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80A-1

AKUMULÁTOR
Akumulátor: Opatření při opravě 80A

I - BEZPEČNOST

1 - NEBEZPEČÍ „KYSELINA“ SPOJENÉ 
S MANIPULACÍ

Roztok kyseliny sírové je velmi agresivní a toxická lát-
ka, která vyvolává korozi většiny kovů.

Při manipulaci s akumulátory je velmi důležité dodržet 
následující opatření:

- Chraňte si oči brýlemi.

- použít rukavice a oděvy odolné vůči kyselinám.

2 - NEBEZPEČÍ EXPLOZE SPOJENÉ S NABÍJENÍM 
A ŠPATNÝM UTAŽENÍM SVOREK

Když se akumulátor nabíjí, dochází k tvorbě kyslíku
a vodíku. Uvolňování těchto plynů je maximální, pokud
je akumulátor zcela nabitý, a množství vytvořených
plynů je úměrné nabíjecímu proudu.

Sebemenší jiskra nebo zdroj tepla mohou vyvolat ex-
plozi. Výbuch je tak silný, že se akumulátor může
rozletě t na kusy, a do okolního vzduchu může být
rozprášena kyselina.

Osoby nacházející se v blízkosti jsou vystaveny
nebezpečí (kusy akumulátoru, stříkance kyseliny).
Odstř iky kyseliny jsou nebezpečné. Rovněž leptají
oděvy.

Předcházení nebezpečí exploze, které mů že bý t
způsobeno nedbalostí př i práci s akumulátorem, je
tedy nutné brát velmi vážně.

II - ČISTOTA

Ujistěte se o čistotě pólů akumulátoru (viz NT 9860A,
Systematická kontrola akumulátorů před do-
dávkou nových vozidel, 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Kontrola.

III - TECHNICKÉ INSTRUKCE

Při zpětné montáži akumulátoru nebo po každém od-
pojení může být nezbytné provést určitý počet úkonů 
bez nutnosti použít diagnostický přístroj, aby vozidlo 
správně fungovalo:

- vložení čtyřčíslicového kódu autorádia,

- seřízení času na hodinách.

DŮLEŽITÉ

- Akumulátor obsahuje kyselinu sírovou, což je
nebezpečná látka.

- V případě  potřísnění kyselinou opláchněte
všechna zasažená místa proudem vody.

- V případě styku s pokožkou se obraťte na lékaře.

DŮLEŽITÉ

Během nabíjení akumulátoru se uvolňuje kyslík
a vodík. Směs těchto dvou plynů je výbušná.

UPOZORNĚNÍ

Špatný kontakt může způsobit poruchy př i
spouštění motoru nebo dobíjení, vznik jisker
a explozi akumulátoru.

DŮLEŽITÉ

Aby bylo zcela eliminováno riziko vzniku jiskry,
ujistěte se o úplném vypnutí všech spotřebičů.

Př i nabíjení akumulátoru v místnosti před
připojením nebo odpojením akumulátoru vypněte
nabíječku.

Nepokládejte na akumulátor kovové předměty,
abyste nezpůsobili zkrat mezi svorkami.

Nikdy se k akumulátoru nepř ibližujte s otevřeným
ohněm, páječkou, hořákem nebo zapálenou cigare-
tou či zápalkou.

UPOZORNĚNÍ

Tato vozidla jsou vybavena akumulátorem s nízkou
spotřebou vody. Doplňování elektrolytu je
zakázáno.

UPOZORNĚNÍ

Před odpojením akumulátoru:

- Vypněte zapalování.

- Vypněte všechny spotřebiče.

- Počkejte do zastavení ventilační jednotky.



80A-2

AKUMULÁTOR
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž 80A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

1 - Odpojení

Demontujte matici kolíku na záporné svorce (1) .

Odpojte kabeláž záporné svorky.

2 - Demontáž

Demontujte kryt (2) kladného pólu.

Utahovací momentym

svorky akumulátoru 6,5 N.m

matici kolíku průměru 8
mm na kladné svorce
akumulátoru

10 N.m

upevňov a c í  šroub
příruby akumulátoru

12 N.m

matici kolíku na záporné
svorce akumulátoru

11 N.m

DŮLEŽITÉ

Před prováděním jakékoliv opravy si přečtěte
pravidla pro zajištění čistoty a bezpečnosti a
techn ické  pokyny  (v iz  Akumulátor:
Bezpečnost) 

UPOZORNĚNÍ

Před odpojením akumulátoru:

- vypněte zapalování,

- vypněte všechny spotřebiče,

- počkejte do zastavení ventilátoru.

24729



80A-3

AKUMULÁTOR
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž 80A

Demontujte matici kolíku (3) na kladné svorce.

Odpojte kladnou svorku.

Demontujte:

- upevňovací šroub příruby akumulátoru,

- upevňovací přírubu (4) ,

- akumulátor.

3 - Výměna

Ověřte, zda je výměna akumulátoru nutná (viz NT
6014A, Spouštění a dobíjení, 16A, Kontrola do-
bíjecího obvodu).

Demontujte svorky akumulátoru (5) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Zkontrolujte akumulátor (viz 80A, Akumulátor,
Akumulátor: Kontrola, strana 80A-5) .

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

1 - Výměna

Povolte svorky akumulátoru.

Zatlačte svorky na póly akumulátoru tak, aby je póly
přesahovaly.

Utáhněte na předepsaný moment svorky akumulá-
toru (6,5 N.m).

2 - Zpětná montáž

Umístěte akumulátor do jeho uložení.

24730

Poznámka:

Před odpojením kabelů kladné svorky označte
polohu kabelů.

24730

112958

Poznámka:

Označte polohu svorek akumulátoru.



80A-4

AKUMULÁTOR
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž 80A

Namontujte zpět:

- upevňovací přírubu akumulátoru,

- upevňovací šroub příruby akumulátoru.

Připojte kladnou svorku.

Utáhněte na předepsaný moment matici kolíku
průměru 8 mm na kladné svorce akumulátoru
(10 N.m).

Namontujte zpět kryt kladného pólu.

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šroub příruby akumulátoru (12 N.m).

3 - Zapojení

Připojte kabel na zápornou svorku.

Utáhněte na předepsaný moment matici kolíku na
záporné svorce akumulátoru (11 N.m).

III - KONEČNÁ ETAPA

Při zpětné montáži akumulátoru nebo po každém
odpojení proveďte několik úkonů bez nutnosti použít
diagnostický přístroj, aby vozidlo správně fungovalo:

- vložení čtyřčíslicového kódu autorádia,

- seřízení času na hodinách.

DŮLEŽITÉ

Nadměrné utažení upevňovací příruby akumulá-
toru je nebezpečné, skříň se může deformovat
nebo prasknout.

Příliš slabé utažení upevňovací příruby akumulá-
toru ponechá vůli, skříň akumulátoru se může
opotřebovat třením nebo prasknout v důsledku
nárazu, což by vedlo k výstřikům kyseliny.

UPOZORNĚNÍ
Aby nedošlo k předčasnému uvolnění matic
kolíků  v případě demontáže kabelů na kladné
svorce, dbejte na nasazení maximálně dvou svo-
rek na každý kolík a na jejich správné rozložení
na různé kolíky při zpětné montáži.

UPOZORNĚNÍ

Špatný kontakt mů že způ sobit poruchy př i
spouštění motoru nebo dobíjení, vznik jisker a
explozi akumulátoru (viz A k u mulátor:
Bezpečnost) .

UPOZORNĚNÍ

Některá vozidla mohou být vybavena pouze aku-
mulátory typu « TB » (malé velikosti). Př i výměně
akumulátoru je tedy nezbytné dát pozor na typ,
který má být instalován, aby se předešlo defor-
maci kapoty při zavření.

UPOZORNĚNÍ

Tato vozidla jsou vybavena akumulátorem s
nízkou spotřebou vody. Doplňování elektrolytu je
zakázáno.



80A-5

AKUMULÁTOR
Akumulátor: Kontrola 80A

I - KONTROLA AKUMULÁTORU

1 - Vizuální kontrola upevnění

Zkontrolujte, zda je akumulátor správně upevněn
(utahovací moment upevňovací příruby akumulá-
toru (12 Nm)).

2 - Vizuální kontrola čistoty

Ujistěte se, že se na pólech akumulátoru nevyskytují
solné usazeniny (sulfatace).

Vyčistěte póly akumulátoru.

V případě potřeby póly akumulátoru namažte.

Zkontrolujte utažení na předepsaný moment:

- matice svorek akumulátoru (6,5 Nm) ,

- matici kolíku na záporné svorce ∅∅∅∅  8 mm (11
Nm) ,

- matici kolíku na záporné svorce ∅∅∅∅  6 mm (6 Nm)
,

- matici držáku ochranné pojistky (10 Nm).

II - NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Proveďte kontrolu akumulátoru pomocí přístroje
(Ele. 1593).

1 - Připomínka k testu použitelnosti nabíječky

Bezpodmínečně použijte nabíječku s konstantním
napětím, abyste předešli zahřívání úměrnému na-
bíjecímu proudu.

2 - Test

Umístěte seřizovací potenciometr do polohy pro
maximální nabíjecí proud.

Odečtěte napětí zobrazené na nabíječce nebo na
svorkách akumulátoru.

Pokud se nejedná o nabíječku s konstantním
napětím, bezpodmínečně zastavte nabíjení.

Potřebné speciální nářadí

Ele. 1593 Zkoušeč akumulátorů
Midtronics R 330

Utahovací momentym

upevňovací příruby aku-
mulátoru

12 Nm

matice svorek akumulá-
toru

6,5 Nm

matici kolíku na záporné
svorce ∅  8 mm

11 Nm

matici kolíku na záporné
svorce ∅  6 mm

6 Nm

matici držáku ochranné
pojistky

10 Nm

DŮLEŽITÉ

Nadměrné utažení příruby akumulátoru je
nebezpečné, nosič akumulátoru se může defor-
movat nebo prasknout.

Příliš slabé utažení upevňovací příruby akumulá-
toru ponechá vůli, schránka akumulátoru se
může opotřebovat vzniklým třením nebo prask-
nout v důsledku nárazu, č ímž by doš lo
k výstřikům kyseliny.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k předčasnému uvolnění matic
kolíků  v případě demontáže kabelů na kladné
svorce, dbejte na nasazení maximálně dvou svo-
rek na každý kolík a na jejich správné rozložení
na různé kolíky při zpětné montáži.

UPOZORNĚNÍ

Špatný kontakt mů že způ sobit poruchy př i
spouštění motoru nebo dobíjení, vznik jisker
a explozi akumulátoru.

UPOZORNĚNÍ

Tato vozidla jsou vybavena akumulátorem
s nízkou spotřebou vody. Doplňování elektrolytu
je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je zobrazené napětí vyš ší než 15 V,
nejedná se o nabíječku s konstantním napětím
(použít ji pro akumulátor by bylo nebezpečné).
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AKUMULÁTOR
Akumulátor: Kontrola 80A

III - POSTUP KONTROLY

Viz NT 9860A, 80A, Akumulátor, Akumulátor:
Kontrola.
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Halogenová žárovka: Demontáž a zpětná montáž 80B

Demontáž a zpětná montáž  žárovek se provádí bez
demontáže světlometu.

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

1 - Žárovky směrových světel

Demontujte:

- objímku (1) ,

- žárovku.

2 - Žárovky obrysových světel

Demontujte:

- držák žárovky (2) ,

- žárovku.

3 - Žárovky tlumených a dálkových světel

Demontujte ochranný kryt.

Odpojte konektor.

Demontujte utěsněný kryt (3) .

107876

Poznámka:

Pro výměnu použijte homologovanou žárovku
PY21W.

107876

Poznámka:

Pro výměnu použijte homologovanou žárovku
W5W.

107876
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Halogenová žárovka: Demontáž a zpětná montáž 80B

Odepněte upevňovací sponu (4) výbojky.

Vyjměte žárovku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

1 - Žárovky směrových světel

Namontujte zpět:

- žárovku,

- objímku.

2 - Žárovky obrysových světel

Namontujte zpět:

- žárovku,

- držák žárovky.

3 - Žárovky tlumených a dálkových světel

Namontujte zpět žárovku.

Připněte upevňovací sponu žárovky.

Namontujte zpět těsnicí kryt.

Připojte konektor.

Namontujte zpět ochranný kryt.

Proveďte seřízení světlometů (viz 80B, Přední
světlomety, Halogenový světlomet: Seřízení).

107875

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se př ímo baněk halogenových
žárovek.

Poznámka:

Pro výměnu použijte homologovanou žárovku
H4.

Poznámka:

Zkontrolujte správné umístění těsnicích krytů.
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Halogenový světlomet: Demontáž a zpětná montáž 80B

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte přední nárazník (viz MR 389, Karose-
rie, 55A, Vnější ochranné prvky, Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte:

- ochranný kryt žárovky tlumeného a dálkového
světla,

- konektor žárovky,

- těsnicí kryt žárovky.

- ovládač seřízení sklonu světlometů  (viz 80B,
Přední světlomety, Motor pro seřízení sklonu
světlometů: Demontáž a zpětná montáž, strana
80B-9) ,

- objímku směrového světla,

- držák žárovky obrysových světel.

Demontujte:

- upevňovací šrouby (1) halogenového světlometu,

- halogenový světlomet.

Odepněte upevňovací sponu žárovky tlumeného
a dálkového světla.

Demontujte žárovku tlumeného a dálkového světla.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět žárovku tlumeného a dálkového
světla.

Připněte upevňovací sponu žárovky tlumeného
a dálkového světla.

Namontujte zpět:

- světlomet,

- upevňovací šrouby halogenového světlometu.

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šrouby halogenového světlometu (4 Nm).

Utahovací momentym

upevňov a c í  šrouby
halogenového
světlometu

4 Nm

108626

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se př ímo baněk halogenových
žárovek.
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Halogenový světlomet: Demontáž a zpětná montáž 80B

Namontujte zpět:

- držák žárovky obrysových světel,

- objímku směrového světla,

- ovládač seřízení sklonu světlometů  (viz 80B,
Přední světlomety, Motor pro seřízení sklonu
světlometů: Demontáž a zpětná montáž, strana
80B-9) ,

- těsnicí kryt žárovky tlumeného a dálkového světla,

- konektor žárovky,

- ochranný kryt žárovky.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět přední nárazník (viz MR 389, Karo-
serie, 55A, Vnější ochranné prvky, Přední nára-
zník: Demontáž a zpětná montáž).

Proveďte seřízení světlometů (viz 8 0 B, Přední
světlomety, Halogenový světlomet: Seřízení,
strana 80B-5) .
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Halogenový světlomet: Seřízení 80B

Umístěte vozidlo na vodorovnou plochu.

Zkontrolujte tlak v pneumatikách.

V případě potřeby tlak upravte.

Zkontrolujte, zda je zavazadlový prostor vozidla
prázdný.

Umístěte ovládání seřízení sklonu do polohy « 0 » .

Rozsviťte tlumená světla.

SEŘÍZENÍ

Umístě te před vozidlo Regloskop a proveď te
seřízení podle předepsané hodnoty (1,0 %).

Otáčejte šroubem (1) pro svislé seřízení.

Zkontrolujte pomocí přístroje Regloskop seřízení
světlometů (viz návod k použití přístroje).

Otáčejte šroubem (2) pro vodorovné seřízení.

Potřebný materiál

Regloskop

UPOZORNĚNÍ

Nezatahujte parkovací brzdu.

108638

Poznámka:

Šroub pro svislé seřízení se nachází na mecha-
nickém seř izovači.

1

118884
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Přední mlhové světlo: Demontáž a zpětná montáž 80B

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte dolní závěrný prvek předního nára-
zníku.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor (1) mlhového světla.

Demontujte:

- oba upevňovací šrouby (2) mlhového světla,

- mlhové světlo.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Pro výměnu, použijte homologovanou žárovku H11.

Namontujte zpět mlhové světlo.

Namontujte zpět oba upevňovací šrouby mlhového
světla

Připojte konektor mlhového světla.

Seřiďte mlhová světla pomocí šroubováku.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět závěrný prvek.

108619

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se př ímo baněk halogenových
žárovek.

108628
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Ovládání seřízení sklonu světlometů: Demontáž a zpětná montáž 80B

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Stáhněte těsnicí manžetu (1) levého ovladače.

Odepněte koncovku návleku (2) levého ovladače.

Demontujte lanko (3) levého ovladače.

Stáhněte těsnicí manžetu (1) pravého ovladače.

Odepněte koncovku návleku (2) pravého ovladače.

Demontujte:

- lanko (3) pravého ovladače,

- těsnicí manžety (1) .

Označte vedení lanek.

Odepněte sestavu « lanka - návleky » . Zapamatujte
si montážní polohu.

Odepněte seřizovací páčku.

108639

108637

109243
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Ovládání seřízení sklonu světlometů: Demontáž a zpětná montáž 80B

Demontujte:

- upevňovací šrouby (4) ,

- ovládání seřízení průchodem pod palubní deskou.

Demontujte sestavu « ovládání - lanka - návleky »
vnitřkem vozidla. Zapamatujte si montážní polohu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- sestavu « ovládání - lanka - návleky » vnitřkem vo-
zidla,

- ovládaní seřízení,

- upevňovací šrouby.

Připněte seřizovací páčku.

Připněte sestavu « lanka - návleky » .

Namontujte zpět těsnicí manžety.

Umístěte zarážku lanka na pravý ovladač.

Zatáhněte dozadu a připněte koncovku návleku pra-
vého ovladače.

Umístěte zpět těsnicí manžetu pravého ovladače.

Namontujte zpět zarážku lanka na levý ovladač.

Zatáhněte dozadu a připněte koncovku návleku le-
vého ovladače.

Umístěte zpět těsnicí manžetu levého ovladače.

II - KONEČNÁ ETAPA

Proveďte seřízení světlometů (viz 8 0 B , Přední
světlomety, Halogenový světlomet: Seřízení,
strana 80B-5) 

109244
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Motor pro seřízení sklonu světlometů: Demontáž a zpětná montáž 80B

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte:

- ochranný kryt žárovky tlumeného a dálkového
světla,

- konektor žárovky,

- těsnicí kryt žárovky.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte ovladač seřízení sklonu světlometů
působením na klips a jeho otočením o osminu
otáčky dovnitř vozidla (2) .

Znovu navlečte těsnicí objímku.

Vyviňte tlak na kulový čep ovladače (3) , abyste
umožnili mírnou vůli v oblasti zarážky lanka (4) .

Odepněte koncovku návleku (5) .

Vyjměte lanko.

107875

1

2

108639

3

4

5
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Motor pro seřízení sklonu světlometů: Demontáž a zpětná montáž 80B

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Táhněte reflektor (6) směrem k sobě, abyste uvedli
drážku spony co nejblíže kulovému čepu.

Připněte kulový čep do drážky spony (7) .

Připněte seřizovač.

Umístěte zarážku (4) lanka na seřizovač.

Táhněte lanko směrem dozadu a připněte koncovku
lanka (5) na ovladač.

Umístěte zpět těsnicí manžetu.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět:

- těsnicí kryt žárovky tlumeného a dálkového světla,

- konektor žárovky,

- ochranný kryt žárovky.

Proveďte seřízení světlometů (viz 8 0 B, Přední
světlomety, Halogenový světlomet: Seřízení,
strana 80B-5) .

108640

Poznámka:

Kulový čep nesmí být pouze v kontaktu, musí být
uložen v drážce.
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Boční směrové světlo: Demontáž a zpětná montáž 80B

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odepněte boční směrové světlo pomocí přípravku
(Car. 1363).

Demontujte konektor držáku žárovky (1) otočením
o čtvrtinu otáčky ve smě ru chodu hodinových
ručiček.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět konektor držáku žárovky.

Upevněte boční směrové světlo.

II - KONEČNÁ ETAPA

Umístěte zpět vložku podběhu kola.

Namontujte zpět upevňovací spony vložky podběhu
kola.

Potřebné speciální nářadí

Car. 1363 Nástroje pro odstrojení
obložení.

118608
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ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Zvýšené brzdové světlo: Demontáž a zpětná montáž

L90

81A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte obložení zadní plošiny (viz MR 389, Ka-
roserie, 74A, Zadní opěrné desky a plošina,
Obložení zadní plošiny: Demontáž a zpětná
montáž).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte oba upevňovací šrouby zvýšeného
brzdového světla.

Odpojte konektor.

Demontujte zvýšené brzdové světlo.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět zvýšené brzdové světlo.

Připojte konektor.

Namontujte zpět oba upevňovací šrouby zvýšeného
brzdového světla.

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šrouby zvýšeného brzdového světla (2 Nm).

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět obložení zadní plošiny (viz MR
389, Karoserie, 74A, Zadní opěrné desky
a plošina, Obložení zadní plošiny: Demontáž
a zpětná montáž).

Utahovací momentym

upevňov a c í  šrouby
zvýšeného brzdového
světla

2 Nm

108006
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ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Zvýšené brzdové světlo: Demontáž a zpětná montáž

F90 nebo K90

81A
DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte upevňovací matici (1) zvýšeného brzdo-
vého světla.

Částečně demontujte zvýšené brzdové světlo.

Odpojte konektor (2) .

Odepněte trysku zadního ostřikovače působení na
klipsy (3) pomocí plochého šroubováku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Připněte trysku zadního ostřikovače.

Připojte konektor.

Namontujte zpět:

- zvýšené brzdové světlo,

- upevňovací matici zvýšeného brzdového světla.

117781

118602
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ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Žárovka zvýšeného brzdového světla: Demontáž a zpětná montáž

L90

81A
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte objímku (1) otočením o čtvrtinu otáčky
proti směru chodu hodinových ručiček s přístupem
přes zavazadlový prostor.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte žárovku zvýšeného brzdového světla je-
jím otočením proti směru chodu hodinových ručiček.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpě t žárovku zvýšeného brzdového
světla jejím otočením ve směru chodu hodinových
ručiček.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět objímku jejím otočením o čtvrtinu
otáčky ve směru chodu hodinových ručiček.

Poznámka:

Není nutné demontovat zvýšené brzdové světlo
(demontujte přes zavazadlový prostor).

119173

Poznámka:

Pro výměnu žárovky použijte schválenou
žárovku P21W.
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ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Žárovka zvýšeného brzdového světla: Demontáž a zpětná montáž

F90 nebo K90

81A
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte:

- upevňovací matici (1 ) zvý šeného brzdového
světla,

- zvýšené brzdové světlo.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte žárovku zvýšeného brzdového světla
(2) jejím otočením proti směru chodu hodinových
ručiček.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpě t žárovku zvýšeného brzdového
světla jejím otočením ve směru chodu hodinových
ručiček.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět:

- zvýšené brzdové světlo,

- upevňovací matici zvýšeného brzdového světla.

117781

118602

Poznámka:

Pro výměnu žárovky použijte schválenou
žárovku P21W.
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ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Zadní světlo na blatníku: Demontáž a zpětná montáž

L90

81A
DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte upevňovací matice (1) zadního světla.

Demontujte zadní světlo.

Odpojte konektor.

Odepněte destičku působením na spony (2) .

Demontujte nosnou destičku žárovek.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Zkontrolujte správné umístění pěnového obložení
na zadním světle.

Namontujte zpět nosnou destičku žárovek.

Připněte nosnou destičku žárovek.

Připojte konektor.

Namontujte zpět:

- zadní světlo,

- upevňovací matice zadního světla.

107844

107843

1

107874

2



81A-6

ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Zadní světlo na blatníku: Demontáž a zpětná montáž

F90 nebo K90

81A
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Vyjměte síťku.

Odstraňte zvedák (u zadního světla na pravém bla-
tníku).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte matice (1) zadního světla.

Odpojte konektor.

Demontujte zadní světlo.

Odepněte destičku působením na spony (2) .

K90, a 7 MÍST

118601

118600

118599



81A-7

ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Zadní světlo na blatníku: Demontáž a zpětná montáž

F90 nebo K90

81A
ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připněte destičku na světlo.

Připojte konektor.

Umístěte zadní světlo na blatník pomocí středicích
kolíků (3) .

Namontujte zpět matice zadního světla.

II - KONEČNÁ ETAPA

Umístěte zpět zvedák (u zadního světla na pravém
blatníku).

Umístěte zpět síťku.

118599

K90, a 7 MÍST



81A-8

ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Žárovka zadních světel: Demontáž a zpětná montáž

L90

81A
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte zadní světlo na blatníku (viz 81A, Zadní
osvětlení, Zadní světlo na blatníku: Demontáž a
zpětná montáž, strana 81A-5) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte držák žárovky.

Demontujte žárovku brzdového světla a obrysového
světla (1) .

Demontujte žárovku směrového světla (2) .

Demontujte žárovku couvacího/mlhového světla (3)
.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- žárovku couvacího/mlhového světla,

- žárovku směrového světla,

- žárovku brzdového světla a obrysového světla,

- držák žárovky.

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

Namontujte zpět zadní světlo na blatníku (viz 81A,
Zadní osvětlení, Zadní světlo na blatníku:
Demontáž a zpětná montáž, strana 81A-5) .

107877

Poznámka:

Pro výměnu žárovky brzdového světla
a obrysového světla použijte homologovanou
žárovku P21/5W.

Poznámka:

Pro výměnu žárovky směrového světla použijte
homologovanou žárovku P21W.

KOLEKCE 02

Poznámka:

Pro výměnu žárovky směrového světla použijte
homologovanou žárovku PY21W.

Poznámka:

Pro výměnu žárovky couvacího/mlhového světla
použijte homologovanou žárovku P21W.



81A-9

ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Žárovka zadních světel: Demontáž a zpětná montáž

F90 nebo K90

81A
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte zadní světlo na blatníku (viz 81A, Zadní
osvětlení, Zadní světlo na blatníku: Demontáž a
zpětná montáž, strana 81A-5) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte žárovku brzdového světla a obrysového
světla (1) .

Demontujte žárovku směrového světla (2) .

Demontujte žárovku couvacího/mlhového světla (3)
.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- žárovku couvacího/mlhového světla,

- žárovku směrového světla,

- žárovku brzdového světla a obrysového světla.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět zadní světlo na blatníku (viz 81A,
Zadní osvětlení, Zadní světlo na blatníku:
Demontáž a zpětná montáž, strana 81A-5) .

118603

Poznámka:

Pro výměnu žárovky brzdového světla
a obrysového světla použijte homologovanou
žárovku P21/5W.

Poznámka:

Pro výměnu žárovky směrového světla použijte
homologovanou žárovku PY21W.

Poznámka:

Pro výměnu žárovky couvacího/mlhového světla
použijte homologovanou žárovku P21W.



81A-10

ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Svítidlo registrační značky: Demontáž a zpětná montáž 81A

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte svítidlo registrační značky působením
v místě (1) pomocí přípravku (Car. 1363).

Odpojte konektor.

Odepněte průsvitný kryt působením na sponu (2) .

Vyjměte žárovku.

Demontujte šroub (3) průsvitného krytu (4) .

Vyjměte žárovku.

Potřebné speciální nářadí

Car. 1363 Nástroje pro odstrojení
obložení.

L90

108492

108616

108615

F90 nebo K90

118885

Poznámka:

Svítidlo registrační značky je integrováno ve
vnější ozdobné liště zadních dveří nákladového
prostoru.



81A-11

ZADNÍ OSVĚTLENÍ
Svítidlo registrační značky: Demontáž a zpětná montáž 81A

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Namontujte žárovku zpět.

Připněte průsvitný kryt.

Připojte konektor.

Namontujte zpět svítidlo registrační značky.

Zpětná montáž průsvitného krytu.

Utáhněte upevňovací šroub průsvitného krytu.

Poznámka:

Pro výměnu použijte homologovanou žárovku
W5W.

L90

F90 nebo K90



81B-1

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Vnitřní osvětlení: Seznam a umístění prvků 81B

I - SEZNAM PRVKŮ

II - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1 - JEDNOTKA UCH

Jednotka UCH (1) 

2 - POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V KABINĚ

pojistková skříňka v kabině (2) 

3 - PŘEDNÍ STROPNÍ SVÍTIDLO

Přední stropní svítidlo (3) 

Označení Popis

(1) Jednotka UCH

(2) Pojistková skříňka v kabině

(3) Přední stropní svítidlo

(4),(5) Zadní stropní svítidlo

(6) Svítidlo odkládací přihrádky

(7),(8) Svítidlo zavazadlového prostoru

107848

107820

117675



81B-2

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Vnitřní osvětlení: Seznam a umístění prvků 81B

4 - ZADNÍ STROPNÍ SVÍTIDLO

Zadní stropní svítidlo (4) 

Zadní stropní svítidlo (5) 

5 - SVÍTIDLO ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKY

Svítidlo odkládací přihrádky (6) 

6 - SVÍTIDLO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Svítidlo zavazadlového prostoru (7) 

K90, a 7 MÍST

118615

F90

118612

K90 nebo L90

118607

L90

108485



81B-3

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Vnitřní osvětlení: Seznam a umístění prvků 81B

Svítidlo zavazadlového prostoru (8) 

K90, a 5 MÍST

118609



81B-4

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Vnitřní osvětlení

L90

81B
I - ZVLÁŠTNOSTI

Vozidla mohou být vybavena:

- časovaným předním stropním svítidlem,

- svítidlem odkládací skříňky,

- svítidlem zadního zavazadlového prostoru (podle
úrovně vybavení časovaným nebo ne).

II - FUNKCE ČASOVÁNÍ

Jednotka UCH zajišťuje funkci časování a postupného
zhasnutí stropního svítidla a svítidla zavazadlového
prostoru.

Vnitřní svítidla jsou okamžitě rozsvícena jednotkou 
UCH:

- při otevření některých dveří nebo zavazadlového
prostoru,

- při odemknutí otevíratelných částí dálkovým
ovládáním.

Pro zhasnutí vnitřních svítidel nastaví jednotka UCH 
podle případu:

- zhasnutí bez časové prodlevy: př i zavření
otvíratelných částí dálkovým ovládáním (př i
zavřených otvíratelných částech),

- časované zhasnutí (30 s):

• po zavření poslední otvíratelné části,

• při odemknutí otevíratelných částí dálkovým
ovládáním,

• při zapnutí zapalování (postupně).

Poznámka:

Jednotka UCH ovládá zhasnutí vnitřních svítidel po 
uplynutí prodlevy přibližně 30 minut :

- když není některá otevíratelná část zavřena nebo
je zavřena špatně (stropní svítidlo v časovaném
režimu),

- když je stropní svítidlo v poloze pevného nasta-
vení osvětlení.



81B-5

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Stropní svítidlo

L90

81B

Podle vybavení vozidla může být svítidlo vybaveno:

- jediným centrálním spínačem svítidla,

- centrálním spínačem svítidla a jedním bodovým svíti-
dlem.



81B-6

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Stropní svítidlo: Demontáž a zpětná montáž 81B

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Přední stropní svítidlo

Vyjmě te průsvitný kryt (1) ; k vypáčení použijte
plochý šroubovák nebo přípravek (Car. 1363) , který
vsuňte do drážky (2) .

Zatlačte na sponu (3) pomocí přípravku (Car. 1363)
a vyjměte stropní svítidlo.

Odpojte konektor.

Zadní stropní svítidlo

Vyjmě te průsvitný kryt (4 ) ; k vypáčení použijte
plochý šroubovák nebo přípravek (Car. 1363) , který
vsuňte do drážky (5) .

Potřebné speciální nářadí

Car. 1363 Nástroje pro odstrojení
obložení.

108749

108748

K90, a 7 MÍST

118614



81B-7

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Stropní svítidlo: Demontáž a zpětná montáž 81B

Zatlačte na sponu (6) pomocí přípravku (Car. 1363)
a vyjměte stropní svítidlo.

Odpojte konektor.

Zadní stropní svítidlo

Vyjmě te průsvitný kryt (7 ) ; k vypáčení použijte
plochý šroubovák nebo přípravek (Car. 1363) , který
vsuňte do drážky (8) .

118613

F90

118611



81B-8

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Stropní svítidlo: Demontáž a zpětná montáž 81B

Zatlačte na sponu (9) pomocí přípravku (Car. 1363)
a vyjměte stropní svítidlo.

Odpojte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Připojte konektor.

Připněte stropní svítidlo.

118971

Poznámka:

K výměně žárovky použijte homologovanou
žárovku W5W.



81B-9

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Spínač dveří: Demontáž a zpětná montáž 81B

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Spínač bočních dveří

Demontujte těsnicí manžetu.

Vyjměte spínač (1) po smáčknutí všech tří svorek (2)
.

Odpojte konektor.

Spínač zadních nákladových dveří

Sejměte kryt (3) spínače zadních nákladových.

Demontujte těsnicí manžetu. (4) 

108624

108622

F90 nebo K90

118604

118605



81B-10

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Spínač dveří: Demontáž a zpětná montáž 81B

Vyjměte spínač (5) po smáčknutí všech tří svorek (6)
.

Odpojte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Spínač bočních dveří

Připojte konektor.

Nasaďte spínač.

Nasaďte těsnicí manžetu.

Spínač zadních nákladových dveří

Připojte konektor.

Nasaďte spínač.

Namontujte zpět:

- těsnicí manžetu ,

- Sejměte kryt spínače zadních nákladových dveří.

118606

F90 nebo K90



81B-11

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Spínač zavazadlového prostoru: Demontáž a zpětná montáž

L90

81B
DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor.

Demontujte spínač zavazadlového prostoru
sevřením tří klipsů (1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Namontujte zpět spínač zavazadlového prostoru.

Připojte konektor.

108484

108005

1



81B-12

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Svítidlo odkládací přihrádky: Demontáž a zpětná montáž 81B

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Vyjměte svítidlo odkládací skříňky pomocí přípravku
(Car. 1363).

Odpojte konektor svítidla odkládací skříňky.

Odpojte spínač svítidla odkládací skříňky.

Odpojte konektor spínače svítidla odkládací skříňky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Připojte konektor spínače svítidla odkládací skříňky.

Nasaďte spínač svítidla odkládací skříňky.

Připojte konektor svítidla odkládací skříňky.

Připněte svítidlo odkládací skříňky.
Potřebné speciální nářadí

Car. 1363 Nástroje pro odstrojení
obložení.

Poznámka:

Není nutno demontovat palubní desku.

107807

Poznámka:

Rovněž  je možno demontovat spínač svítidla
odkládací skříňky.

Poznámka:

K výměně žárovky použijte žárovku W5W.



81B-13

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
Svítidlo zavazadlového prostoru: Demontáž a zpětná montáž

L90 – K90, a 5 MÍST

81B

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Vyjměte svítidlo zavazadlového prostoru (1) pomocí
přípravku (Car. 1363).

Vyjměte svítidlo zavazadlového prostoru (2) pomocí
přípravku (Car. 1363).

Odpojte konektor a svítidlo zavazadlového prostoru.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Připojte konektor svítidla zavazadlového prostoru.

Připněte svítidlo zavazadlového prostoru.

Potřebné speciální nářadí

Car. 1363 Nástroje pro odstrojení
obložení.

L90

108485

K90

118609



81C-1

POJISTKY
Pojistky: Seznam a umístění prvků 81C

I - SEZNAM PRVKŮ

II - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1 - POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V KABINĚ

Tato skříňka je umístěna uvnitř vozidla na levé straně
palubní desky.

Demontujte přístupový příklop, abyste získali přístup
k pojistkové skříňce v kabině.

pojistková skříňka v kabině (1) 

2 - POJISTKOVÁ A RELÉOVÁ SKŘÍŇKA 
V MOTOROVÉM PROSTORU

Odepněte víko, abyste získali přístup k pojistkové
a reléové skříňce.

Označení Popis

(1) Pojistková skříňka v kabině

(2), (3) Pojistko v á  a  reléov á  s kříňka
v motorovém prostoru

117677

107820

24729



81C-2

POJISTKY
Pojistky: Seznam a umístění prvků 81C

Pojistková a reléová skříňka v motorovém prostoru (2) 

3 - STARÁ POJISTKOVÁ A RELÉOVÁ SKŘÍŇKA 
V MOTOROVÉM PROSTORU

Odepněte víko, abyste získali přístup ke skříňce.

Pojistková a reléová skříňka v motorovém prostoru (3) 

24730

K7J nebo K7M

107847

107845



81C-3

POJISTKY
Pojistka pro odpojení spotřebičů: Označení 81C

UMÍSTĚNÍ

Funkce odpojení spotřebičů je zajištěna ve výrobním
závodě prostřednictvím pojistky chybějící v pojistkové
skříňce v kabině, která je umístěna v levé části palubní
desky.

Demontujte přístupový příklop, abyste získali přístup k
pojistkové skříňce v kabině.

107820

108987



81C-4

POJISTKY
Pojistka pro odpojení spotřebičů: Označení 81C

Poznámka:

Použijte pojistku 15A , která je k dispozici v sadě
náhradních pojistek a připojte ji do pozice « č. 28 »
před dodávkou vozidla.

Viz (NT Schéma zapojení, součást 1016).



81C-5

POJISTKY
Pojistková skříňka v kabině:   Označení 81C

I - UMÍSTĚNÍ

Tato skříňka je umístěna uvnitř vozidla na levé straně
palubní desky.

Odepněte přístupový příklop, abyste získali přístup do
pojistkové skříňky v kabině.

II - PŘIŘAZENÍ POJISTEK (PODLE ÚROVNĚ 
VYBAVENÍ)

Viz NT Schémata zapojení, součást 1016).

107820

108987



81C-6

POJISTKY
Pojistková a reléová skříňka v motorovém prostoru Označení

L90, a K7J nebo K7M

81C
UMÍSTĚNÍ

Tato skříňka se nachází v motorovém prostoru vedle
akumulátoru.

Pro přístup k pojistkové a reléové skříňce v motorovém
prostoru odepněte víko v místě (1) .

Přiřazení pojistek a relé (podle úrovně vybavení)

107847

1

107845

108989



81C-7

POJISTKY
Pojistková a reléová skříňka v motorovém prostoru Označení

L90, a K7J nebo K7M

81C
(Viz NT Schéma zapojení, součásti (299 - 597 - 784 -
1034 - 1047 - 336).



81C-8

POJISTKY
Pojistková a reléová skříňka v motorovém prostoru Označení

K9K

81C
UMÍSTĚNÍ

Tato skříňka je umístěna v motorovém prostoru na levé
straně akumulátoru.

Abyste získali přístup k pojistkové a reléové skříňce v 
motorovém prostoru, odepněte:

- ovládání seřízení sklonu levého světlometu na víku v
místě (1) ,

- víko v místě (2) .

24729

24730



81C-9

POJISTKY
Pojistková a reléová skříňka v motorovém prostoru Označení

K9K

81C
Přiřazení pojistek a relé (podle úrovně vybavení)

(viz NT Schéma zapojení, součásti 299-597-983-
784).

24768



81C-10

POJISTKY
Pojistková a reléová skříňka v motorovém prostoru Označení

K4M nebo K7J nebo K7M

81C
UMÍSTĚNÍ

Tato skříňka je umístěna v motorovém prostoru na levé
straně akumulátoru.

Pro přístup do pojistkové a reléové skříňky v motoro-
vém prostoru odepněte:

- ovládání seřízení sklonu levého světlometu na krytu v
místě (1) ,

- víko v místě (2) .

Přiřazení pojistek a relé (podle úrovně vybavení)

(Viz NT Schémata zapojení, součásti (299 - 597 - 983 -
784).

116561

116570

116645



82A-1

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Systém blokace startování: Seznam a umístění prvků 82A

I - SEZNAM PRVKŮ

II - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1 - PŘIJÍMACÍ KROUŽEK

Přijímací kroužek (1) 

2 - STARTOVACÍ SPÍNAČ

Startovací spínač (2) 

3 - JEDNOTKA UCH

Jednotka UCH (3) 

Označení Popis

(1) Přijímací kroužek

(2) Startovací spínač

(3) Jednotka UCH

(4) Klíč ke spínací skříňce

(5) Řídicí jednotka vstřikování

108537

107851

107848



82A-2

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Systém blokace startování: Seznam a umístění prvků 82A

4 - KLÍČ KE SPÍNACÍ SKŘÍŇCE

Klíč ke spínací skříňce (4) 

5 - ŘÍDICÍ JEDNOTKA VSTŘIKOVÁNÍ

Demontujte ochranný kryt řídicí jednotky.

Řídicí jednotka vstřikování (5) 107869

24729

24765



82A-3

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Systém blokace startování: Funkce 82A

Blokace startování je zajištěna systémem rozpo-
znávání klíče s výměnou šifrovaných kódů.

V hlavě každého klíče k vozidlu je integrována kódo-
vaná elektronika (fungující bez baterie), která je
nezávislá na funkci dálkového ovládání.

Když je zapnuto zapalování, jednotka UCH si
vyměňuje informace s hlavou klíče prostřednictvím
přijímacího kroužku namontovaného na startovacím
spínači.

Pokud jednotka UCH rozpozná kód klíče, povolí
spuštění motoru a vstřikování se odblokuje. Je možno
spustit motor vozidla.

Blokace startování je aktivována několik sekund po
vypnutí zapalování (rozblikání červené kontrolky bloka-
ce startování na přístrojové desce).

Př i výrobě je vozidlu přiřazen kód skládající se z
dvanácti hexadecimálních znaků, aby byla umožněna
oprava systému blokace startování.

Tento opravný kód je v servisu nezbytný pro:

- přidání klíčů,

- výměnu klíčů,

- zrušení přiřazení jednoho nebo několika klíčů (např. v
případě ztráty nebo odcizení),

- výměnu jednotky UCH.

Poznámka:

Před každým načtením kódu klíče nebo jednotky
UCH musíte vyžádat servisní kód prostřednictvím
Renault.net nebo techline servisní sítě . V tomto
případě musí být sděleny číslo VIN a výrobní číslo
vozidla.



82A-4

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Funkce

L90

82A
Když je systém blokace startování aktivní, červená
kontrolka blokace startování bliká (pomalé blikání:
jedno rozsvícení za sekundu).

Po zapnutí zapalování je zahájeno vzájemné rozpo-
znání mezi použitým klíčem a jednotkou UCH.

Pokud se použitý klíč a jednotka UCH vzájemně rozpo-
znají, jednotka UCH vyšle do systému vstřikování přes
drátové spojení kód pro odblokování.

Pokud systém vstřikování rozpozná kód, odblokuje se
a povolí spuštění motoru.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY:

Řídicí jednotka vstřikování je dodávána v nekódova-
ném stavu. Je nezbytné na ní při instalaci načíst kód
systému blokace startování, aby bylo povoleno
spuštění motoru vozidla.

Zapněte několik sekund zapnout zapalování bez
spuštění motoru. Vypněte zapalování a po několika
sekundách bude zajištěna funkce blokace startování
(červená kontrolka blokace startování bliká).

Pokud nejsou kódy klíče a jednotky UCH rozpoznány,
zůstane systém zablokován. Červená kontrolka bloka-
ce startování bliká (rychlé blikání).

Spuštění motoru je implicitně povoleno výhradně po 2
s.

UPOZORNĚNÍ

Když je akumulátor málo nabitý, mů že pokles
napětí vyvolaný chodem spouštěče opět aktivovat
blokaci startování. Pokud je napětí příliš nízké, není
spuštění motoru umožněno ani tlačením vozidla.



82A-5

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Baterie dálkového ovládání zamykání dveří: Demontáž a zpětná montáž 82A

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte šroub (1) .

Otevřete klíč pomocí plochého šroubováku v místě
(2) .

Vyjměte baterii (3) pomocí plochého šroubováku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Vložte baterii (3) a dodržte správnou orientaci pólů.

III - KONEČNÁ ETAPA

Zavřete klíč.

Namontujte zpět šroub (1) .

Utáhněte šroub.

107868

107869

107867

UPOZORNĚNÍ

Nezdeformujte kontakty baterie, aby byla
zaručena funkčnost dálkového ovládání.

S  bateri í  manipuluj te jenom suchýma
nenakrémovanýma rukama nebo v čistých ruka-
vicích, abyste vyloučili znečištění a oxidaci.



82A-6

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Startovací spínač: Demontáž a zpětná montáž 82A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte:

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) ,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

Demontujte:

- oba šrouby (1) ,

- dolní půlkryt v místě (2) .

Demontujte horní půlkryt.

Odpojte konektor (3) přijímacího kroužku (4) .

Demontujte přijímací kroužek.

107813

107814

108537



82A-7

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Startovací spínač: Demontáž a zpětná montáž 82A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odepněte konektor z jeho držáku v místě (5) a (6) .

Odepněte konektor pomocí plochého šroubováku.

Demontujte šroub (7) .

Umístěte klíč k zapalování do polohy (9) .

Vychylte přídržné zoubky (8) .

Demontujte spínač.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Zkontrolujte, zda je klíček ve spínací skříňce
v poloze (9) .

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- spínač,

- upevňovací šroub spínače.

Připněte zpět:

- konektor spínače,

- konektor spínače na držáku.

III - KONEČNÁ ETAPA

Nasaďte přijímací kroužek.

Připojte konektor přijímacího kroužku.

Namontujte zpět:

- horní půlkryt,

- dolní půlkryt.

Namontujte zpět:

- oba upevňovací šrouby dolního půlkrytu,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

107851

107849

106522



82A-8

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Startovací spínač: Demontáž a zpětná montáž 82A

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) .

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Pokud je vše v pořádku, odblokujte řídicí jednotku
airbagů (viz MR 390 Diagnostika, 88C, Airbag
a předpínače, Diagnostika - Výměna součástí).

Poznámka:

Bezpodmínečně zkontrolujte, zda blikání červené
kontrolky na přístrojové desce signalizuje
náleži tou funkčnost př ijímacího kroužku
a spínací skříňky.



82A-9

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Přijímací kroužek: Demontáž a zpětná montáž 82A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte:

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) ,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

Demontujte:

- oba šrouby (1) ,

- dolní půlkryt v místě (2) .

Demontujte horní půlkryt.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor (3) přijímacího kroužku (4) .

Demontujte přijímací kroužek.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Nasaďte přijímací kroužek.

107813

107814

108537



82A-10

BLOKACE STARTOVÁNÍ
Přijímací kroužek: Demontáž a zpětná montáž 82A

Připojte konektor přijímacího kroužku.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět:

- horní půlkryt,

- dolní půlkryt.

Namontujte zpět:

- oba upevňovací šrouby dolního půlkrytu,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) .

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Pokud je vše v pořádku, odblokujte řídicí jednotku
airbagů (viz MR 390 Diagnostika, 88C, Airbag
a předpínače, Diagnostika - Výměna součástí).

Poznámka:

Bezpodmínečně zkontrolujte, zda blikání červené
kontrolky na přístrojové desce signalizuje
náleži tou funkčnost př ijímacího kroužku
a spínací skříňky.



82B-1

HOUKAČKA
Houkačka: Demontáž a zpětná montáž

K9K, a BĚŽNÁ KLIMATIZACE

82B

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte levý závěrný prvek.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor (1) .

Demontujte upevňovací matici (2) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět upevňovací matici (2) .

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací ma-
tici houkačky (20 N.m).

Připojte konektor (1) .

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět levý závěrný prvek.Utahovací momentym

upevňov a c í  m a t i c i
houkačky

20 N.m

Poznámka:

Nedemontujte nárazník ani obložení podběhu
kola.

24751



82B-2

HOUKAČKA
Houkačka: Demontáž a zpětná montáž

K9K, a KLIMATIZACE

82B

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte přední nárazník (viz MR 389 Karoserie,
55A, Vnější ochranné prvky, Přední nárazník:
Demontáž a zpětná montáž),

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

1 - Houkačka na pravé straně

Odpojte konektory (1) .

Demontujte:

- upevňovací šrouby (2) houkačky,

- houkačku.

2 - Houkačka na levé straně

Odpojte konektory (3) .

Demontujte:

- upevňovací šroub (4) houkačky,

- houkačku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět upevňovací šroub houkačky.

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šroub houkačky (21 N.m).

Připojte konektory.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět přední nárazník (viz MR 389, Karo-
serie, 55A, Vnější ochranné prvky, Přední nára-
zník: Demontáž a zpětná montáž),

Utahovací momentym

upevňov a c í  šroub
houkačky

21 N.m

24783

24782



82B-3

HOUKAČKA
Houkačka: Demontáž a zpětná montáž

K4M nebo K7J nebo K7M

82B

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte levý závěrný prvek.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

1 - Jednotónová houkačka

Odpojte konektor (1) .

Demontujte:

- upevňovací matici (2) ,

- jednotónovou houkačku.

2 - Dvoutónová houkačka

Odpojte konektor (3) .

Demontujte:

- upevňovací matici (4) ,

- dvoutónovou houkačku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

1 - Jednotónová houkačka

Namontujte zpět:

- jednotónovou houkačku,

- upevňovací matici.

Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
matice jednotónové houkačky (21 Nm).

Připojte zpět konektor.

2 - Dvoutónová houkačka

Namontujte zpět:

- dvoutónovou houkačku,

- upevňovací matici.

Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
matice dvoutónové houkačky (21 Nm).

Připojte zpět konektor.

Utahovací momentym

upevňovací matice jed-
notónové houkačky

21 Nm

upevňovac í  ma t i ce
dvoutónové houkačky

21 Nm

Poznámka:

Nedemontujte nárazník ani obložení podběhu
kola.

116560

116565



82B-4

HOUKAČKA
Houkačka: Demontáž a zpětná montáž

K4M nebo K7J nebo K7M

82B
II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět levý závěrný prvek.



83A-1

PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Obecné údaje o přístrojové desce

L90

83A
Vozidla mohou být vybavena třemi modely přístrojové 
desky:

- přístrojovou deskou « nižší třídy » ,

- přístrojovou deskou « střední třídy » ,

- přístrojovou deskou « vyšší třídy » .

Nižší
třídy

Střední
třídy

Vyšší
třídy

Indikace ručičkami
Rychlost vozidla X X X

Otáčkoměr X X X

Displej

Počitadlo celkové ujeté dráhy X X X

Počitadlo dílčí ujeté dráhy X X X

Teplota chladicí kapaliny X X X

Palivo X X X

Hodiny X X X

Palivo spotřebované od začátku X

Průměrná spotřeba X

Okamžitá spotřeba X

Předpokládaná dojezdová vzdálenost se
zbytkem paliva

X

Vzdálenost ujetá od začátku X

Průměrná rychlost X



83A-2

PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Obecné údaje o přístrojové desce

L90

83A
Přístrojová deska s otáčkoměrem

Tabulka vstupů

108356

44

32

1 5

 (1) Displej

 (2) Otáčkoměr

 (3) Počitadlo ujetých kilometrů

 (4) Kontrolky

 (5) Vynulování

Kontrolka Řídicí jednotka nebo součást Spojení

Hladina paliva Snímač hladiny v nádrži Drátové

Kontrolka poruchy brzd Spínač Drátové

Kontrolka parkovací brzdy Spínač Drátové

rychlost vozidla Snímač rychlosti Drátové

Otáčky motoru Řídicí jednotka vstřikování Drátové

Teplota chladicí kapaliny Řídicí jednotka vstřikování Drátové

Kontrolky žhavení, vstřikování atd. Řídicí jednotka vstřikování Drátové

Nouzová světla Jednotka UCH Drátové



83A-3

PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Obecné údaje o přístrojové desce

L90

83A

Kontrolka směrových světel Jednotka UCH Drátové

Čas Přístrojová deska

Spotřebované palivo Přístrojová deska

Kontrolka otevíratelných částí Jednotka UCH Drátové

Tlačítko pro přepínání údajů  « palubního
počítače » 

Přístrojová deska Drátové

Kontrolka odmrazování zadního okna Ovládání elektrického odmrazování
zadního okna

Kontrolka poruchy a zablokování Řídicí jednotka airbagů Drátové

Kontrolka nouzových světel Jednotka UCH Drátové

Kontrolka dálkových světel Jednotka UCH

Kontrolka tlumených světel Jednotka UCH Drátové

Kontrolka mlhových světel Jednotka UCH Drátové

Kontrolka protiblokovacího systému Řídicí jednotka ABS Drátové

Kontrolka dobíjení akumulátoru Alternátor Drátové

Kontrolka tlaku oleje Snímač tlaku Drátové

Kontrolka blokace startování Jednotka UCH Drátové

Kontrolka Řídicí jednotka nebo součást Spojení



83A-4

PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Přístrojová deska: Popis

L90

83A
I - PŘÍSTROJOVÁ DESKA BEZ PALUBNÍHO 
POČÍTAČE (ADAC)

- Rychloměr

- Zobrazení celkové a dílčí ujeté dráhy

- Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru

- Měřič hladiny paliva

- Otáčkoměr (podle verze)

- Hodiny

Přístrojová deska s otáčkoměrem

108356

1



83A-5

PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Přístrojová deska: Popis

L90

83A
II - FUNKCE DISPLEJE BEZ PALUBNÍHO 
POČÍTAČE (ADAC)

1 - Počitadlo celkové ujeté dráhy (A) s hodinami

Počitadlo celkové ujeté dráhy je zobrazeno, jakmile je
zapnuto zapalování.

2 - Počitadlo dílčí ujeté dráhy (B)

Počitadlo denně ujetých kilometrů se zobrazí místo
počitadla celkově ujetých kilometrů po krátkém stisknu-
tí tlačítka (1) . Jeho vynulování se provádí dlouhým
stisknutím tlačítka  (1) .

3 - Hodiny (A)

Seřízení času:

- Několikrát stiskněte tlačítko (1) , abyste zvolili
počitadlo celkové ujeté dráhy (A) .

- Několik sekund udržujte stisknutí tlačítka prstem (ho-
diny se rozblikají).

- Krátce tiskněte tlačítko pro posunutí času o jednu mi-
nutu.

- Dlouze tiskněte tlačítko pro posouvání minut.

- Udržujte stisknutí tlačítka prstem pro posouvání desí-
tek minut a následně hodin.

- Počkejte pro potvrzení a opusťte seřizovací režim.

III - FUNKCE DISPLEJE S PALUBNÍM POČÍTAČEM 
(ADAC)

1 - Počitadlo celkové ujeté dráhy (B) s hodinami

Počitadlo celkové ujeté dráhy je zobrazeno, jakmile je
zapnuto zapalování.

2 - Počitadlo dílčí ujeté dráhy (D)

Počitadlo dílčí ujeté dráhy se zobrazí namísto
počitadla celkové ujeté dráhy po krátkém stisknutí
tlačítka umístěného na konci ovládací páčky stěračů
(tlačítko « ADAC » ). Jeho vynulování se provádí
dlouhým stisknutím tlačítka (1) .

3 - Hodiny (B)

Seřízení času:

- Několikrát stiskněte tlačítko (1) , abyste zvolili
počitadlo celkové ujeté dráhy (A) .

- Několik sekund udržujte stisknutí tlačítka prstem (ho-
diny se rozblikají).

- Krátce tiskněte tlačítko pro posunutí času o jednu mi-
nutu.

- Dlouze tiskněte tlačítko pro posouvání minut.

- Udržujte stisknutí tlačítka prstem pro posouvání desí-
tek minut a následně hodin.

- Počkejte pro potvrzení a opusťte seřizovací režim.

24686

Poznámka:

Číslice hodin a minut se neseřizují nezávisle.

B

A

108990
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Přístrojová deska: Popis

L90

83A

4 - Palubní počítač (ADAC)

Namísto počitadel ujetých kilometrů  jsou
prostřednictvím stisknutí tlačítka, které je umístěno na
konci ovládací páčky stěračů (tlačítko « ADAC » ), zo-
brazovány různé sekvence palubního počítače.

Jeho vynulování (označení výjezdu) se provádí
krátkým stisknutím tlačítka (1) .

Informace palubního počítače se postupně zobrazují
na displeji po počitadle denně ujetých kilometrů v nás-
ledujícím pořadí:

5 - Spotřebované palivo (F)

(od posledního označení výjezdu)

Maximální kapacita: 999 l

6 - Průměrná spotřeba (H)

(vl/100 km od posledního označení výjezdu).

Zobrazí se až po ujetí 400 m.

Vychází z ujeté vzdálenosti a spotřebovaného paliva
od posledního označení výjezdu.

7 - Okamžitá spotřeba (A)

(vl/100 km).

Zobrazí se, pouze když rychlost vozidla překročí 25
km/h.

Tato hodnota nemůže překročit 29,9 l/100 km.

Pokud není přítomen impuls spotřeby paliva po
nejméně 1 s a pokud je rychlost vyšší než 25 km/h, je
zobrazeno 0 l/100.

8 - Dojezdová vzdálenost se zbývajícím palivem (C)

Zobrazí se až po ujetí 400 m.

Jedná se o potenciální dojezdovou vzdálenost, jejíž
výpočet vychází z ujeté vzdálenosti, množství paliva
zbývajícího v nádrži a spotřebovaného paliva.

Maximální kapacita: 9999 km

9 - Ujetá vzdálenost (E)

(od posledního označení výjezdu)

Maximální vzdálenost: 9999 km

10 - Průměrná rychlost (G)

(od posledního označení výjezdu)

Zobrazí se až po ujetí 400 m.

Je získána vydě lením ujeté vzdálenosti časem
uplynulým od posledního označení výjezdu.

Palubní počítač je vybaven interním měřením času.

IV - DIAGNOSTIKA

1 - Detekce poruch

Palubní počítač byl zkonstruován pro detekci anomálií,
které by mohly ovlivnit indikace udávané displejem
nebo ukazateli.

Pokud jsou indikace:

- spotřebované palivo,

- dojezd se zbývajícím palivem,

- průměrná spotřeba,

- okamžitá spotřeba,

nahrazeny zobrazením blikajících pomlček, indikuje to
poruchu informace o spotřebě paliva po více než 16
km v řadě.

Pokud je pouze indikace dojezdové vzdálenosti se
zbývajícím palivem nahrazena blikajícími pomlčkami a
je rozsvícena výstražná kontrolka minimální hladiny
paliva, indikuje to poruchu informace měřiče po déle
než 100 s v řadě.

Poznámka:

Číslice hodin a minut se neseřizují nezávisle.

108991

E F

G H



83A-7

PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Přístrojová deska: Popis

L90

83A
Pokud porucha zmizí, výstražná kontrolka minimální
hladiny paliva zhasne a znovu se objeví segmenty uka-
zatele hladiny paliva (kromě případu, kdy je hladina pa-
liva na minimu).

Kromě signalizace poruchy blikáním zobrazení nebo
nefunkčnosti segmentů přijímacího prvku, uloží palub-
ní počítač poruchu do trvalé paměti.

V těchto různých případech proveďte diagnostickou
sekvenci pro zobrazení uložení poruch snímačů do
paměti.

Palubní počítač obsahuje testovací program (diagnos-
tickou sekvenci):

- různých segmentů displeje,

- použitých snímačů (měřič hladiny paliva, informace o
spotřebě).

2 - Diagnostická sekvence

Abyste provedli diagnostickou sekvenci, držte tlačítko
« ADAC » , které je umístěno na konci páčky pro
ovládání stěračů, stisknuto a zapněte zapalování, aniž
byste spouštěli motor.

Během celého diagnostického režimu ručička ukazate-
le rychlosti prochází číselník pro rychlosti 10, 50, 90,
130, 170 km/h.

Podobně současně ručička ukazatele otáček motoru
prochází svůj číselník pro otáčky 1000, 2000, 3000,
4000, 5000, 6000, 7000 ot./min.

Tato dvě procházení číselníků jsou prováděna perio-
dicky skokově každou sekundu v rostoucím a následně
klesajícím směru.

Je zobrazena verze programu (I) .

Zobrazí se test displeje z tekutých krystalů (L) .

Musí být rozsvíceny všechny segmenty displeje z
tekutých krystalů.

Abyste přešli k následujícímu testu, stiskněte tlačítko
(1) .

Zobrazí se test množství paliva zbývajícího v nádrži
(K) .

Zobrazená hodnota musí odpovídat množství paliva
zbývajícímu v nádrži v litrech.

Abyste přešli k následujícímu testu, stiskněte tlačítko
(1) .

Je zobrazen test spotřeby paliva v litrech za hodinu (př i
běžícím motoru) (J) (verze « ADAC » ).

Při běžícím motoru se musí zobrazit hodnota.

Abyste přešli k následujícímu testu, stiskněte tlačítko
(1) .

3 - Vizualizace přechodných poruch

a - Měřič hladiny paliva

Pokud se objeví porucha měřiče hladiny paliva, mohou 
být zobrazeny dvě zprávy po uplynutí 100 s :

-  « Jo » pro přerušený obvod měřiče hladiny paliva,

-  « Jc » pro zkrat měřiče hladiny paliva.

b - Porucha spotřeby paliva

Pokud se objeví porucha spotřeby paliva, může být zo-
brazena zpráva « d » .

-  « to » pro přerušený obvod snímače teploty chladicí
kapaliny,

-  « tc » pro zkrat snímače teploty chladicí kapaliny na
kostru.

4 - Nová inicializace a ukončení diagnostické 
sekvence

Pro ukončení diagnostické sekvence stiskněte tlačítko
(1) . To proto, aby byly vymazány všechny poruchy
uložené v paměti a vynulovány sekvence palubního
počítače.108992

I J

K L

Poznámka:

Neberte tyto informace v úvahu pro provedení
přesné diagnostiky. Použijte diagnostickou příručku
(viz 83A, Přístroje přístrojové desky, Přístrojová
deska, Diagnostika - Předběžné údaje).
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Přístrojová deska: Popis

L90

83A
Pro ukončení diagnostické sekvence bez vymazání
poruch uložených v paměti vypněte zapalování.
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Přístrojová deska: Demontáž a zpětná montáž 83A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte:

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) ,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

- sestavu ovládání pod volantem (viz 84A, Ovládání
- signalizace, Sestava ovládání pod volantem:
Demontáž a zpětná montáž, strana 84A-2) .

Vyšroubujte šrouby (1) obruby přístrojové desky.

Odepněte obrubu přístrojové desky v místě (2) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte šrouby (3) přístrojové desky.

Odepněte přístrojovou desku.

Odpojte konektory přístrojové desky.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připojte opět konektory přístrojové desky.

Připněte přístrojovou desku.

Namontujte šrouby přístrojové desky.

II - KONEČNÁ ETAPA

Připněte zpět obrubu přístrojové desky.

Namontujte zpět šrouby obruby palubní desky.

107816

107818

107819
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Přístrojová deska: Demontáž a zpětná montáž 83A

Namontujte zpět:

- sestavu ovládání pod volantem (viz 84A, Ovládání
- signalizace, Sestava ovládání pod volantem:
Demontáž a zpětná montáž, strana 84A-2) ,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) ,

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Pokud je vše v pořádku, odblokujte řídicí jednotku
airbagů (viz MR 390 Diagnostika, 88C, Airbag
a předpínače, Diagnostika - Výměna součástí).

Proveďte funkční testy přístrojové desky a ovládání
pod volantem.
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108356

12

34

56 7 8

910

11 1213

Elektronická Kontrolka

Dobíjení akumulátoru  (1) 

Tlak oleje  (2) 

Teplota chladicí kapaliny  (3)  (4) 

Airbagy  (5) 

ABS  (6) 

Hladina brzdové kapaliny  (7) 

Vstřikování  (8) 

Měřič hladiny paliva  (9)  (10) 

Blokace startování  (11) 

Akce Kontrolka

Zapomenutí zavření dveří + zavazadlového prostoru  (12) 
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Přístrojová deska: Kontrolky a psané zprávy
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83A

Parkovací brzda  (7) 

Odpojení airbagů spolujezdce  (13) 

Akce Kontrolka
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Funkční popis přístrojové desky

L90

83A

Drátový vstup Podmínka potvrzení
poruchy

Podmínka pro návrat
k normálu

Kontrolka

Měřič hladiny paliva

R > 355 Ω 6 <R< 345 Ω Kontrolka hladiny paliva je stále
rozsvícena.

Všechny segmenty ukazatele jsou
zhasnuty.

(zobrazení omezeného režimu po
100 s trvání poruchy v řadě)

R < 4 Ω 6 <R< 345 Ω Kontrolka hladiny paliva je stále
rozsvícena.

Segmenty ukazatele jsou rozsví-
ceny.

Signál spotřeby paliva Absence s igná lu
« blikající pomlčky »
po  16 km v řadě:
stránky « ADAC » pro
spotřebované palivo,
průměrnou spotřebu,
okamžitou spotřebu a
dojezdovou vzdálenost
se zbývajícím palivem.

Vynulování « ADAC »
a přítomnost signálu o
průtoku.

Hladina brzdové kapa-
liny

Přerušený obvod Kontrolka poruchy brzdového sys-
tému stále zhasnuta

Spojení s kostrou Kontrolka poruchy brzdového sys-
tému stále rozsvícena

Parkovací brzda

Přerušený obvod Kontrolka poruchy brzdového sys-
tému stále zhasnuta

Spojení s kostrou Kontrolka poruchy brzdového sys-
tému stále rozsvícena

Elektrick é  s eřízení
brzd

Přerušený obvod Kontrolka poruchy brzdového sys-
tému stále rozsvícena

Spojení s kostrou Kontrolka poruchy brzdového sys-
tému stále zhasnuta

Signál poruchy ABS
Přerušený obvod Kontrolka ABS stále rozsvícena

Spojení s kostrou Kontrolka ABS stále zhasnuta
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Funkční popis přístrojové desky

L90

83A

Snímač teploty chla-
dicí kapaliny

R > 1550 Ω

Je spuštěna ventilační
jednotka po ukončení
fáze spouštění spalo-
vacího motoru

8 <R< 1450 Ω Všechny segmenty ukazatele jsou
zhasnuty.

R < 4 Ω 8 <R< 1450 Ω Všechny segmenty ukazatele jsou
zhasnuty.

Drátový vstup Podmínka potvrzení
poruchy

Podmínka pro návrat
k normálu

Kontrolka
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Detektor hladiny paliva

L90

83A
FUNKČNÍ PRINCIP

Zobrazení « okamžité spotřeby »  (I) na stránce palub-
ního počítače je informace vysílaná řídicí jednotkou
vstřikování (bez změny přístrojové desky).

Zobrazení « hladiny paliva »  (F) na stránce palubního 
počítače a rozsvícení kontrolky « výstraha paliva »  (G) 
závisí na:

- kompenzovaném odporu měřiče (D) ,

- odporu uloženém v paměti (E) .

Zobrazení « dojezdové vzdálenosti »  (H) závisí na:

- kompenzovaném odporu měřiče (D) ,

- informaci o spotřebě paliva vstřikováním (B) .

110063

1 1

IHG

B

F

A

E

D

C

Označení Stav vozidla

 (A) Informace měřiče v nádrži (odpor)

 (B) Informace o palivu spotřebovaném vstřikováním

 (C) Zpracování odporu

 (D) Srovnání naměřeného odporu a odporu uloženého v paměti (seřizovací praporek)

 (E) Uložení do paměti

 (F) Zobrazení hladiny prostřednictvím segmentů

 (G) Rozsvícení kontrolky minimální hladiny paliva

 (H) Zobrazení dojezdové vzdálenosti se zbývajícím palivem na « palubním počítači » 
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Detektor hladiny paliva
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 (I) Zobrazení spotřeby (okamžité, průměrné a spotřebovaného paliva) na « palubním počítači » 

 (1) Drátové spojení

Označení Stav vozidla
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PŘÍSTROJE PALUBNÍ DESKY
Měřič hladiny paliva

L90

83A

Pro připojení čerpadla a měřiče hladiny přejděte na NT
Schémata zapojení, L90, Součást 199).

Pro postup demontáže a zpětné montáže přejděte na
19C, Nádrž, Čerpadlo a měřič hladiny.

108538

Úroveň Odpor
měřiče hla-
diny:

Hodnota
naměřená
PŘÍSTROJO
VOU DES-
KO U  (Ω)
mezi A1 a
B1

Užitečný
objem
paliva (l)

Plná nádrž 33 ± 10 Ω 50

Nádrž n a
polovině  ( 5
čtverečků)

166 27

Nádrž n a
čtvrtině

313 ± 10 Ω 0

Poznámka:

Všechny tyto hodnoty jsou pouze informativní.

A1

B1

C1 C2
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OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Otočný kontakt: Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte:

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) ,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

- sestavu ovládání pod volantem (viz 84A, Ovládání
- signalizace, Sestava ovládání pod volantem:
Demontáž a zpětná montáž, strana 84A-2) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte:

- šrouby (1) páčky pro ovládání stěračů,

- šrouby (2) páčky pro ovládání osvětlení,

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Zkontrolujte, zda kola stále směřují přímo vpřed.

Zkontrolujte, zda je páska otočného kontaktu
umístěna na střed (2,5 otáčky na každou stranu).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- šrouby páčky pro ovládání osvětlení,

- šrouby páčky pro ovládání stěračů.

III - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět:

- sestavu ovládání pod volantem (viz 84A, Ovládání
- signalizace, Sestava ovládání pod volantem:
Demontáž a zpětná montáž, strana 84A-2) ,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) .

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Pokud je vše v pořádku, odblokujte řídicí jednotku
airbagů (viz MR 390 Diagnostika, 88C, Airbag
a předpínače, Diagnostika - Výměna součástí).

Proveďte funkční test sestavy ovládání pod volan-
tem.

108743

Poznámka:

Pro výměnu otočného kontaktu je nový díl
dodáván vystředěn a zajištěn samolepicí etike-
tou, která se odtrhne při první otáčce volantu
(montuje se při kolech směřujících přímo vpřed).



84A-2

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Sestava ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte:

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) ,

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

Demontujte oba dolní šrouby (1) .

Vysaďte dolní půlkryt ve směru šipky (2) .

Odepněte horní půlkryt.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Povolte šroub (3) upevňující otočný kontakt.

Tupým úderem š roubováku odblokujte kužel
a uvolněte sestavu sloupku řízení.

107813

1

2

107814

107815



84A-3

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Sestava ovládání pod volantem: Demontáž a zpětná montáž 84A

Částečně demontujte sestavu ovládání pod volan-
tem, abyste odpojili její konektory.

Demontujte sestavu ovládání pod volantem.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Zkontrolujte, zda kola stále směřují přímo vpřed.

Zkontrolujte, zda je páska otočného kontaktu
umístěna na střed (2,5 otáčky na každou stranu).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Nasaďte sestavu na sloupek řízení.

Připojte zpět různé konektory.

Odstraňte lepicí pásku.

Připněte zpět:

- horní půlkryt,

- dolní půlkryt.

Našroubujte oba dolní šrouby.

Nastavte páčky do zákrytu s přístrojovou deskou
a palubní deskou.

Utáhněte šroub (3) upevňující otočný kontakt.

III - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět:

- volant (viz 36B, Ř ízení, Volant: Demontáž
a zpětná montáž),

- čelní airbag řidiče (viz 8 8 C , Airbagy a
předpínače , Čelní airbag řidiče: Demontáž a
zpětná montáž, strana 88C-10) .

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Pokud je vše v pořádku, odblokujte řídicí jednotku
airbagů (viz MR 390 Diagnostika, 88C, Airbag
a předpínače, Diagnostika - Výměna součástí).

Proveďte funkční test sestavy ovládání pod volan-
tem.

108743

Poznámka:

Před demontáží sestavy bezpodmínečně
označte polohu otočného kontaktu znehybněním
rotoru otočného kontaktu lepicí páskou.

Poznámka:

Pro výměnu otočného kontaktu je nový díl
dodáván vystředěn a zajištěn samolepicí etike-
tou, která se odtrhne při první otáčce volantu
(montuje se při kolech směřujících přímo vpřed).

Poznámka:

Proveďte zbytek zpětné montáže a zablokujte
šroub, až když budou oba půlkryty namontovány
zpět tak, aby byly ovládací páčky v zákrytu
s přístrojovou deskou a palubní deskou. Tento
úkon je usnadněn výře zem, který umožňuje
přístup ke šroubu v dolním půlkrytu.



84A-4

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Sestava ovládání pod volantem

L90

84A

Ovládací modul pod volantem se skládá ze tří částí:

- ovládání osvětlení (1) ,

- ovládání stěračů a ostřikovačů a tlačítko palubního
počítače (2) ,

- otočný kontakt (3) .

Každá z těchto částí může být diagnostikována a
vyměněna nezávisle.

108743

1

2

3



84A-5

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Přepínač stěračů: Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

Demontujte:

- půlkryty pod volantem,

- kroužek transpondéru.

Demontujte oba upevňovací šrouby (1) ovládací
páčky stěračů.

Vyjměte ovládací páčku z jejího držáku.

Odpojte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Poznámka:

Není nezbytné demontovat volant.

108742

1



84A-6

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Přepínač osvětlení a signalizace: Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

Demontujte půlkryty pod volantem.

Demontujte oba upevňovací šrouby (1) ovládací
páčky osvětlení.

Vyjměte ovládací páčku osvětlení z jejího držáku.

Odpojte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Poznámka:

Není nutné demontovat volant.

108741

1



84A-7

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Spínač nouzových světel Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte autorádio (viz 8 6 A, Autorádio,
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž, strana
86A-7) .

Odepněte středové obložení, přičemž začněte spod-
ní částí.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor spínače nouzových světel.

Odepněte spínač nouzových světel působením na
klipsy (1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připněte spínač nouzových světel.

Připojte konektor spínače nouzových světel.

II - KONEČNÁ ETAPA

Připněte středové obložení, přičemž začněte horní
částí.

Namontujte zpět autorádio. (viz 86A, Autorádio,
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž, strana
86A-7) 

107823

107864



84A-8

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Spínač zamykání dveří: Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte autorádio (viz 8 6 A, Autorádio,
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž, strana
86A-7) .

Odepněte středové obložení, přičemž začněte spod-
ní částí.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor spínače pro elektrické zamykání
dveří.

Odepněte spínač zamykání dveří působením na
klipsy (1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připněte spínač zamykání dveří.

Připojte konektor spínače pro elektrické zamykání
dveří.

II - KONEČNÁ ETAPA

Připněte středové obložení, přičemž začněte horní
částí.

Namontujte zpět autorádio (viz 86A , Autorádio,
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž, strana
86A-7) .

107823

107864



84A-9

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Přepínač ovládání vnějšího zpětného zrcátka: Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

Odepněte ovládání zpětných zrcátek.

Odpojte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

107824



84A-10

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Spínač odmrazování zadního okna Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte autorádio (viz 8 6 A, Autorádio,
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž, strana
86A-7) .

Odepněte středové obložení, přičemž začněte spod-
ní částí.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor spínače vyhřívání zadního okna.

Odepněte spínač  vyhřívání zadního okna
působením na klipsy (1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připněte spínač vyhřívání zadního okna.

Připojte konektor spínače vyhřívání zadního okna.

II - KONEČNÁ ETAPA

Připněte středové obložení, přičemž začněte horní
částí.

Namontujte zpět autorádio (viz 86A , Autorádio,
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž, strana
86A-7) .

107823

107864



84A-11

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Odmrazování zadního okna: Oprava

L90

84A
Odmrazovací síť, která je tvořena serigrafií aplikova-
nou na vnitřní stranu skla, může vykazovat náhodné
přerušení, které vyřadí z provozu část zasaženého ob-
vodu.

Určete přesné místo přerušení pomocí voltmetru.

Oprava tohoto typu poruch je umožněna za použití
servisního laku na odmrazování zadního okna do-
dávaného skladem náhradních dílů.

I - URČENÍ PŘESNÉHO MÍSTA PŘERUŠENÍ 
POMOCÍ VOLTMETRU

Zapněte zapalování.

Zapněte napájení odmrazování zadního okna.

1 - Detekce mezi liniemi B a A

Připojte vodič + voltmetru na napájecí svorku + od-
mrazování zadního okna.

Přiložte vodič - voltmetru na vlákno na straně svorky
- zadního okna (linie B), musíte naměřit napětí
přibližně rovné napětí akumulátoru.

Přemístěte vodič - na linii A (šipka): napětí postupně
klesá.

Pokud napětí prudce klesne, je vlákno na tomto
místě přerušeno (proveďte tento úkon u všech vlá-
ken).

2 - Detekce mezi liniemi C a A

Připojte vodič - voltmetru na napájecí svorku - od-
mrazování zadního okna.

Přiložte vodič + voltmetru na vlákno na straně
svorky + zadního okna (linie C), naměřené napětí
musí být přibližně rovné napětí akumulátoru.

Přemístěte vodič + na linii A (š ipka): napětí
postupně klesá.

Pokud napětí prudce klesne, je vlákno na tomto
místě přerušeno (proveďte tento úkon u všech vlá-
ken).

II - OPRAVA VLÁKNA

Vyčistěte opravovanou oblast, abyste odstranili
veškerý prach a mastnotu, př ičemž přednostně
použijte líh nebo přípravek na čištění skel. Osušte
oblast čistým a suchým hadříkem.

Abyste při opravě zajistili pravidelnost linie, nalepte
z obou stran lepicí pásku, přičemž nechte vodivou
linii volnou.

Před použitím laku protřepejte lahvičku, abyste za-
mezili usazení stříbrných částic na jejím dně.

Oprava

Pomocí malého štětce proveďte opravu, přičemž na-
neste dostatečnou vrstvu. V př ípadě nanesení
několika vrstev dodržte mezi jednotlivými vrstvami
čas schnutí, nenanášejte více než tři vrstvy.

Pokud přesto dojte ke stečení laku, lze jej odstranit
špičkou nože, avšak až po několika hodinách, když
bude přípravek zcela vytvrzen.

8814

8815



84A-12

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Odmrazování zadního okna: Oprava

L90

84A

Lepicí páska, která slouží jako šablona, může být
odlepena až př ibližně hodinu po aplikaci. Stržení
pásky musí být provedeno kolmo k odporu ve směru
šipky. Lak použitý při teplotě okolí 20˚C zcela zasch-
ne po třech hodinách, při nižší teplotě je doba sch-
nutí o něco delší.

77324



84A-13

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Spínač vyhřívacího pletiva sedadla: Demontáž a zpětná montáž 84A

DEMONTÁŽ

Demontujte upevňovací šroub (1) krytu vnější kluz-
nice.

Odpojte konektor spínače vyhřívacího pletiva seda-
dla.

Demontujte spínač (2) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Zkontrolujte správnou funkci systému.

24693

1

2



84A-14

OVLÁDÁNÍ - SIGNALIZACE
Vyhřívací pletivo sedadla: Funkce 84A

I - POPIS

Jedná se o systém, který umožňuje vyhřívat obložení
předních sedadel vozidla prostřednictvím vyhřívacího
pletiva, které je umístěno mezi pěnovou výplní a
obložením sedadla.

Každé přední sedadlo je vybaveno (podle úrovně vy-
bavení) nezávislým systémem.

Vyhřívací pletivo se skládá ze dvou odporů zapojených 
do série:

- jeden odpor 1,4 Ω v sedáku,

- jeden odpor 0,9 Ω v opěradle,

- Termostat umístěný v sedáku, který je zapojen v sérii
s oběma odpory, povoluje nebo zakazuje napájení
vyhřívacího pletiva.

II - FUNKCE

Zapnutí systému se provádí aktivací odpovídajícího
spínače (1) na každém sedadle.

Funkce systému je však podmíněna teplotou uvnitř vo-
zidla v okolí teplotního spínače nižší než 12˚C ± 5˚C.

Teplotní spínač odpojí napájení vyhřívací sítě, když te-
plota dosáhne limitu 27˚C ± 3˚C.

Systém zůstává aktivní a teplotní spínač znovu povolí
napájení odporů, když teplota klesne na 12˚C ± 5˚C.

24692

1



85A-1

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Stěrače a ostřikovače: Seznam a umístění prvků 85A

I - SEZNAM PRVKŮ

II - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1 - Jednotka UCH

Jednotka UCH (1) 

2 - POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V KABINĚ

pojistková skříňka v kabině (2) 

3 - PŘEPÍNAČ PŘEDNÍCH STĚRAČŮ

Přepínač stěračů (3) 

Označení Popis

(1) Jednotka UCH

(2) Pojistková skříňka v kabině

(3) Přepínač stěračů

(4) Motor předních stěračů

(5) Motor zadního stěrače (podle úrovně
vybavení vozidla

(6) čerpadlo ostřikovače

(7) Nádržka na ostřikovací kapalinu

107848

107820

107815



85A-2

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Stěrače a ostřikovače: Seznam a umístění prvků 85A

4 - MOTOR PŘEDNÍCH STĚRAČŮ

Motor předních stěračů (4) 

5 - MOTOR ZADNÍHO STĚRAČE

Motor zadního stěrače (5) 

6 - ČERPADLO OSTŘIKOVAČE

čerpadlo ostřikovače (6) 

7 - NÁDRŽKA NA OSTŘIKOVACÍ KAPALINU

Nádržka na ostřikovací kapalinu (7) 

107999

STĚRAČ ZADNÍHO OKNA

117783

108635

108635



85A-3

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Stírátko předního stěrače: Demontáž a zpětná montáž 85A

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Zvedněte držák stírátka.

Natočte stírátko do kolmé polohy vůči držáku stírát-
ka.

Smáčkněte klipsy (1) a současně zatáhněte směrem
dolů (2) .

Vyjměte stírátko.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Připněte stírátko na držák stírátka.

Spusťte držák stírátka dolů.

118618



85A-4

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Držák stírátka předního stěrače: Demontáž a zpětná montáž 85A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Manipulujte s přepínačem stěračů, abyste uvedli 
motor stěračů do polohy pevného zastavení.

- ze stavu 0 do 1,

- ze stavu 1 do 0.

Označte polohu držáků stírátek (1) .

Demontujte krytky matic (2) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte:

- matice držáků stírátek (3) ,

- držáky stírátek pomocí přípravku (Ele. 1294-01).

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- držáky stírátek do polohy označené před
demontáží,

- matice držáků stírátek.

Utáhněte předepsaným momentem matice držáků
stírátek (15 Nm).

II - KONEČNÁ ETAPA

Nasaďte krytky matic.

Vyzkoušejte správnou funkci stěračů.

Potřebné speciální nářadí

Ele. 1294-01 Příprav e k  p r o
demontáž r a m e n
stěračů

Utahovací momentym

matice držáků stírátek 15 Nm

Poznámka:

Musíte se ujistit, že je motor zadního stěrače ini-
cializován v poloze pevného zastavení.

107993

107994



85A-5

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Motor předních stěračů: Demontáž a zpětná montáž 85A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte držáky stírátek (viz 85A, STĚRAČE A
OSTŘIKOVAČE, Držák stírátka předního stěrače:
Demontáž a zpětná montáž, strana 85A-4) .

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte:

- pravou půlmřížku lapače vzduchu,

- levou půlmřížku lapače vzduchu.

Demontujte mechanismus předních stěračů (viz
85A, STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE, Mechanismus
předních stěračů: Demontáž a zpětná montáž,
strana 85A-7) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Vyšroubujte matici hřídele motoru předních stěračů
(1) .

Odpojte konektor (2) motoru předních stěračů.

Demontujte:

- upevňovací šrouby motoru předních stěračů,

- motor předních stěračů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- motor předních stěračů,

- upevňovací šrouby motoru předních stěračů.

Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
šrouby motoru předních stěračů (8 Nm).

Připojte konektor motoru předních stěračů.

Utahovací momentym

upevňov a c í  šrouby
motoru předních stěračů

8 Nm

matici hřídele motoru
předních stěračů

16 Nm

108001

108002



85A-6

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Motor předních stěračů: Demontáž a zpětná montáž 85A

Umístěte táhla podle výše uvedeného zobrazení.

Našroubujte matici hřídele motoru předních stěračů.

Utáhněte předepsaným momentem matici hřídele
motoru předních stěračů (16 Nm).

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět mechanismus předních stěračů
(viz 85A, STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE, Mechanis-
mus předních stěračů: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 85A-7) .

Namontujte zpět:

- levou půlmřížku lapače vzduchu,

- pravou půlmřížku lapače vzduchu.

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) 

Manipulujte s přepínačem stěračů, abyste uvedli 
motor předních stěračů do polohy pevného zasta-
vení.

- ze stavu 0 do 1,

- ze stavu 1 do 0.

Namontujte zpět držáky stírátek (viz 8 5 A ,
STĚRAČE A OSTŘ IKOVAČE , Držák stírátka
předního stěrače: Demontáž a zpětná montáž,
strana 85A-4) .

108001

Poznámka:

Ujistěte se, že je motor správně umístěn do
polohy pevného zastavení.



85A-7

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Mechanismus předních stěračů: Demontáž a zpětná montáž 85A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte držáky stírátek (viz 85A, STĚRAČE A
OSTŘIKOVAČE, Držák stírátka předního stěrače:
Demontáž a zpětná montáž, strana 85A-4) .

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte krytky matic (1) .

Demontujte těsnění (2) motorového prostoru.

Demontujte:

- oba boční šrouby (3) půlmřížky lapače vzduchu,

- pravou půlmřížku lapače vzduchu (4) .

Demontujte levou půlmřížku lapače vzduchu (5) .

Utahovací momentym

upevňov a c í  šroub
mechanismu předních
stěračů

8 Nm

matice mechanismu
předních stěračů

8 Nm

107995

107996

107997

107998



85A-8

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Mechanismus předních stěračů: Demontáž a zpětná montáž 85A

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor (6) motoru předního stěrače.

Demontujte:

- matice (7) mechanismu předních stěračů,

-  (8) upevňovací šroub mechanismu předních
stěračů,

- podložky.

Vyjměte mechanismus stěračů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- mechanismus předních stěračů,

- podložky,

- upevňovací šroub mechanismu předních stěračů,

- matice mechanismu předních stěračů.

Připojte konektor motoru předních stěračů.

Utáhněte na předepsaný moment:

- upevňovací šroub mechanismu předních
stěračů (8 Nm) ,

- matice mechanismu předních stěračů (8 Nm).

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět:

- levou půlmřížku lapače vzduchu,

- pravou půlmřížku lapače vzduchu,

- oba boční šrouby mřížky lapače vzduchu,

- těsnění motorového prostoru,

- krytky matic mechanismu předních stěračů

Připojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Manipulujte s přepínačem stěračů, abyste uvedli 
motor stěračů do polohy pevného zastavení.

- ze stavu 0 do 1,

- ze stavu 1 do 0.

Namontujte zpět držáky stírátek (viz 8 5 A ,
STĚRAČE A OSTŘ IKOVAČE , Držák stírátka
předního stěrače: Demontáž a zpětná montáž,
strana 85A-4) .

107999

Poznámka:

Upevnění (7 ) mechanismu motoru předních
stěračů jsou křehká: Závit je plastový.

Poznámka:

Abyste eliminovali jakékoliv riziko odepnutí táhel
stěračů během provozu systému, musíte se ujis-
tit že se motor před inicializací nachází v poloze
pevného zastavení.



85A-9

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Stírátko stěrače zadního okna: Demontáž a zpětná montáž

STĚRAČ ZADNÍHO OKNA

85A
DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Zvedněte držák stírátka.

Odepněte stírátko z držáku stírátka tahem v místě
(1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Připněte stírátko na držák stírátka.

Spusťte držák stírátka dolů.

118619



85A-10

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Držák stírátka stěrače zadního okna: Demontáž a zpětná montáž

F90 nebo K90

85A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Nastavte přepínač zadního stěrače ze stavu (0) do
stavu (1) a následně ze stavu (1) do stavu (0).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Sklopte krytku matice (1) .

Demontujte upevňovací matici (2) držáku stírátka.

Označte polohu držáku stírátka.

Vyjměte držák stírátka pomocí přípravku (Ele. 1294-
01).

Demontujte stírátko z ramene stěrače.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Nastavte přepínač zadního stěrače ze stavu (0) do
stavu (1) a následně ze stavu (1) do stavu (0).

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Nasaďte držák stírátka zadního stěrače.

Namontujte zpět:

- držák stírátka,

- upevňovací matici držáku stírátka.

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací ma-
tici držáku stírátka (12 Nm).

Dejte krytku matice zpět na místo.

Potřebné speciální nářadí

Ele. 1294-01 Příprav e k  p r o
demontáž r a m e n
stěračů

Utahovací momentym

upevňov a c í  m a t i c i
držáku stírátka

12 Nm

Poznámka:

Musíte se ujistit, že je motor zadního stěrače ini-
cializován v poloze pevného zastavení. 118616



85A-11

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Motor stěrače zadního okna: Demontáž a zpětná montáž

STĚRAČ ZADNÍHO OKNA

85A
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte držák stírátka zadního stěrače (viz 85A,
STĚRAČE A OSTŘ IKOVAČE, D ržák stírátka
stěrače zadního okna: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 85A-10) .

Sejměte obložení zadních levých nákladových dveří
(viz MR 389 Karoserie, 73A, Výplň ostatních
dveří, Obložení zadních levých nákladových
dveří: Demontáž a zpětná montáž).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor (1) napájení motoru zadního
stěrače.

Vyražte ný ty (2 ) (viz MR 400 Základy
karosářských oprav, Konstrukce, 40A, Obecné
údaje, Nýtované spoje: Popis).

Demontujte motor zadního stěrače.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

V případě potřeby vyměňte těsnění (3) .

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Nasaďte a přinýtujte motor zadního stěrače.

Připojte konektor napájení motoru zadního stěrače.

III - KONEČNÁ ETAPA

Nasaďte obložení zadních levých nákladových dveří
(viz MR 389 Karoserie, 73A, Výplň ostatních
dveří, Obložení zadních levých nákladových
dveří: Demontáž a zpětná montáž).

Namontujte držák stírátka zadního stěrače (viz 85A,
STĚRAČE A OSTŘ IKOVAČE , Držák stírátka
stěrače zadního okna: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 85A-10) .

117783

Poznámka:

Dejte pozor, abyste vr tákem nepoškodili vnější
povlak a těleso výklopných zadních dveří. Ode-
berte dříky nýtů spadlé do tělesa dveří.

UPOZORNĚNÍ

Při každém místním obnažení plechu (např. při 
vrtání) odmastěte a otřete oblast a následně 
aplikujte pomocí jemného štětce:

- fosfatační nátěr,

- dvousložkový základní nátěr,

- nátěr v odstínu vozidla.

118617



85A-12

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Čerpadlo ostřikovače: Demontáž a zpětná montáž 85A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte nádržku ostř ikovače (viz 85A,
STĚRAČE A OSTŘ IKOVAČE, N á d ržka na
ostřikovací kapalinu: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 85A-15) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte čerpadlo ostřikovače (1) od nádržky.

Odpojte hadičku čerpadla ostřikovačů skel.

Odpojte obě hadičky čerpadla ostř ikovačů skel. Zaz-
namenejte jejich montážní polohu.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připojte hadičku čerpadla ostřikovačů skel.

Připojte obě hadičky čerpadla ostřikovačů skel.

Př ipojte hadičku čerpadla ostř ikovačů  skel
k nádržce.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte nádržku ostřikovače (viz 85A,
STĚRAČE A OSTŘ IKOVAČE, N á d ržka na
ostřikovací kapalinu: Demontáž a zpě tná
montáž, strana 85A-15) .

Zkontrolujte správnou funkci systému.

118886

STĚRAČ ZADNÍHO OKNA

STĚRAČ ZADNÍHO OKNA

Poznámka:

V případě potře by seř iďte orientaci trysek
pomocí jehly.



85A-13

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Tryska předního ostřikovače: Demontáž a zpětná montáž 85A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Odpojte přívodní trubici od trysky.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Smáčkně te klips (1 ) plochým šroubovákem
a vyjměte trysku ostřikovače.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Zasaďte do klipsu trysku ostřikovače.

II - KONEČNÁ ETAPA

Připojte přívodní trubici trysky.

Zkontrolujte správnou funkci systému.

V případě potřeby upravte nastavení směru trysky
ostřikovače pomocí jehly.

108636

118887

Poznámka:

Dejte pozor, abyste nepoškrábali lak na kapotě



85A-14

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Tryska zadního ostřikovače: Demontáž a zpětná montáž

STĚRAČ ZADNÍHO OKNA

85A
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte zvýšené brzdové světlo (viz 81A, Zadní
osvětlení, Zvýšené brzdové světlo: Demontáž a
zpětná montáž, strana 81A-1) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Smáčkně te klips (1 ) plochým šroubovákem
a vyjměte trysku zadního ostřikovače.

Odpojte př ívodní trubici od trysky zadního
ostřikovače.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připojte přívodní trubici trysky zadního ostřikovače.

Zasaďte do klipsu trysku zadního ostřikovače.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zvýšené brzdové světlo. (viz 81A, Zadní
osvětlení, Zvýšené brzdové světlo: Demontáž a
zpětná montáž, strana 81A-1) 

118602



85A-15

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Nádržka na ostřikovací kapalinu: Demontáž a zpětná montáž 85A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Odepněte trubku v místě (1) .

Demontujte těsnění (2) motorového prostoru.

Demontujte:

- boční šroub (3) půlmřížky lapače vzduchu,

- pravou půlmřížku lapače vzduchu (4) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor (5) čerpadla ostřikovačů skel.

Demontujte:

- upevňovací šroub (6) nádržky ostřikovače,

- nádržku ostřikovače tahem ve směru šipky (7) .

Vyprázdněte nádržku ostřikovače.

Odpojte čerpadlo ostřikovače od nádržky.

Utahovací momentym

upevňov a c í  šroub
nádržky ostř ikovače

6,5 Nm

108636

107996

107997

108635



85A-16

STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
Nádržka na ostřikovací kapalinu: Demontáž a zpětná montáž 85A

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připojte hadičku čerpadla ostř ikovačů  skel
k nádržce.

Namontujte zpět:

- nádržku na ostřikovací kapalinu,

- upevňovací šroub nádržky na ostřikovací kapalinu.

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šroub nádržky ostřikovače (6,5 Nm).

II - KONEČNÁ ETAPA

Připojte konektor čerpadla ostřikovačů skel.

Namontujte zpět:

- pravou půlmřížku lapače vzduchu,

- boční šroub mřížky lapače vzduchu,

- těsnění motorového prostoru.

Připevněte trubku v místě (1) .

Naplňte nádržku ostřikovače.



86A-1

AUTORÁDIO
Autorádio: Seznam a umístění prvků 86A

I - SEZNAM PRVKŮ

II - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1 - AUTORÁDIO

2 - ANTÉNA

Anténa autorádia (2) je umístěna na střeše

3 - PŘEDNÍ REPRODUKTORY

Označení Popis

(1) Autorádio

(2) Anténa

(3) Přední reproduktory

(4),(5) Zadní reproduktory

107821

108724

107939



86A-2

AUTORÁDIO
Autorádio: Seznam a umístění prvků 86A

4 - ZADNÍ REPRODUKTORY

L90

108747

K90

118610



86A-3

AUTORÁDIO
Autorádio: Obecné údaje

L90

86A
Vozidla mohou být vybavena:

- autorádiem s kazetovým přehrávačem s
integrovaným displejem (PN2) (podle verze),

- autorádiem s CD přehrávačem s integrovaným dis-
plejem (PN4) (podle verze).

108740

109391

Autorádio Displej Ochranný
kód

kazetový přehrávač integrovaný ano

CD přehrávač integrovaný ano



86A-4

AUTORÁDIO
Obecné údaje o autorádiu

L90

86A

Funkce zajištěné autorádiem:

- poslech rádia (pro FM se programují čtyři geografické
oblasti),

- zobrazení jména stanice vysílající RDS s
automatickým přechodem na vysílač s nejlepším si-
gnálem (funkce AF),

- příjem informací o dopravě (funkce « I Traffic » ,

- příjem "flash" informací a urgentních zpráv (funkce « l
news » ),

- příjem urgentních zpráv typu civilní ochrany « PTY
31 » .

Tuner používá tři režimy výběru, které jsou viditelné na 
displeji a přístupné prostřednictvím čelního panelu 
autorádia:

- ruční režim (MANU),

- režim podle předvoleb (PRESET),

- režim podle abecedního pořadí (LIST).

I - FUNKCE KAZETOVÉHO PŘEHRÁVAČE

Funkce poslechu kazetového přehrávače je zcela
automatická, pokud je zvolen zdroj prostřednictvím
ovládání na volantu nebo čelního panelu.

Pouze funkce Dolby a rychlé převíjení dopředu a doza-
du s vyhledáváním mezer jsou přístupné
prostřednictvím specifických tlačítek.

II - FUNKCE PŘEHRÁVAČE KOMPAKTNÍCH DISKŮ 
(NA JEDEN DISK)

Přehrávač kompaktních disků může přehrávat klasické
disky a případné audiostopy CD-ROMU.

Přehrávání může být prováděno popořadě  nebo
náhodně.

108740

Označení Popis

 (1) zapnutí a vypnutí

 (2) Tlačítko pro vyhledávání
skladeb podle mezer (MSS)

 (3) Tlačí tko « a » umožňuje
změnit režim konfigurace a
přístup do menu

 (4) Tlačítko + a - umožňuje
změnit nastavení

 (5) Tlačítko « Zdroj » (SRC)

 (6) Tlačítko pro rychlé převíjení
dozadu

 (7) Tlačítko pro rychlé převíjení
dopředu

 (8) Tlačítko pro vysunutí

 (9) až (14) Radiostanice uložené v
paměti

914

8 76

54

3

21

Poznámka:

U autorádia se programují čtyři geografické oblasti.

109391
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AUTORÁDIO
Obecné údaje o autorádiu

L90

86A

III - TEPELNÁ OCHRANA

Pokud je teplota autorádia pro zajištění správné funkce
příliš vysoká, je hlasitost automaticky snížena (beze
změny indikace hlasitosti na displeji).

V případě zkratu na pinech reproduktorů je odpojen
zesilovač.

IV - ŘÍZENÍ HLASITOSTI

Hlasitost zvuku může být zvyšována v závislosti na ry-
chlosti vozidla. Pro aktivaci funkce: Zvolte 
požadovanou křivku změny hlasitosti v režimu 
« Expert » (dlouze stiskněte tlačítko « Zdroj » (SRC), 
až zaslechnete pípnutí):

- 5 pro maximální zvýšení hlasitosti,

- 0 pro potlačení zvýšení hlasitosti.

Poznámka:

V případě poslechu CD ze zásobníku kompaktních
disků je náhodné přehrávání prováděno pouze u
skladeb z jednoho disku.

Poznámka:

Aby byla tato funkce aktivní, zkontrolujte, zda je
kabel autorádia správně připojen.

Poznámka:

Autorádio je vybaveno změnou tonality zvuku v
závislosti na typu vozidla. Pro změnu typu vozidla
přejděte na kapitolu 86A, Autorádio, Konfigu-
race).



86A-6

AUTORÁDIO
"nižší třídy": Ochranný kód

L90

86A
Autorádio je chráněno kódem o čtyřech číslicích. Tento
kód může být vložen prostřednictvím ovládacího pa-
nelu autorádia po každém odpojení akumulátoru nebo
konektorů autorádia.

ZADÁNÍ KÓDU NA AUTORÁDIU

Zadejte číslice prostřednictvím tlačítek (1) , (2) , (3) a
(4) a následně  je potvrďte tlačítkem (6) (viz ALP,
Ochranný kód).

V případě chybného kódu se přístroj zablokuje (na1
minutu po první chybě, na 2 minuty po druhé chybě,
na 4 minuty po třetí chybě až na maximálně 32 mi-
nut).

Po prvním vložení kódu je třeba naprogramovat
několik konfigurací (viz 86A, Autorádio, Nižší třída:
Konfigurace). Tyto konfigurace jsou uchovány, když
jsou odpojeny akumulátor nebo konektory autorádia.

Připomínka:

Autorádio může bez vložení kódu fungovat přibližně 2
minuty (s pravidelným vysíláním zvukových signálů).

108740

Poznámka:

Po chybě  konfigurace se lze vrátit do základního
režimu současným stisknutím tlačítek (2) a (5) př i
uvedení přístroje pod napětí. Následně počkejte 2
minuty.

654

321
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AUTORÁDIO
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž 86A

DEMONTÁŽ

ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontovat autorádio (1) pomocí dvou přípravků
(Ms. 1373).

Odpojte konektory.

Stiskněte tlačítko (2) a dejte stranou snímatelné
čelo.

Demontujte autorádio pomocí dvou přípravků (Ms.
1821).

Odpojte konektory.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Připojte zpět různé konektory.

Namontujte autorádio zpět do jeho uložení.

Potřebné speciální nářadí

Ms. 1373 Příprav e k  p r o
demontáž autorádia
nebo chronotacho-
grafu

Ms. 1821 Přípravek k demontáži
autorádia (4 otvory)

AUTORÁDIO Č. 01 nebo AUTORÁDIO Č. 02 nebo
AUTORÁDIO Č. 03

119085

AUTORÁDIO Č. 04 nebo AUTORÁDIO Č. 05 nebo
AUTORÁDIO Č. 06

119570

119557
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AUTORÁDIO
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž 86A

Namontujte zpět snímatelné čelo.

Proveďte nezbytné úkony (viz MR 390 Diagnostika,
86A, AUTORÁDIO, Výměna součástí).

AUTORÁDIO Č. 04 nebo AUTORÁDIO Č. 05 nebo
AUTORÁDIO Č. 06



86A-9

AUTORÁDIO
"nižší třídy": Konfigurace

L90

86A
I - KONFIGURACE

Konfigurace se provádějí po prvním zadání ochranné-
ho kódu nebo stisknutím tlačítek 2, 5 a Autorádio ON.

Potom počkejte přibližně 2 minuty a následně zadejte
bezpečnostní kód.

Zvolte příslušnou oblast:

- Others (Evropa, Afrika a ostatní oblasti)

- America (Amerika)

- Japan (Japonsko)

- Asia (Asie)

- Arabia (Arábie)

Pokud vám není nabídnut výběr, může být implicitně
zobrazena hodnota « Others » .

Potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka 6.

Zvolte kř ivky hlasitosti zvuku podle vozidla:

- 0: Neaktivní regulace,

- 1: Twingo,

- 2: Clio,

- 3: Mégane - Scénic,

- 4: Laguna,

- 5: VelSatis - Espace.

Pokud vám není nabídnut výběr, může být implicitně
zobrazena hodnota « 0 » .

Konfigurace zadních reproduktorů « REAR ON -
OFF » .

Pokud vám není nabídnut výběr, může být implicitně
zobrazena jediná hodnota.

II - NASTAVENÍ PARAMETRŮ

Parametry lze změnit po dlouhém stisknutí tlačítka
« Zdroj » (SRC).

Aktivujte nebo deaktivujte sekvenci automatických re-
synchronizací stanic (RDS): « AF ON/OFF » pomocí
tlačítek « + » a « - » .

Přejděte na následující parametr pomocí tlačítek < a >.

- Zvolte křivku změny hlasitosti v závislosti na rychlosti 
vozidla a potvrďte:

•  « SPEDD 0 » : neaktivní regulace,

•  « SPEDD 5 » : maximální regulace.

- Pomocí tlačítek « + » a « - » .

Aktivujte nebo deaktivujte funkci « Loudness » :
« LOUD ON/OFF » .

Pomocí tlačítek « + » a « - » .

Zvolte funkční režim tuneru: « TUNE MAN/AUTO » .

Pomocí tlačítek « + » a « - » .

Nakonfigurujte přítomnost zadních reproduktorů
« REAR ON/OFF » .

Pomocí tlačítek « + » a « - » .

Nakonfigurujte aktualizaci seznamu « LIST MAN/
DYN » .

Pomocí tlačítek « + » a « - » .

Poznámka:

Tyto konfigurace nejsou vyžadovány po vložení
tajného kódu po odpojení napájení.

Poznámka:

Stisknutí tlačítka Zdroj během provádění těchto
konfigurací zruší změny.
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AUTORÁDIO
"nižší třídy": Autodiagnostika

L90

86A

AUTODIAGNOSTICKÝ REŽIM

Autodiagnostický režim umožňuje kontrolovat některé
hlavní funkce:

- Test reproduktorů

při současném stisknutí tlačítek (2) a (4) jsou repro-
duktory napájeny jeden po druhém. Displej umožňuje
zkontrolovat odpovídající napájení. Porovnejte si-
gnály vysílané jednotlivými reproduktory.

- test úrovně příjmu (po zobrazení frekvence)

při současném stisknutím tlačítek (1) a  (6) displej
udává kritéria příjmu autorádia:

• 9 nebo písmeno: dobrý příjem,

• nižší než 3: špatný signál,

• při 2: úplná ztráta režimu stereo.

108740

6
4

21
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AUTORÁDIO
"nižší třídy": Vložení ochranného kódu

L90

86A

ALP 1 Displej zobrazí "CODE" nebo "0000"

Vložení bezpečnostního kódu.

Autorádio pípá každé 2 sekundy po dobu 2 minut 
a potom zobrazí « CODE » 

Autorádio zobrazí « CODE » a potom « 0000 » Vraťte se do inicializačního režimu.

Autorádio se vypne, stiskněte tlačítka 2, 5 a ON.

Počkejte přibližně 2 minuty, dokud se nezobrazí 
« CODE » a následně « 0000 » .

ne

Zadejte první číslici prostřednictvím klávesnice. 
Stiskněte tlačítko 1 a počkejte, až se zobrazí 

požadovaná číslice. Stiskněte následující tlačítko 
(číslo bliká).

ano

Podle stejného postupu zadejte další tři číslice.

Potvrďte číslici krátkým stisknutím tlačítka 6 na 
čelním panelu.

Zobrazí autorádio « CODE » ? Zopakujte postup zadání první číslice 
prostřednictvím klávesnice.

ano

Autorádio přejde do režimu « KONFIGURACE » (v 
případě prvního použití) a funguje normálně.

ne
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AUTORÁDIO
Přední reproduktory: Demontáž a zpětná montáž 86A

DEMONTÁŽ

Odepněte mřížku (1) předního reproduktoru.

Demontujte:

- šrouby (2) ,

- reproduktor.

Odepněte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

107939

107940

1

22



86A-13

AUTORÁDIO
Zadní reproduktory: Demontáž a zpětná montáž

L90

86A
DEMONTÁŽ

Odepněte mřížku (1) zadního reproduktoru.

Demontujte:

- šrouby (2) ,

- reproduktor.

Odepněte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

108747

108746

1

22
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AUTORÁDIO
Zadní reproduktory: Demontáž a zpětná montáž

K90

86A
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Odepněte mřížku (1) zadního reproduktoru.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte:

- šrouby (2) ,

- reproduktor.

Odpojte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připojte konektor.

Namontujte zpět:

- reproduktor,

- šrouby.

II - KONEČNÁ ETAPA

Připněte mřížku zadního reproduktoru.

118610

107940
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AUTORÁDIO
Anténa radiopřijímače: Demontáž a zpětná montáž 86A

Anténa autorádia je umístěna na přední střeše.

DEMONTÁŽ
Demontujte obložení střechy (viz 71A, Vnitřní
obložení karoserie, Obložení střechy).

Demontujte upevňovací matici.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

108724

Poznámka:

Pro demontáž kabelu antény demontujte palubní
desku (viz 83A, Přístroje přístrojové desky,
Palubní deska).
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PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA
Jednotka UCH

L90

87B

Vozidla mohou být vybavena dvěma modely jednotek 
UCH (1) :

- jednotkou UCH « nižší třídy » N2 odpovídající úrovni
vybavení E0,

- jednotkou UCH « vyšší třídy » N3, N4, N5 sdružující
dvě úrovně vybavení E1 a E2.

107848

1

Poznámka:

Obě verze jednotky UCH jsou k dispozici jako
náhradní díl.

Seznam funkcí jednotky UCH

ÚROVEŇ VYBAVENÍ

E0 E1 E1+ E2

N2 N3 N4 N5

Diagnostika Diagnostické spojení # # # #

Blokace startování Šifrovaný transpondér/blokace startování (s kon-
trolkou)

# # # #

Osvětlení

Směrová a nouzová světla # # # #

Výstup pro kontrolku směrových světel # # # #

Bzučák pro signalizaci zapomenutí zhasnutí světel
(obrysová světla)

# # # #

Napájení vnitřního osvětlení přes relé # # # #

Řízení vnitřního osvětlení # # #

Stírání Přední stěrače s pevným časováním # # # #
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PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA
Jednotka UCH

L90

87B

Otevíratelné části

Zamykání dveř í zvně jšku radiofrekvenčním
signálem

# #

Vnitřní radiofrekvenční anténa # #

Kontrolka zamknutí dveří/alarmu druhé montáže # #

Automatické statické opětné zamknutí (po 30 s) #

Kontrolka otevření dveří #

Ovládání zamykání dveří zvnějšku # #

Radiofrekvenční klíč se dvěma tlačítky # #

Odmrazování zad-
ního okna

Řízení odmrazování zadního okna # # #

Informace otáčkách motoru pro funkci odmrazo-
vání zadního okna

# # #

#: funkce je přítomna a použita.

Seznam funkcí jednotky UCH

ÚROVEŇ VYBAVENÍ

E0 E1 E1+ E2

N2 N3 N4 N5
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PROPOJOVACÍ JEDNOTKA VOZIDLA
Jednotka UCH: Demontáž a zpětná montáž 87B

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektory (1) .

Demontujte:

- upevňovací šroub (2) jednotky UCH,

- jednotku UCH.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- jednotku UCH,

- upevňovací šroub jednotky UCH,

Připojte zpět konektory.

II - KONEČNÁ ETAPA

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

V případě výměny jednotky UCH proveďte nezbytné
úkony (viz  MR 390 Diagnostika, 87B, Propojovací
jednotka v kabině , Diagnostika - Výměna
součástí).

Potřebný materiál

diagnostický přístroj

UPOZORNĚNÍ

V  případě výměn y  j e d n o t k y  U C H
bezpodmínečně zaznamenejte konfigurace
pomocí diagnostický přístroj.

107848

107861

Poznámka:

Jednotka UCH je upevněna na držáku.
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Elektrické ovládání oken: Seznam a umístění prvků 87D

I - SEZNAM PRVKŮ

II - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1 - POJISTKOVÁ SKŘÍŇKA V KABINĚ

Pojistková skříňka v kabině (1) 

2 - SPÍNAČE OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO OKNA

Spínače ovládání předního okna (2) 

3 - SPÍNAČE OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO OKNA

Spínače ovládání zadního okna (3) 

Označení Popis

(1) Pojistková skříňka v kabině

(2) Spínače ovládání zadního okna

(3) Spínače ovládání zadního okna
(podle úrovně vybavení vozidla)

(4) Spínač zařízení pro bezpečnost dětí
(podle úrovně vybavení vozidla)

(5) Mechanismus a motor ovládání
předního okna

(6) Mechanismus a motor ovládání zad-
ního okna (podle úrovně vybavení
vozidla)

107820

107823

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN ZADNÍCH DVEŘÍ

117676
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Elektrické ovládání oken: Seznam a umístění prvků 87D

4 - SPÍNAČ ZAŘÍZENÍ PRO BEZPEČNOST DĚTÍ

Spínač zařízení pro bezpečnost dětí (4) 

5 - MECHANISMUS A MOTOR OVLÁDÁNÍ 
PŘEDNÍHO OKNA

Mechanismus a motor ovládání předního okna (5) 

6 - MECHANISMUS A MOTOR OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO 
OKNA

Mechanismus a motor ovládání zadního okna (6) 

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN ZADNÍCH DVEŘÍ

24645

108004

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN ZADNÍCH DVEŘÍ

109804
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Elektrické ovládání oken: Funkce

L90

87D
Podle úrovně vybavení může být vozidlo vybaveno:

- elektrickými ovládáními oken ř idiče a spolujezdce,

- elektrickými ovládáními oken řidiče a spolujezdce a
elektrickými ovládání zadních oken.

FUNKCE

Napájení motoru ovládání okna prochází spínačem
ovládání okna, inverze polarity (pro zavírání nebo ote-
vírání) je rovněž prováděna spínačem.
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Mechanismus elektrického ovládání okna předních bočních dveří: Demontáž a zpětná montáž 87D

DEMONTÁŽ
Demontujte obložení dveří (viz 72A, Obložení
bočních otevíratelných částí, Obložení předních
bočních dveří).

Spusťte sklo dolů.

Demontujte šrouby (1) .

Vysuňte sklo na maximum nahoru.

Pomocí lepicí pásky zajistěte sklo v horní poloze.

Demontujte matice (2) .

Vyjměte mechanismus ovládání okna.

Odpojte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Vraťte zpět mechanismus ovládání okna.

Připojte zpět konektor.

Namontujte zpět matice (3) .

Vraťte sklo na místo.

107945

109137

1

107948

107948

22

33
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Mechanismus elektrického ovládání okna předních bočních dveří: Demontáž a zpětná montáž 87D

Namontujte zpět šrouby (4) bez jejich utažení.

Znovu sklo zvedněte.

Utáhněte šrouby (4) přes otvory (5) .

Proveďte zkoušku funkčnosti.

Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

107945

109136

4

5
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Mechanismus elektrického ovládání okna zadních bočních dveří: Demontáž a zpětná montáž

K90 nebo L90

87D

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte obložení zadních dveří (viz 72A,
Obložení bočních otevíratelných částí, Obložení
zadních bočních dveří).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Spusťte sklo dolů.

Demontujte šrouby (1) .

Vysuňte sklo na maximum nahoru.

Upevněte sklo v horní poloze pomocí krycí pásky.

Odpojte konektor napájení mechanismu ovládání
okna.

Demontujte matice (2) mechanismu ovládání okna.

Vyjměte mechanismus.

Utahovací momentym

matice mechanismu
ovládání okna

6,5 Nm

117367

109142

117366
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Mechanismus elektrického ovládání okna zadních bočních dveří: Demontáž a zpětná montáž

K90 nebo L90

87D
ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Umístěte mechanismus ovládání okna zpě t do
tělesa dveří.

Připojte zpě t konektor napájení mechanismu
ovládání okna.

Umístěte sklo dveří.

Namontujte zpět šrouby skla.

Utáhněte na předepsaný moment matice mecha-
nismu ovládání okna (6,5 Nm).

Proveďte zkoušku funkčnosti.

II - ZÁVĚREČNÁ ETAPA

Namontujte zpět obložení zadních bočních dveří (viz
72A, Obložení bočních otevíratelných č ástí,
Obložení zadních bočních dveří: Demontáž
a zpětná montáž),
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Spínač ovládání předního okna: Demontáž a zpětná montáž 87D

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Demontujte autorádio (viz 8 6 A, Autorádio,
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž, strana
86A-7) .

Odepněte středové obložení, přičemž začněte spod-
ní částí.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektory.

Odepněte spínač ovládání předních oken stisknutím
klipsů (1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Zasaďte do klipsů spínač ovládání předních oken.

Připojte zpět konektory.

II - KONEČNÁ ETAPA

Připněte středové obložení, přičemž začněte horní
částí.

Namontujte zpět autorádio. (viz 86A, Autorádio,
Autorádio: Demontáž a zpětná montáž, strana
86A-7) 

107823

107864
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ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Spínač ovládání zadního okna: Demontáž a zpětná montáž

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN ZADNÍCH DVEŘÍ

87D
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Vyjměte destičku spínačů ovládání zadního okna.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor spínače ovládání zadního okna.

Odepněte spínač ovládání zadního okna stisknutím
klipsů (1) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Zasaďte do klipsů spínač ovládání zadního okna.

Připojte konektor spínače ovládání zadního okna.

II - KONEČNÁ ETAPA

Zasaďte destičku spínačů ovládání zadního okna.

109801

109800

1

1



87D-10

ELEKTRICKÁ OVLÁDÁNÍ OKEN - STŘEŠNÍ OKNO
Spínač blokování pro bezpečnost dětí: Demontáž a zpětná montáž

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN ZADNÍCH DVEŘÍ

87D
DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Vyjměte destičku spínače dětské pojistky (1) .

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor spínače dětské pojistky.

Odepněte spínač dětské pojistky působením na klip-
sy (2) .

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připněte spínač dětské pojistky.

Připojte konektor spínače dětské pojistky.

II - KONEČNÁ ETAPA

Zasaďte destičku spínače dětské pojistky.

24645

24646



88A-1

KABELÁŽ
Řídicí jednotky: Seznam a umístění prvků 88A

Označení Popis

 (1) Pojistková skříňka v kabině

 (2) Jednotka UCH

 (3) J e d n o t k a  e l e k t rického
čerpadla

 (4) Pojistková a reléová skříňka
v motorovém prostoru

 (5) Řídicí jednotka vstřikování

 (6) Jednotka žhavení

 (7) Kontrolní elektrická jednotka
protiblokovacího systému

 (8) Kontrolní elektrická jednotka
airbagu

 (9) Autorádio

 (10) Skříň ka přídavného topení
kabiny

118840



88A-2

KABELÁŽ
Diagnostická zásuvka: Seznam a umístění prvků 88A

I - SEZNAM PRVKŮ

II - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

DIAGNOSTICKÁ ZÁSUVKA

Diagnostická zásuvka (1) je umístě na v odkládací
skříňce.

Označení Popis

(1) Diagnostická zásuvka

107831



88A-3

KABELÁŽ
Ochranný kryt kabeláže předních dveří: Demontáž a zpětná montáž 88A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte obložení předních dveří (viz MR 389,
Karoserie, 72A, Obložení bočních otevíratelných
částí, Obložení předních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž).

Uvolněte kabelový svazek ze dveří.

Odlepte ochrannou fólii na konektoru zpětného zr-
cátka.

Odpojte:

- konektor (1) ovladače,

- konektor (2) motoru ovládání okna,

- konektor (3) vnějšího zpětného zrcátka,

- konektor (4) předního reproduktoru.

Odepněte ochranný kryt (5) kabeláže ze dveří
a vzpěry. Zapamatujte si montážní polohu ochran-
ného krytu.

Vyjměte kabelový svazek ze dveří. Zapamatujte si
montážní polohu kabeláže.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte ochranný kryt kabeláže.

109427

Poznámka:

Pro demontáž a zpětnou montáž ochranného
krytu kabelového vedení není nutná demontáž
konektorů.

Při zpětné montáži ochranného krytu kabeláže
přilepte konektor a kabelový svazek lepicí pás-
kou ke šroubováku a naneste na lepicí pásku
silikonový tuk MOLYKOTE 33, abyste protáhli
konektor do ochranného krytu kabeláže.



88A-4

KABELÁŽ
Ochranný kryt kabeláže předních dveří: Demontáž a zpětná montáž 88A

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Nasaďte ochranný kryt kabeláže.

II - KONEČNÁ ETAPA

Vložte kabelové vedení zpět na místo ve dveřích

Připněte ochranný kryt kabeláže na dveře a vzpěru.

Připojte zpět:

- konektor předního reproduktoru,

- konektor zpětného zrcátka,

- konektor motoru ovládání okna,

- konektor ovladače.

Přilepte ochrannou fólii na konektor zpětného zrcát-
ka.

Připněte kabelový svazek do dveří.

Namontujte obložení předních dveří (viz MR 389,
Karoserie, 72A, Obložení bočních otevíratelných
částí, Obložení předních bočních dveř í:
Demontáž a zpětná montáž).

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Zkontrolujte správnou funkci ovladače, ovládání ok-
na, zpětného zrcátka a reproduktoru.



88A-5

KABELÁŽ
Ochranný kryt kabeláže zadních dveří: Demontáž a zpětná montáž 88A

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte obložení předních dveří (viz MR 389,
Karoserie, 72A, Obložení bočních otevíratelných
částí, Obložení zadních bočních dveří:
Demontáž a zpětná montáž).

Uvolněte kabelový svazek ze dveří.

Odpojte:

- konektor (1) ovladače,

- konektor (2) motoru ovládání okna,

Odpojte konektor zadního reproduktoru.

Odepněte ochranný kryt (3) kabeláže ze dveří
a vzpěry. Zapamatujte si montážní polohu ochran-
ného krytu.

Vyjměte kabelový svazek ze dveří. Zapamatujte si
montážní polohu kabeláže.

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte ochranný kryt kabeláže.

109426

3

2

1

K90

Poznámka:

Pro demontáž a zpětnou montáž ochranného
krytu kabelového vedení není nutná demontáž
konektorů.

Při zpětné montáži ochranného krytu kabeláže
přilepte konektor a kabelový svazek lepicí pás-
kou ke šroubováku a naneste na lepicí pásku
silikonový tuk MOLYKOTE 33, abyste protáhli
konektor do ochranného krytu kabeláže.



88A-6

KABELÁŽ
Ochranný kryt kabeláže zadních dveří: Demontáž a zpětná montáž 88A

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Nasaďte ochranný kryt kabeláže.

II - KONEČNÁ ETAPA

Vložte kabelové vedení zpět na místo ve dveřích

Připněte ochranný kryt kabeláže na dveře a vzpěru.

Připojte konektor zadního reproduktoru.

Připojte zpět:

- konektor motoru ovládání okna,

- konektor ovladače.

Připněte kabelový svazek do dveří.

Namontujte zpět obložení dveří (viz MR 389 Karo-
série, 72A, Výplň postranních dveří, Obložení
zadních postranních dveří Demontáž - Zpě tná
montáž).

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Zkontrolujte správnou funkci ovladače, ovládání ok-
na, zpětného zrcátka a reproduktoru.

K90



88C-1

AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Airbagy a předpínače: Seznam a umístění prvků 88C

I - SEZNAM PRVKŮ

II - UMÍSTĚNÍ PRVKŮ

1 - ČELNÍ AIRBAG ŘIDIČE

Čelní airbag řidiče (1) 

2 - ČELNÍ AIRBAG SPOLUJEZDCE

Čelní airbag spolujezdce (2) 

3 - PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG

Přední boční airbag (3) 

Označení Popis

(1) Čelní airbag řidiče

(2) Čelní airbag spolujezdce

(3) Přední boční airbag

(4) Řídicí jednotka airbagů

(5) Snímač bočního nárazu

(6) Blokovací spínač

107811

107809

118625



88C-2

AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Airbagy a předpínače: Seznam a umístění prvků 88C

4 - ŘÍDICÍ JEDNOTKA AIRBAGŮ

Řídicí jednotka airbagů (4) 

5 - SNÍMAČ BOČNÍHO NÁRAZU

Snímač bočního nárazu (5) 

6 - BLOKOVACÍ SPÍNAČ

Blokovací spínač (6) 

107830

118624

107802



88C-3

AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Airbagy a předpínače: Opatření při opravě 88C

OPATŘENÍ PŘI OPRAVĚ

(viz MR 390 Diagnostika, 88C, Airbagy
a předpínače, Diagnostika - Výměna součástí).

Při zásahu pod vozidlem (na karoserii, prahu karoserie
apod.) nebo př i provádění zvláštních postupů
odstraně n í  a  montáže  o b l ožení  sedadla
bezpodmínečně zablokujte řídicí jednotku airbagů po-
mocí diagnostický přístroj a vypněte zapalování.

Při spuštění airbagu nebo předpínače se řídicí jednot-
ka airbagů definitivně zablokuje a rozsvítí se kontrolka
« Porucha airbagů » na přístrojové desce. Řídicí jed-
notka airbagů pak musí být bezpodmínečně vyměněna
(některé součásti ztratí po průchodu spouštěcího prou-
du své jmenovité charakteristiky).

Pyrotechnické systémy (předpínače a airbagy) musí 
být bezpodmínečně zkontrolovány pomocí 
diagnostický přístroj :

- po nehodě, která nezpůsobila spuštění,

- po odcizení nebo pokusu o odcizení vozidla,

- před prodejem ojetého vozidla.

Po nárazu:

- spuštění čelního airbagu řidiče vyžaduje výměnu vo-
lantu a jeho upevňovacího šroubu,

- spuštění čelního airbagu spolujezdce nevyžaduje
nutně výměnu palubní desky, zkontrolujte její stav.
Vyměňte upevňovací šrouby modulu airbagu.

- po spuštění airbagu musí být bezpečnostní pásy, kte-
ré byly zapnuty, bezpodmínečně vyměněny.

- spuštění bočního airbagu sedadla vyžaduje výměnu
kostry sedadla a potahu opěradla.

Potřebný materiál

diagnostický přístroj

DŮLEŽITÉ

- Veškeré zásahy na systémech airbagů
a předpínačů musí být prováděny kvalifikovanými
pracovníky, kteří byli příslušně vyškoleni.

- Airbagy jsou vybaveny pyrotechnickými vyvíječi
plynu, rozněcovačem a nafukovacím vakem, které
nesmějí být v žádném případě odděleny.

DŮLEŽITÉ
Je zakázáno manipulovat s pyrotechnickými sys-
témy (airbagy nebo předpínači) v blízkosti zdroje
tepla nebo otevřeného ohně: Hrozilo by spuštění
airbagů nebo předpínačů.

DŮLEŽITÉ

Před započetím demontáže bezpodmínečně zablo-
kujte řídicí jednotku airbagů pomocí diagnostic-
kého přístroje. Když je tato funkce aktivována, jsou
všechny spouštěcí vodiče zablokovány a spojitě
svítí kontrolka airbagů na př ístrojové desce (při
zapnutém zapalování).

DŮLEŽITÉ

Abyste předešli narušení nafukování airbagů,
neumísťujte žádný předmět do oblasti nafukování.

DŮLEŽITÉ

Když bude vše namontováno zpět, proveďte kon-
trolu řídicí jednotky airbagů pomocí diagnostického
přístroje. Pokud je vše v pořádku, odblokujte řídicí
jednotku airbagů.

DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte pyrotechnické prvky znovu jako
náhradní díly. Bezpodmínečně proveďte destrukci
předpínačů nebo airbagů  vozidla určeného do
šrotu.



88C-4

AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Elektronický modul airbagů a předpínačů

L90

88C
I - POPIS

Tato vozidla jsou vybavena systémem pasivní 
bezpečnosti, který se skládá:

- z čelních airbagů na předních místech,

- z řídicí jednotky,

- ze spínače pro zablokování airbagu spolujezdce,

- z kontrolky pro indikaci poruchy systému,

- z kontrolky pro potvrzení zablokování.

II - FUNKCE

- Bezpečnostní pásy zadržují řidiče a spolujezdce.

- Přední čelní airbagy se nafouknou:

• ze středu volantu tak, aby byla chráněna hlava
řidiče,

• z palubní desky tak, aby byla chráněna hlava
předního spolujezdce.

DŮLEŽITÉ

Při spuštění pyrotechnického vyvíječe plynu dojde k
detonaci a uvolnění mírného množství kouře.

Poznámka:

Napájení řídicí jednotky a rozněcovačů je normálně
prováděno akumulátorem vozidla.

V řídicí jednotce airbagů je však integrována rezer-
vní kapacita pro případ poruchy akumulátoru na
začátku nárazu.



88C-5

AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Řídicí jednotka airbagů: Demontáž a zpětná montáž 88C

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte střední konzolu (viz MR 389 Karosérie,
57A, Vnitřní př íslušenství, Střední konzola:
Demontáž a zpětná montáž).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte konektor (1) .

Demontujte:

- všechny tři upevňovací šrouby (2) řídicí jednotky
airbagů,

- řídicí jednotku airbagů.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- řídicí jednotku airbagů,

- všechny tř i upevňovací šrouby řídicí jednotky
airbagů.

Utáhněte na předepsaný moment upevňovací
šrouby řídicí jednotky airbagů (8 Nm).

Připojte konektor.

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět střední konzolu (viz MR 389 Karo-
série, 57A, Vnitřní příslušenství, Střední konzo-
la: Demontáž a zpětná montáž).

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Potřebný materiál

diagnostický přístroj

Utahovací momentym

upevňovací šrouby řídicí
jednotky airbagů

8 Nm

DŮLEŽITÉ

Před prováděním jakékoliv opravy si přečtěte pravi-
dla pro zajištění čistoty a bezpečnosti a technické
pokyny (viz 88 C, Airbagy a předpínače, Airbagy
a předpínače: Opatření při opravě).

DŮLEŽITÉ

Abyste předešli jakémukoliv spuštění pyrotech-
nického prvku (airbagy nebo předpínače) př i
zásahu na něm nebo v jeho blízkosti, zablokujte
řídicí jednotku airbagů pomocí diagnostického
přístroje.

Když je tato funkce aktivována, jsou všechny
spouštěcí vodiče zablokovány a kontrolka
airbagů na přístrojové desce je spojitě rozsví-
cena (při zapnutém zapalování).

107830



88C-6

AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Řídicí jednotka airbagů: Demontáž a zpětná montáž 88C

V případě výměny řídicí jednotky airbagů proveďte
nezbytné úkony pomocí diagnostický přístroj (viz
MR 390 Diagnostika, 88C, Airbagy a předpínače,
Diagnostika - Výměna součástí).

Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

DŮLEŽITÉ

Proveďte kontrolu řídicí jednotky airbagů pomocí
diagnostického přístroje. Jakékoliv nedodržení
těchto předpisů  by mohlo uvést tyto systémy
mimo provozní stav, nebo i způsobit náhodné
spuštění airbagů.



88C-7

AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Blokovací spínač

L90

88C
Blokovací spínač se nachází na boční straně palubní
desky na straně spolujezdce.

Blokovací spínač blokuje spouštěcí vodiče čelního air-
bagu spolujezdce (pokud je jím vozidlo vybaveno).

Tento spínač má dvě polohy:

- poloha ON = aktivace airbagu spolujezdce (odpor =
400 Ω),

- poloha OFF = airbag spolujezdce je deaktivován, aby
byla umožněna instalace dětské sedačky.

Tato poloha je signalizována na přístrojové desce
žlutou kontrolkou « Airbag OFF » (odpor = 100 Ω).

100267

DŮLEŽITÉ

- Přední bezpečnostní pás je určen pro společnou
funkci s čelním airbagem spolujezdce. Při jeho
výměně dodržte objednací číslo.

- Změny polohy blokovacího spínače musí být pro-
vedeny při vypnutém zapalování (aby bylo zame-
zeno zaznamenání poruch spojených s touto
změnou řídicí jednotkou airbagů a rozsvícení kon-
trolky poruchy).



88C-8

AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Blokovací spínač: Demontáž a zpětná montáž 88C

DEMONTÁŽ

Odepněte spínač po stisknutí spon zevnitř.

Vyjměte spínač.

Odpojte konektor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Potřebný materiál

diagnostický přístroj

DŮLEŽITÉ

Před každým zásahem na některém prvku
bezpečnostního systému bezpodmínečně zablo-
kujte ř ídicí jednotku airbagů  pomocí
diagnostický  přístroj (viz 88C, Airbagy a
předpínače, Postup zablokování řídicí jedno-
tky airbagů). Když je tato funkce aktivována,
všechny spouštěcí vodiče jsou zablokovány a
kontrolka airbagů  na přístrojové desce spojitě
svítí (při zapnutém zapalování).

107802

107808

Poznámka:

Nedemontujte palubní desku.

DŮLEŽITÉ

Zkontrolujte řídicí jednotku airbagů  pomocí
diagnostický přístroj.
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Blokovací spínač: Demontáž a zpětná montáž 88C

Pokud je vše v pořádku, odblokujte řídicí jednotku
airbagů, jinak přejděte na MR 390, Diagnostika,
88C, Airbagy a předpínače, Diagnostika - Algorit-
mus pro lokalizaci poruch.

Zkontrolujte funkci:

- spínače (změna polohy blokovacího spínače musí
být provedena při vypnutém zapalování),

- kontrolky « airbag OFF » (ověření 4 s po zapnutí
zapalování).
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Čelní airbag řidiče: Demontáž a zpětná montáž 88C

DEMONTÁŽ

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Otočte volantem o čtvrtinu otáčky.

Demontujte upevňovací šrouby modulu airbagu na
zadní straně volantu (Torx velikosti 30).

Potřebný materiál

diagnostický přístroj

Utahovací momentym

upevňov a c í  šrouby
modulu airbagu

6,5 Nm

DŮLEŽITÉ

Před prováděním jakékoliv opravy si přečtěte pravi-
dla pro zajištění čistoty a bezpečnosti a technické
pokyny (viz 88 C, Airbagy a předpínače, Airbagy
a předpínače: Opatření při opravě).

DŮLEŽITÉ

Před započetím demontáže bezpodmínečně
zablokujte řídicí jednotku airbagů  pomocí
diagnostický přístroj. Když je tato funkce akti-
vována, jsou všechny spouštěcí vodiče zabloko-
vány a spojitě svítí kontrolka airbagů na
přístrojové desce (při zapnutém zapalování).

DŮLEŽITÉ

Je zakázáno manipulovat s pyrotechnickými sys-
témy (airbagy nebo předpínači) v blízkosti zdroje
tepla nebo otevřeného ohně: Hrozilo by spuštění
airbagů nebo předpínačů.

109242

107810
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Čelní airbag řidiče: Demontáž a zpětná montáž 88C

Vyjměte zabezpečení konektoru čelního airbagu
řidiče.

Odpojte konektor čelního airbagu ř idiče.

Demontujte čelní airbag řidiče.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Připojte konektor na čelní airbag řidiče.

Zasaďte zabezpečení konektoru čelního airbagu
řidiče.

Namontujte zpět čelní airbag řidiče.

Připněte čelní airbag řidiče na volant.

Utáhněte  p ř edepsaným momentem oba
upevňovací šrouby modulu airbagu (6,5 Nm).

Připojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

 (viz Elektronický modul airbagů a předpínačů) .

107811

DŮLEŽITÉ

Položte airbag s nafukovacím vakem stále
orientovaným nahoru.

DŮLEŽITÉ

Po spuštění pyrotechnického prvku musí být
některé díly bezpodmínečně vyměněny (viz 88 C
Airbag a předpínače, Airbagy a předpínače:
Opatření při opravě).

DŮLEŽITÉ

Proveďte kontrolu řídicí jednotky airbagů pomocí
diagnostický  přístroj. Jakékoliv nedodržení
těchto předpisů  by mohlo uvést tyto systémy
mimo provozní stav, nebo i způsobit náhodné
spuštění airbagů.

DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte pyrotechnické prvky znovu jako
náhradní díly. Bezpodmínečně proveďte des-
trukci předpínačů nebo airbagů vozidla určeného
do šrotu.
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Čelní airbag spolujezdce: Demontáž a zpětná montáž 88C

DEMONTÁŽ

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte palubní desku (viz MR 389, Karoserie,
57A, Vnitřní příslušenství, Palubní deska:
Demontáž a zpětná montáž).

Demontujte upevňovací matice modulu airbagu.

Odpojte:

- konektor modulu airbagu po odepnutí pojistky ,

- ukostřovací svorku.

Demontujte modul čelního airbagu spolujezdce.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

Připojte na čelní airbag spolujezdce:

- ukostřovací svorku,

- konektory modulu airbagu.

Potřebný materiál

diagnostický přístroj

Utahovací momentym

upevňovac í  ma t i ce
modulu airbagu

8 Nm

DŮLEŽITÉ

Před prováděním jakékoliv opravy si přečtěte pravi-
dla pro zajištění čistoty a bezpečnosti a technické
pokyny (viz 88 C, Airbagy a předpínače, Airbagy
a předpínače: Opatření při opravě).

DŮLEŽITÉ

Před započetím demontáže bezpodmínečně
zablokujte řídicí jednotku airbagů  pomocí
diagnostický přístroj. Když je tato funkce akti-
vována, jsou všechny spouštěcí vodiče zabloko-
vány a spojitě svítí kontrolka airbagů na
přístrojové desce (při zapnutém zapalování).

DŮLEŽITÉ

Je zakázáno manipulovat s pyrotechnickými sys-
témy (airbagy nebo předpínači) v blízkosti zdroje
tepla nebo otevřeného ohně: Hrozilo by spuštění
airbagů nebo předpínačů.

107806

107809

DŮLEŽITÉ

- Po spuštění pyrotechnického prvku musí být
některé díly bezpodmínečně vyměněny (viz 88
C  A i rbag  a  předpínače, A i rbagy
a předpínače, Opatření při opravě:

- Po každé demontáži modulu airbagu spolu-
jezdce bezpodmínečně vyměňte matice nebo
šrouby upevňující modul na palubní desce.
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Čelní airbag spolujezdce: Demontáž a zpětná montáž 88C
Zkontrolujte správné zajištění konektorů.

Utáhněte předepsaným momentem upevňovací
matice modulu airbagu (8 Nm).

Namontujte zpět palubní desku (viz MR 389, Karo-
serie, 57A, Vnitřní příslušenství, Palubní deska:
Demontáž a zpětná montáž).

Připojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

 (viz Elektronický modul airbagů a předpínačů) 

DŮLEŽITÉ

Proveďte kontrolu řídicí jednotky airbagů pomocí
diagnostický  přístroj. Jakékoliv nedodržení
těchto předpisů  by mohlo uvést tyto systémy
mimo provozní stav, nebo i způsobit náhodné
spuštění airbagů.

DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte pyrotechnické prvky znovu jako
náhradní díly. Bezpodmínečně  proveďte des-
trukci předpínačů nebo airbagů vozidla určeného
do šrotu.
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Přední boční airbag (pro ochranu hrudníku): Demontáž a zpětná montáž

AIRBAG BOČ PŘEDNÍ

88C

Přední boční airbag (pro ochranu hrudníku) je upevněn
na opěradle každého předního sedadla na straně
dveří.

Při nafouknutí odtrhne nafukovací vak víko modulu,
pěnu a potah sedadla.

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte:

- celé přední sedadlo (viz MR 389 Karoserie, 75A,
Vý ztuhy a kluznice předních sedadel, Celé
přední sedadlo: Demontáž a zpětná montáž),

- obložení opěradla předního sedadla (viz MR 389
Karoserie, 77A, Obložení předních sedadel,
Obložení opě radla předního sedadla:
Demontáž a zpětná montáž).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Odpojte:

- konektor předního bočního airbagu (1) , přičemž
vyjměte zabezpečení,

- ukostřovací svorku (2) .

Utahovací momentym

matice bočního airbagu 10 Nm

DŮLEŽITÉ

Před prováděním jakékoliv opravy si přečtěte pravi-
dla pro zajištění čistoty a bezpečnosti a technické
pokyny (viz 88 C, Airbag a předpínače, Airbag
a předpínače: Opatření při opravě).

DŮLEŽITÉ

Abyste předešli jakémukoliv spuštění pyrotech-
nického prvku (airbagy nebo předpínače) př i
zásahu na něm nebo v jeho blízkosti, zablokujte
řídicí jednotku airbagů pomocí diagnostického
přístroje.

Když je tato funkce aktivována, jsou všechny
spouštěcí vodiče zablokovány a kontrolka
airbagů na přístrojové desce je spojitě rozsví-
cena (při zapnutém zapalování).

DŮLEŽITÉ

Abyste p ř edešl i  jakémukol iv spuštění
pyrotechnických  p rvků  (a i rbagy nebo
předpínače), nemanipulujte s nimi v blízkosti
zdroje tepla nebo otevřeného ohně.

20998
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Přední boční airbag (pro ochranu hrudníku): Demontáž a zpětná montáž

AIRBAG BOČ PŘEDNÍ

88C

Demontujte:

- matice předního bočního airbagu (3) ,

- přední boční airbag

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY ZPĚTNÉ MONTÁŽE

II - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Namontujte zpět:

- nový přední boční airbag pro ochranu hrudníku

- matice předního bočního airbagu,

Utáhněte př edepsaným momentem matice
bočního airbagu (10 Nm).

Připojte:

- ukostřovací svorku,

- konektor předního bočního airbagu.

III - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte zpět:

- obložení opěradla předního sedadla (viz MR 389
Karoserie, 77A, Obložení předních sedadel,
Obložení opě radla předního sedadla:
Demontáž a zpětná montáž),

- celé přední sedadlo (viz MR 389 Karoserie, 75A,
Vý ztuhy a kluznice předních sedadel, Celé
přední sedadlo: Demontáž a zpětná montáž).

Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

 (viz 88C , Airbagy a předpínače, Airbagy a
předpínače: Recyklace a likvidace, strana 88C-
16) .

118621

DŮLEŽITÉ

Po spuštění pyrotechnického prvku musí být
některé díly bezpodmínečně vyměněny.

(viz 88C, Airbagy a předpínače, Airbagy
a předpínače: Opatření při opravě).

DŮLEŽITÉ

Abyste předešli vyřazení nebo dokonce spuštění
pyrotechnických  p rvků  (a i rbagy nebo
předpínače), proveďte kontrolu řídicí jednotky
airbagů pomocí diagnostického přístroje.

DŮLEŽITÉ

Abyste eliminovali jakékoliv riziko nehody,
nepoužívejte pyrotechnické prvky opakovaně.

Bezpodmínečně proveďte likvidaci předpínačů
nebo airbagů před odložením vozidla nebo
samotného dílu do šrotu.
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Airbagy a předpínače: Recyklace a likvidace 88C

Bezpodmínečně použ ijte přípravek (Ele. 1287)
a dvě soupravy 2 adaptérů (Ele. 1287-02).

Použi j te soupravu kabeláže  s  konektorem
8200518971.

Uzpůsobte kabeláže s konektory 8200518971 na
adaptéry (Ele. 1287-02) , abyste obdrželi adaptér
každé barvy (zelený, oranžový, modrý atd.) (viz NT
6015A, Oprava elektrických kabeláží, Kabeláž
airbagů  a předpínačů: Oprava).

I - AIRBAGŮ

Destrukce těchto dílů může být provedena pouze po
demontáži venku, mimo dílnu, na volném prostrans-
tví.

Označte adaptér odpovídající spouštěnému airba-
gu.

Připojte:

- adaptér k destrukčnímu přístroji (Ele. 1287) ,

- adaptér k airbagu.

Potřebné speciální nářadí

Ele. 1287 Přístroj pro destrukci
airbagů a předpínačů

Ele. 1287-02 Souprava 2 adaptérů k
přístroji pro destrukci
airbagů a předpínačů

DŮLEŽITÉ

Před prováděním jakékoliv opravy si přečtěte pravi-
dla pro zajištění čistoty a bezpečnosti a technické
pokyny (viz 88 C, Airbagy a předpínače, Airbagy
a předpínače: Opatření při opravě).

DŮLEŽITÉ

Abyste eliminovali jakékoliv riziko nehody,
nepoužívejte pyrotechnické prvky opakovaně.
Bezpodmínečně  proveďte likvidaci předpínačů
nebo airbagů před odložením vozidla nebo samo-
tného dílu do šrotu.

UPOZORNĚNÍ

- Každý díl je určen pro určitý typ vozidla a nesmí
být v žádném případě instalován na jiný. Díly nej-
sou vzájemně zaměnitelné.

- Nespouštějte předpínače, které musí být vráceny
v rámci záruky při problému na stopce. To by
znemožnilo analýzu dílu dodavatelem. Vraťte
vadný díl v balení nového dílu na techline.

UPOZORNĚNÍ

Destrukční postup nelze provést, pokud místní
předpisy vyžadují provedení specifického postupu,
který byl potvrzen a vydán Oddělením pro postupy
diagnostiky a oprav.

Poznámka:

V případě, ž e nelze provést spuštění (vadný
rozněcovač), vraťte díl na techline.

96832

Poznámka:

V případě airbagu se dvěma úrovněmi spuštění
(vybaveného dvěma konektory) proveďte postup
spuštění na každém z těchto dvou konektorů.
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Airbagy a předpínače: Recyklace a likvidace 88C

Uložte airbag na dvě dřevěné podložky.

Destrukce se provádí ve starých pneumatikách
naskládaných na sebe.

Zkontrolujte, zda nebude nafukovacímu vaku při
nafukování nic překážet.

Odviňte celý kabel přístroje tak, abyste se při
spuštění nacházeli v dostatečné vzdálenosti od ses-
tavy (přibližně deset metrů).

Připojte oba napájecí kabely destrukčního přístroje
(Ele. 1287) k akumulátoru.

Proveďte destrukci airbagu současným stisknutím
obou tlačítek přístroje.

II - PYROTECHNICKÉ PŘEDPÍNAČE A NAVÍJEČE

1 - Destrukce dílu namontovaného na vozidle 
určeném do šrotu:

Vyjeďte vozidlem mimo dílnu.

Označte adaptér odpovídající spouštěnému pyro-
technickému prvku.

Připojte:

- destrukční přístroj (Ele. 1287) k adaptéru,

- adaptér k pyrotechnickému prvku.

Odviňte celý kabel přístroje tak, abyste se při
spuštění nacházeli v dostatečné vzdálenosti od vo-
zidla (přibližně deset metrů).

Připojte oba napájecí kabely destrukčního přístroje
(Ele. 1287) k akumulátoru.

Proveďte destrukci pyrotechnického prvku
současným stisknutím obou tlačítek destrukčního
přístroje.

2 - Destrukce dílu demontovaného z vozidla:

Postupujte stejným způsobem u airbagu (ve starých
pneumatikách naskládaných na sebe).

96834

96835

DŮLEŽITÉ

Aby bylo eliminováno jakékoli nebezpečí nehody
při destrukci pyrotechnického prvku, zkontrolu-
jte, zda se v blízkosti nikdo nenachází.

DŮLEŽITÉ

Aby bylo eliminováno jakékoli nebezpečí nehody
při destrukci pyrotechnického prvku, zkontrolu-
jte, zda se v blízkosti nikdo nenachází.
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Snímač bočního nárazu: Demontáž a zpětná montáž

AIRBAG BOČ PŘEDNÍ

88C

DEMONTÁŽ

I - ETAPA PŘÍPRAVY DEMONTÁŽE

Zablokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

Odpojte akumulátor (viz 80A, Akumulátor, Aku-
mulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana 80A-
2) .

Demontujte dolní obložení středního sloupku (viz
MR 389 Karoserie, 71A, Vnitřní obložení karose-
rie, Dolní obložení středního sloupku: Demontáž
a zpětná montáž).

II - ETAPA DEMONTÁŽE POPISOVANÉHO DÍLU

Demontujte šroub (1) snímače bočních nárazů.

Odpojte konektor (2) snímače bočních nárazů.

Demontujte snímače bočních nárazů umístěné na
obou stranách za obložením středního sloupku.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

I - ETAPA ZPĚTNÉ MONTÁŽE POPISOVANÉHO 
DÍLU

Připojte konektor snímače bočních nárazů.

Instalujte snímače bočního nárazu.

Namontujte zpět šroub snímače bočních nárazů.

Utáhněte na předepsaný moment šroub snímače
bočních nárazů (8 Nm).

II - KONEČNÁ ETAPA

Namontujte dolní obložení středního sloupku (viz
MR 389 Karoserie, 71A, Vnitřní obložení karose-
rie, Dolní obložení středního sloupku: Demontáž
a zpětná montáž).

Utahovací momentym

šroub snímače bočních
nárazů

8 Nm

DŮLEŽITÉ
Před prováděním jakékoliv opravy si přečtěte pravi-
dla pro zajištění čistoty a bezpečnosti a technické
pokyny (viz 88 C, Airbagy a předpínače, Airbagy
a předpínače: Opatření při opravě).

DŮLEŽITÉ

Abyste předešli jakémukoliv spuštění pyrotech-
nického prvku (airbagy nebo předpínače) př i
zásahu na něm nebo v jeho blízkosti, zablokujte
řídicí jednotku airbagů pomocí diagnostického
přístroje.

Když je tato funkce aktivována, jsou všechny
spouštěcí vodiče zablokovány a kontrolka
airbagů na přístrojové desce je spojitě rozsví-
cena (při zapnutém zapalování).

118624
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AIRBAGY A PŘEDPÍNAČE
Snímač bočního nárazu: Demontáž a zpětná montáž

AIRBAG BOČ PŘEDNÍ

88C
Připojte zpět akumulátor (viz 80A , Akumulátor,
Akumulátor: Demontáž a zpětná montáž, strana
80A-2) .

Odblokujte řídicí jednotku airbagů (viz MR 390 Dia-
gnostika, 88C, Airbagy a předpínače, Diagnosti-
ka - Výměna součástí).

DŮLEŽITÉ

Proveďte kontrolu řídicí jednotky airbagů pomocí
diagnostického přístroje. Jakékoliv nedodržení
těchto předpisů  by mohlo uvést tyto systémy
mimo provozní stav, nebo i způsobit náhodné
spuštění airbagů.
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MÍSTO ŘIDIČE
Zapalovač cigaret: Demontáž a zpětná montáž

L90

88D
DEMONTÁŽ

Demontujte střední konzolu (viz 57A, Střední kon-
zola).

Odpojte konektor zapalovače cigaret.

Odepně te držák svítidla pomocí plochého
šroubováku v místech (1) a (2) .

Demontujte držák odporu (3) .

Držte plastový držák odblokován v místě (4) .

Vytáhněte popelník v místě (5) .

Odepněte plastový držák konzoly.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ
Postupujte v opačném pořadí než při demontáži.
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