol 
adaptionen. Observera att BioPower mätaren som finns i 
instrumentklustret visar maxvärde vid 75% etanol.

• Etaonolvärdet är mellan 0-85% och påverkar prestandan ifrån motorn
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Transmissionsfunktioner
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Växellådans Oljetemperatur

• Växellåda oljetemperatur är tillgänglig på bilar med automatväxellåda 
och avläses från transmissionsstyrningen.

• Temperatur enheten (Celcius, Fahrenheit) är valt i Inställningar-menyn.
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XWD Koppling / Oljetemperatur

• XWD temperaturer är tillgängliga på bilar med XWD-systemet och läses 
från XWD-styrenheten på bakaxeln, och är de uppskattade värden 
baserade på en intern temperatursensor inuti styrenheten.

• Temperatur enheten (Celsius, Fahrenheit) är valt i Inställningar-menyn.
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Fordonsfunktioner
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Körsträcka
• En räknare används för att samla den totala ackumulerade körsträckan 

från bilen

• Återställ värdet med en press på SET.

• Förbrukning (total), Körsträcka och Förbrukning (snitt) kan alla återställas 
individuellt.

• Ändra enhet i Inställningar
(Km, Miles)
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Körtid

• Funktionen är avsedd att visa den totala körtiden för resan, inklusive korta 
stopp med motorn

• Återställs när nyckeln tas ur tändningslåset.

• Timer börjar räkna när fordonet börjar röra sig, och håller räkningen när 
fordonet är senare stilla eller motorn är avstängd med nyckeln kvar i tändnings

• Det är möjligt att manuellt nollställa räknaren när som helst med SET-knappen
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Acceleration

• Funktionen mäter tiden det tar att accelerera mellan två valda hastigheter 
eller en sträcka (201 meter eller 402 meter). Vid sträcka visas även slut 
hastighet.

• Enheten ändras i Inställningarna (km, miles)
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Acceleration

SET

SET SET

INFO

SET
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Däcktryck

• Denna information visas om fordonet är utrustat med Saabs 
däcktryckssystem (TPMS). Visar det relativa trycket i däcken i följande 
ordning:

• Vänster fram

• Höger fram

• Vänster bak

• Höger bak

• Tryck (bar, kPa, psi) enheter är vald i Inställningar-menyn

6



Startspänning

• Denna funktion visar hur lågt batterispänningen sjunker när startmotorn 
vevar igång motorn.

• Ger en indikation på batteristatus 
(Hälsa, laddningsnivå etc).

• Inte tillgänglig på någon Saab sedan 9000-modellen (1985-1998) 
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Batteristatus (MY2007-2010)

• Visar den aktuella batterispänningen.
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Batteristatus (MY2011-)

• Visar batterispänningen, temperatur, state-of-charge (%) och momentan 
strömflöde in / ut ur batteriet.

• Finns endast på MY2011 och nyare (ej USA / Kanada), dom är utrustade 
med en batterisensor placerad på den negativa polen på batteriet. 
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Systemklocka

• Visar systemklockan på bilen.

• Original-radion är den som styr klockan i Saab 9-3, och varje gång 
nyckeln vrids på så synkroniserar radion sin tid med fordonet. Om en 
Original-radio inte är monterad och bilens batteri kopplas ifrån/till så 
kommer fordonet inte ha en giltig systemtid (Detta är inte en eSID 
funktion, bilen är designad så).

• Om man monterar ett extra OBD-uttag i bilen så kan eSID justera bilens 
systemklocka även ifall original radio saknas.

• Systemklockan är främst viktigt för Service Intervall och tidsstyrd start av 
tillsatsvärmare.
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• Om Original-radion tagits bort och bilens batteri kopplats ifrån/till så 
kommer systemklockan att vara ogiltig (”Invalid”) och eSID visar detta 
genom att lägga till ”(I)” efter klockan. 

Systemklocka
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Omgivningstemperatur

• Visar aktuell utetemperatur precis som den ursprungliga SID 
funktionaliteten.

• Inget behov av att avsluta eSID att se utetemperaturen.
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Diagnosfunktioner
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Diagnos - Läs Felkoder (DTC)
• DTC är engelska och betyder felkod, och dessa koder kan sättas av en 

styrenhet i fordonet om den har detekterat ett fel (kortslutning etc)

• Jämfört med en vanlig OBD-läsare, läser den här eSID funktionen alla 
felkoder i hela fordonet, en ECU i taget. (Inte bara motorstyrenheten)

• Denna eSID funktion kan bara startas om motorn är avstängd och 
tändningen är på! Annars står det ”Deaktiverad” på displayen.

• Felkoderna i motorstyr/växellåda är antingen ”P” för ”Preliminär” vilket betyder 
att ett fel hittats, men inte tillräckligt många gånger för att bli ”C” som betyder 
”Bekräftad”. 

• För alla andra styrlådor är felkoderna antingen ”A” som i Aktivt fel just nu, 
eller ”H” för Historisk (ett fel har funnits, men inte aktivt just nu).

• Koden (er) beskrivning kan slås upp i SAAB WIS för ytterligare felsökning 
(Saabs verkstadsprogram, finns att hitta på Internet)
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Diagnos - Läs Felkoder (DTC)
Ej påbörjad

Läs styrlåda XXX

Timeout1

Inga koder finns

Codes funna

SET = Läs första styrlåda

Inget svar på 2 sek.

INFO Upp/ner för att 
bläddra igenom 
koderna

0 koder funna SET = Nästa 
Styrlåda

1 eller fler 
koder funna

SET = Nästa 
Styrlåda

CLR

1) Timeout kommer att inträffa om fordonet inte är utrustat med styrlådan, om styrlådan är trasig eller saknar matning / CAN-buss 
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Diagnos – Läs Felkoder (DTC)
Styrlåda Description

ECM Engine

TCM Automatic Transmission

TCS Brake, Traction, Stability

EHPS Electric Hydraulic Power Steering

AHL (AFL) Automatic Headlight levelling

RDCM XWD Rear-drive axle

MIU Main Instrument Cluster

BCM Body Control module

DDM Driver Door module

DSM Driver Seat memory

ACC Automatic climate control

CIM Column Integration Module

PDM Passenger Door module

REC Rear electrical center

Styrlåda Description

RLDM Rear left door module

RRDM Rear right door module

SRM Sun roof module

STC Convertible Soft top controller 

UEC Front electrical center

ACM Airbag controller

EHU Radio/Navigation

SPA Parking assistance

SLM Automatic gear shift lever module

AHM Auxiliary heater

TPMM Tire pressure monitor

UHP Bluetooth Phone (Not US/CA/MX)

ONS OnStar (US/CA/MX)

SDAR Satellite Radio (US/CA/MX)
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Diagnos – Radera felkoder

• Denna eSID funktion kan bara startas om motorn är avstängd och 
tändningen är på! Annars står det ”Deaktiverad” på displayen.

• Jämfört med en billigare OBD-läsare, rensar den här funktionen alla 
felkoder i hela fordonet, i alla styrenheter.

• Notera! Vid användning av denna funktion är det vanligt att få en airbag 
varning, beror detta på att den normala kommunikationen avbryts när 
felkoderna raderas. Inget att oroa sig för och försvinner nästa gång man 
slår på tändningen.
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DPF Status

• Visar partikelfilter status på dieslar som är utrustade med en sådan. Bra 
för att veta mer om när motorstyrenheten bestämmer när man ska utföra 
en partikelfilter regenerering.

• Sot = Sot massförhållande i DPF, massa sot per filtervolym (%)

• R = Regeneringen är Aktiv (0-100%) (Från SW 2.09.x)

• SR = Körsträcka sedan den senaste regenerering (km)

• Difftryck = Difftrycket över partikelfiltret (0-99kPa)
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Ytterligare funktioner
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Tre Blink

• När man rör blinkersspaken under en kort tid (100-500ms) kommer eSID 
ge ett valbart antal extra blink i samma riktning.

• Om föraren avbryter funktionen med hjälp av blinkersspaken i vänster 
eller höger riktning så kommer funktionen bli inaktiverad i tre sekunder

• Antal ”blink” kan väljas i Settings-menyn (Av, 3-9 blinkar).
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Automatisk Dimljusaktivering

• Denna funktion aktiverar de främre dimljus automatiskt vid vridning av 
ljusomkopplaren till parkeringsläget eller vid aktivering av helljuset 
(konfigurerbar i Inställningar-menyn)

• Funktionen är inte möjlig på USA / Kanada-bilar

• Normalt behöver föraren manuellt koppla ljusomkopplaren till ”Posljus” 
och sen trycka på dimljus strömbrytaren. eSID hjälper till med 
aktiveringen så att föraren bara behöver vrida ljusomkopplaren till 
”Posljus”

• När du slår på ”Posljus” från ”Av” eller

”Halvljus” (och dimljusen är avstängda), 

då kommer de automatiskt att aktiveras.

Halvljus Posljus

Av
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Automatisk Dimljusaktivering

• Vid aktivering av helljuset och helljus spaken återförs till viloläget så 
kommer dimljusen att aktiveras automatiskt (om den är konfigurerad så  i 
eSID Inställningarna)
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Vindrutetorkare

• Detta är en funktion för att kunna välja intervallet på vindrutetorkarna.

• Hela poängen är att hålla ner spaken medans vindrutetorkaren genomför 
ett komplett ”svep” på vindrutan och när man sedan släpper spaken så 
räknar eSID tiden från spaken släpptes ända tills föraren gör en andra 
kort aktivering av vindrutetorkaren. Nu kommer eSID hålla detta intervall 
på torkarna. Giltigt Intervall är 2 till 40 sekunder.

• När tiden har ställts in, kommer vindrutetorkarna fortsätta att gå med det 
valda intervallet tills föraren flyttar vindrutetorkarspaken uppåt till något 
annat läge än ”viloläget” eller om tändningen stängs av.

• Om man möter en lastbil t.ex som skvätter ner hela vindrutan så kan man 
göra ett extra svep manuellt och sen återgår eSID till det valda intervallet.

23



Vindrutetorkare

Ej påbörjad

Torkningsintervall inte valt

Torkarintervall valt (2-40sec) och funktionen är 
aktiv

Tryck ner och håll 
spaken nedtryckt 
under ett helt svep

Spaken ställs i 
Regn / Låg / Mellan / Hög 
position

Tryck ner spaken 
nedtryckt under ett helt 
svep

Spaken ställs i
Regn / Låg / Mellan / Hög 
position

Kort tryck nedåt på 
spaken och utför ett 
enkel svep
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Kort tryck nedåt på spaken 
och utför ett enkel svep t.ex. 
vid möte. Valt intervall 
fortsätter efteråt



Vindrutetorkare
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Kupévärmarkontroll

• eSID kan fjärrstarta tillsatsvärmen med fjärrkontrollen!

• Långt tryck (6 sekunder) på någon av de två knapparna nedan 
aktiverar funktionen.

• Dock rekommenderas att använda ”Panikalarm” funktionen så man 
inte glömmer att låsa bagageluckan (kombi) eller stänga den 
(sedan/cab). Detta kräver att Panikalarm funktionen avaktiveras av 
Saab verkstad.
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Panikalarm
+ Lead Me To Car Light

Öppna 
bagage



Kupévärmarkontroll 

• När funktionen aktiveras:

• Snabbt dubbel blink på blinkers för att visa att sekvensen har tagits emot 
(släpp knappen på fjärren)

• Ett par sekunder senare, en lång blinkning indikerar att tillsatsvärmaren 
har startat

• En kort blinkning varje minut medans värmaren är igång

• När värmaren har startats är det möjligt att låsa bilen och stänga av 
Lead-Me-To-Car ljuset (aktiveras om den knappen användes)

• Värmaren kommer att fortsätta köra tills interna eSID timern har löpt 
ut (30 min) eller om användaren trycker på ”Lås upp” -knappen, då 
kommer den stänga av omedelbart.
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Komfort Speglar

• Funktionen kan aktiveras / inaktiveras i eSID Inställningar

• Speglarna kommer att fälla in sig om följande villkor är uppfyllda:

• Fordonet är låst med fjärrkontroll (kort lås tryck på fjärren)

• Förardörren är stängd

• eSID har lärt sig spegelpositionen (föraren måste använda 
infällningsknappen minst en gång manuellt efter att eSID satts i OBD 
uttaget)

• Speglarna kommer att fälla ut sig om följande villkor är uppfyllda:

• Fordonet låses upp med fjärrkontroll (kort upplås tryck på fjärren)

• Speglarna fälldes in av eSID (Om man manuellt fäller in speglarna innan 
man låser bilen så kommer eSID inte att fälla ut dom).
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Upplåsljuslogik

• Funktionen kan aktiveras / inaktiveras i eSID Inställningar

• Om värdet är skilt från noll så kommer eSID att inaktivera de två 
blinkarna som normalt kommer när man låser upp bilen. Istället 
kommer den att aktivera yttre ljus.

• Funktion aktiverar yttre ljus om samtliga följande villkor är uppfyllda:
• Upplås.ljuslogik värdet i eSID inställningar är skilt ifrån noll

• Förardörren är stängd

• Fordonet upplåses med fjärrkontroll

• Funktion återaktiverar normalt yttre ljus om något av följande villkor är 
uppfyllda:
• Förardörren öppnas

• Fordonet låses med fjärrkontroll

• Maximal aktiveringstid har löpt ut (60 sekunder)
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Upplåsljuslogik
• Ljuskonfigurationen är bit-kodad i ett värde mellan 0 och 127.

• Exempel: Om positionsljus (LED), främre dimljus och bakre positionsljus 
aktiveras:

• Bit0 = 1 (positionsljus)

• Bit1 = 1 (dimljus)

• Bit3 = 1 (bakre positionsljus)

• Skriv detta 8-bitar värde binärt resulterar i: 0000 1011, vilket motsvarar ”11” i decimalt 
värde och det är det värde som ska sättas i eSID inställningarna.

• Är detta ren rappakalja? Gå till http://www.esid.se/downloads.html och använd 
webverktyget istället!
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Bit

6 5 4 3 2 1 0

Fram: Posljus + sidomarkeringsljus X

Fram: Dimljus X

Front: Halvljus X

Bak: Positionljus X

Bak: Bromsljus X

Bak: Nummerstylt X

Fram / Bak: Blinkers X



Night Panel

• ”Nattläge aktiverat” visas när föraren aktiverar Night Panel.

• eSID kommer att återuppta sin tidigare displayvisning när funktionen 
stängs av.
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Ändra Systemklockan: Förberedelser

• Om bilen inte är utrustad med original-radio/nav och klockan måste 
ställas in med eSID krävs följande hårdvara:

• Ett ytterligare OBD-uttag måste installeras i fordon med tre kablar som är 
anslutna till det:

• Mer detaljerad procedur finns att ladda ner här: 
http://www.esid.se/downloads.html

OBD Pin1 skall anslutas till Infotainment CAN-bus för radiokontakt X1-13
OBD pin5 skall anslutas till jord finns i Radio kontakt X1-8 (Eller till t.ex. cigguttag)
OBD pin16 skall anslutas till Power / 12V finns i Radio kontakt X1-1 (Eller till t.ex. cigguttag)
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Ändra Systemklockan: Steg för steg

• Ställ in ett nytt önskat datum och tid in under menyn Inställningar och när alla 
värden skrivits in ska det se ut så här:

• Tryck SET för att spara tiden i eSIDs minne. 

• Stäng av tändningen och flytta över eSID till den nya OBD-kontakten från 
föregående bild

• Slå på tändningen med eSID ansluten till nya OBD-kontakten

• Vänta 5 sekunder

• Flytta eSID över till normal OBD-kontakt utan att cykla tändningen.

• Verifiera det nya datumet och klockslaget under ”Systemklocka” / 
”Fordonsfunktioner”
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Välkomsttext

• eSID har en anpassningsbar välkomst text som visas efter ”Kontroll OK” 
när du slår på tändningen

• Den här funktionen är aktiv efter att eSID startats första gången (efter eSID 
start text som visas första gången, med mjukvaruversion osv)

• När du slår av tändningen, måste den vara avstängd under ett par 
sekunder innan du slår på den igen för att aktivera välkomst texten 

(samma tid som krävs för ”Kontroll OK” igen)
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eSID Inställningar
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eSID Inställningar
• Vissa parametrar sparas i ESID minne och kommer att upprätthållas när de tas bort 

från bilen
• 1) Favorit funktion (er)

• 2) Motor. Se nästa bild

• 3) Bränslekorrigeringsfaktor: Används för att trimma räknarna att vara mer exakt, se nästa bild.

Ex: 1.052 = 5,2% mer bränsle

0.981 = 1,9% mindre bränsle

• 4) Distanskorrigeringsfaktor: Samma som ovan fast för sträcka

• 5) Välkomst Text: Välj start text och Inaktivera / aktivera funktionen

• 6) AutoFogLight: Inaktivera / aktivera AutoFogLight funktionen

• 7) ThreeBlink: Inaktivera / aktivera ThreeBlink funktionen

• 8) Enheter: Välj enhet för Moment, Tryck, Vakuum, Avstånd, Bränsle, Volym och Temp.

• 9) Autostart: Inaktivera / Aktivera eSID Autostart funktionen

• 10) Torkare: Disabled / Aktivera eSID Vindrutetorkare funktionen

• 11) Ställ klockan: Programmera nytt datum och tid i eSID minne (Se tidigare slide)

• 12) Språk: Välj språk (Auto, Engelska eller Anpassat språk) (Endast SW 2.08.x och nyare)

• 13) Upplås.ljuslogik: Välj konfiguration för upplåsningsljus (0 = Inaktiv) (Endast SW 2.10.x och nyare)

• 14) Komfort Speglar: Inaktivera / aktivera funktionen (Endast SW 2.10.x och nyare)
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eSID Inställningar: Motor

• Auto (eSID väljer automatiskt baserat på VIN) (från. SW2.09.x)

• B207 (4-cyl Turbo 1.8t, 2.0t, 2.0T MY03-11. Alla Bensin versioner och BioPower bilar w / o 

etanol sensor dvs MY07-10 FWD)

• B207 ES (4-cyl Turbo 1.8t / 2.0t BioPower MY10 XWD och alla MY11) 

(från SW 2.05.6)

• B284 (V6 Turbo)

• Z19DTx (1.9L Diesel TiD / TTiD)

• A20NFT (MY12 Griffin Bensin / BioPower)

• NEVS_M14 (MY14 Saab 9-3 Aero genom NEVS)

• Andra (Icke-turbo versioner)
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eSID Inställningar: Dist / Bränsle korrigering

Bränsle
Bränslekorrektions

faktor

Korrigerad
Bränsle

Sträcka
avståndskorrigering 

faktor

Korrigerad
Sträcka

eSID Display funktion

eSID Inställningar (användare)

Momentan 
förbrukning

CAN-bus
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eSID Inställningar: Välkomsttext

• Tryck Upp / Ner att ändra tecken och trycker SET för att gå till nästa 
bokstav. När den första raden är slut fortsätter den på nästa.

UP / DN
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eSID Inställningar: Språk

• eSID2 från mjukvara v2.08.0 och nyare stödjer två språk, Engelska 
och ett anpassat språk

• Om ”Auto” väljs kommer eSID2 att läsa av vilket språk som valts i 
instrumenklustret varje gång nyckeln vrids från LOCK till RUN.

• Om språket i instrumenklustret matchar det anpassade språket lagrat 
i eSID2 så väljs det, annars Engelska.
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Kontakt information

• Denna produkt tillverkas av Service 4 Hjo AB, Sverige
(Registrerad för F-skatt)

• Läs mer samt hitta återförsäljare:
• http://www.esid.se

• Kontakt oss på e-post:
• saab.esid@gmail.com
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