
FELICIA Hledání závad è.1/1

C Samovolné vybíjení akumulátoru
(Podezøení na svodové odpory vùèi kostøe)

Technické pøedpoklady:

Akumulátor v poøádku

Upozornìní:

Závada mùže být zpùsobena zkorodovanými nebo zneèistìnými kontakty, prodøeným izolaèním pláštìm
vodièù a vnitøními zkraty v pøístrojích a agregátech.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní pøístroje a pomocné prostøedky

.Ruèní multimetr napø. V.A.G 1526

.Propojovací svorka napø. V.A.G 1594/14 ze soupravy propojovacích kabelù V.A.G 1594

.Elektrická schémata

C
-Odpojit kostøící svorku akumulátoru, pøed odpojením akumulátoru zaznamenat kód

autorádia.
-Pøipojit multimetr, napø. V.A.G 1526, pomocí pøipojovacích kabelù napø. V.A.G

1594/14, mezi svorku kostøícího kabelu a mínus pól akumulátoru.
-Multimetr pøepnout na nejvìtší proudový (A) rozsah.
-Vypnout všechny spotøebièe (napø. vnitøní osvìtlení).
-Pøe ínaèem ostu nì snižovat mìøící rozsah øístro'e až lze odeèíst mìøenou hodnotu.

Proud max. 25 mA Proud více než 25 mA

~ I

KONEC

roudovéokruh.
Proud více než 25 mA

<i

V pøíslušném vypnutém obvodu závadu nalézt V pøípadì, že se ve vypnutých obvodech
a opravit nenalezne závada, odpojit vodièe u

nejištìných agregátù napø. u spouštìèe a
alternátoru

C
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FELICIA Hledání závad è.2/1

O
Motor nelze nastartovat

Obsah:

-Spouštìè se neotáèí.. , 2/2

-Spouštìè se otáèí pøíliš pomalu a neprotáèí motorem .'.'..' '..." '.'.."..'..' , ,.."."."." 2/3

-Zkoušení elektronického zaplování (karburátorový motor) , 2/4

Potøebné speciálni náøadi, kontrolni pøfstroje a pomocné prostøedky:

.Ruènl multimetr, napø. V.A. G 1526 A

.Souprava propojovacich kabelù, napø. V.A. G 1594 A
O .Platné schéma zapojeni

C
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è.2/2 Hledání závad FELICIA

Spouštìè se ~otáèí O

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Nabitý akumu-látor

.Pøípoje na magnetickém spínaèi a ukostøovacím kabelu mezi akumulátorem a karoserií stejnì
jako mezi karoserií a motorem musejí tìsnì doléhat a nesmìjí být zoxidované

.Spínací skøíòka musí být ve startovací poloze

1 -svorka 30 od akumulátoru

2 -svorka 50 od spínací skøíòky

3 -pøípoj pro budící vinutí

O
0081

-Zmìøit napìtí na svorce 50 magnetického spínaèe.

Napìtí zjištìno Napìtí nezjištìno nebo nižší než 8 V

-Na magnetickém spínaèi zmìøit napìtí na pøípoji pro budící vinutí.

Napìtí zjištìno Napìtí nezjištìno nebo nižší než 8 V

I Opravit ~pouštìè I I Vymìnit mag~etický spínaè I

O
-Zmìøit napìtí na svorce 50 spínací skøíòky

Napìtí zjištìno Napìtí nezjištìno nebo nižší než 8 V

Pøezkoušet vedení mezi spínací skøíòkou a r Vymìnit spí~ací skøíòku I

spouštìèem podle schematu zapojení I I

i
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FELICIA Hledání závad è.2/3

Spouštìè se otáèí pøíliš pomalu a neprotáèí motorem
~

Pøedpoklad pro kontrolu:

Napnutí øemenu alternatoru je v poøádku.

Akumulátor nedostateènì nabitý nebo pøíliš vysoká ztráta napìtí v dùsledku uvolnìných nebo

zoxidovaných pøípojù
-Akumulátor pøezkoušet a pøípadnì nabít ~ Dílenská pøíruèka FELlCIA, Elektrická zaøízení,

skupina oprav 27 Akumulátor

Spouštìè protáèí motorem I Spouštìè neprotáèi motorem

+

KONEC

Ci ,
Pøíliš vysoká ztráta napìtí v dùsledku uvolnìných nebo zoxidovaných pøípojù na svorce 30

spouštìèe
-Ukostøovací kabel akumulátoru odpojit.
-Pøípoje na spouštìèi a ukostøovacím kabelu mezi blokem motoru a karosérií vyèistit a pevnì

utáhnout.
-Ukostøovací kabel akumulátoru pøipojit.

Spouštìè protáèí motorem I Spouštìè neprotáèí motorem

+
Možné jsou následujicí pøíèiny závad:
nedostateèný kontakt mezi uhlíky a

KONEC kolektorem nebo kolektor je rýhovaný nebo

opálený a zneèistìný

O

Ci
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è.2/4 Hledání závad FELICIA

Kontrola elektronického zapalování (karburátorový motor) O

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Napìtí akumulátoru je v poøádku.

.Zapalovací kabely, koncovky zapalovacích kabelù a svíèky jsou v poøádku.

.Nastavení okamžiku zážehu je v poøádku ~ Dílenská pøíruèka FELlCIA, Karburátor a zapalovácí
soustava, skupina oprav 28.

.Varovné zaøízení proti krádeži (podle výbavy vozidla) je v poøádku.

.Spouštìè je v poøádku.

Zmìøení odporu impulzní cívky rozdìlovaèe -G173-

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Odpojit konektor G na elektronickém zapalování -t'.J41-.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526A, nastavit na mìøení odporu.

O-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594A, èerveným mìøícím hrotem

ke konektoru.
-Pøipojit èerný mìøící hrot ke kostøe vozidla.

Požadovaná hodnota odporu: 3500 :t 400.0.

Hodnota není správná I Hodnota je správná

"
Impulzní cívka rozdìlovaèe -G173- je vadná,

cívku pøíp. rozdìlovaè zapalování -0-

vymìnit.

,r
Kontrola ukostøení elektronického zapalování -N41-

-Odpojit konektor svorky 31 na elektronickém zapalování.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve O

Zkontrolovat ukostøení elektronického
zapalov-ání -N41-, pøíp. elektronické

zapalování je vadné, vymìnit

Kontrola napì•ového napájení svorky 15 elektronického zapalování -N41-

-Odpojit konektor svorky 15 na elektronickém zapalování.
-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.

-Zapnout zapalování.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na stejnosmìrné napìtí 20 V.

-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Podle schématu zapojení pøezkoušet SPOj )ke svorce 15 A \

Vydání 06.95
SOO.5211.04.15



FELICIA Hledání závad è.2/5

U
A

~
Kontrola spoje: elektronické zapalování -N41- / zapalovací cívka -N-

-Vypnout zapalování.
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Odpojit konektor 1 na elektronickém zapalování a na zapalovací cívce.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit mìøící hroty ke konektorùm.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

1
I Spoj je vadný, vymìnit I

O
"

Kontrola napì•ového napájení svorky 15 na zapalovací cívce -N-

-Odpojit svorku 15 na zapalovací cívce.
-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.

-Zapnout zapalování.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na stejnosmìrné napìtí 20 V.

-Pøipojit èerný mìøící hrot ke kostøe vozidla.
-Pøipojit èervený mìøící hrot- ke konektoru.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Podle schématu zapojení pøezkoušet spoj
ke svorce 15

Li
Zmìøení primárního odporu zapalovací cívky -N-

-Vypnout zapalování.
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit mìøící hroty ke svorkám zapalovací cívky 1 a 15.

Požadovaná hodnota odporu: 0,7-0,8 Q

Hodnota není správná Hodnota je správná

Zapalovací cívka -N- je vadná, vymìnit
B

O
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SOO.5211.04.15



è.2/6 Hledání závad FELICIA

O
8

+
Zmìøení sekundárního odporu zapalovací cívky -N-

-Odpojit vysokonapì•ový kabel na zapalovací cívce.
-Pøipojit mìøící hroty ke svorkám zapalovací cívky 1 a 4.

Požadovaná hodnota odporu: 3,6 -5,2 k.D.

Hodnota není správná I Hodnota je správná

+
I Zapalovací cívka -N- je vadná, vymìnit I

" O
Optická kontrola zapalovací cívky -N-

-Zkontrolovat izolaèní víèko zapalovací cívky -N-, z hlediska:

.opálení vysoko napì•ového spoje

.trhlin a zneèištìní

Víèko není v poøádku I Víèko je v poøádku

.+
I Zapalovací cívka -N- je vadná, vymìnit I

"

Mìøení odporu rozdìlovacího raménka rozdìlovaèe zapalování -0-

-Sejmout víko rozdìlovaèe zapalování.
-Pøipojit mìøící hroty k odporu rozdìlovacího raménka rozdìlovaèe.

OPožadovaná hodnota odporu: 4-6 k.D.

Hodnota není správná Hodnota je správná

Rozdìlovací raménko rozdìlovaèe
zapalování je vadné, vymìnit

Optická kontrola rozdìlovaèe zapalování -0-

-Provést optickou kontrolu následujících dílù:
.víko rozdìlovaèe (trhliny a zneèištìní)
.rozdìlovací raménko rozdìlovaèe

Rozdìlovaè není v poøádku Rozdìlovaè je v poøádku

Víko nebo rozdìlovací raménko rozdìlovaèe
C)jsou vadné, vymìnit

Vydání 06.95
SOO.5211.04.15



FELICIA Hledání závad è.2/7

O
C

~
Mìøení odporu vysokonapì•ového vodièe mezi zapalovací cívkou -N- a rozdìlovaèem
zapalování -0-

-Odpojit vysokonapì•ový vodiè z víka rozdìlovaèe a ze zapalovací cívky.
-Pøipojit mìøící hroty ke kontaktùm na koncích vysokonapì•ového vodièe.

Požadovaná hodnota odporu: 5 k.o. :f: 50%

Hodnota není správná Hodnota je správná

Vysokonapì•ový vodiè je vadný, vymìnit

O
-Provedení optické kontroly vysokonapì•ového vodièe.

Vodiè není v poøádku Vodiè je v poøádku

Vysokon~pì•ový vodiè je vadný, vymìnit Elektronické zapalování -N41- je vadné,

vymìnit

O

O 'I

,
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FELICIA Hledání závad è.3/1

(
Kontrola alternátoru

Pøehled obsahu:

-Kontrola alternátoru a regulátoru napìtí """""""""""",."""""",..." 3/2

-Kontrolka alternátoru (nabíjení) nesvítí pøi zapnutém zapalování ...'..""""""""""""""..""""""""" 3/3

-Kontrolka alternátoru (nabíjení) nezhasíná pøi zvýšených otáèkách .""""""""""""""""""""""""""., 3/4

Potøebné speciálnl náøadl, kontrolnl pøfstroje a pomocné prostøedky:

.Ruènl multimetr, napø. V.A. G 1526 A

.Souprava propojovaclch kabelù, napø. V.A. G 1594 A
( .Souprava speciálnlch nástrojù S 502 808 V pro demontáž a montáž nástrèných konektorù

.Platné schéma zapojeni

E)

Ci
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è.3/2 Hledání závad FELICIA

Kontrola alternátoru a regulátoru napìtí O

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Napnutí øemene alternátoru je v poøádku

.Upevnìní alternátoru je v poøádku

.Ukostøení akumulátoru je v poøádku

.Kontrolka alternátoru (nabíjení) -K2- a spoj na D+ jsou v poøádku

Kontrola napìtí alternátoru -C- .

-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526A, nastavit na stejnosmìrné
napìtí 20V. .

-Pøipojit ruèní multimetr soupravou propojovacích kabelù, napø. V.A.G 1594 A, èerveným
mìøícím hrotem ke svorce B+ a èerným mìøícím hrotem ke kostøe vozidla.

-Spustit motor a nechat jej bìžet pøi otáèkách asi 2000 1/min.
Požadovaná hodnota napìtí: 13,5 -14,2 V O

Napìtí je v poøádku I Napìtí není v poøádku

+

KONEC

"

-Vypnout motor.
-Vymìnit na zkoušku regulátor napìtí -C1-.
-Spustit motor a nechat jej bìžet pøi otáèkách asi 2000 1/min.
-Provést mìøení jako v pøedchozím bodì

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku

Regulátor napìtí je vadný, vymìnit Alternátor -C- je vadný, vymìnit O

I

Vydání 06.95
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FELICIA Hledání závad è.3/3

( Kontrolka funkce alternátoru pøi zapnutém zapalování nesvítí

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Akumulátor v poøádku.

.Øádné pøipojení vodièù k alternátoru a kostøících kabelù mezi motorem, karoserií a
akumulátorem. Spoje nesmí být zkorodovány.

Kontrola vodièù mezi alternátorem (D+) a kontrolkou -K2-

-Odpojit vodiè (D+) od alternátoru.
-Vodiè pøiložit na kostru.

-Zapnout zapalování.
Kontrolka nesvítí I Kontrolka svítí

"

:\-.- Zkontrolovat vodièe podle elektrického
schéma, pøípadnì zkontrolovat kontrolku

-K2- v panelu pøístrojù

"
-Vypnout zapalování.
-Vymontovat regulátor napìtí => Dílenská pøíruèka FELlCIA Elektrická zaøízení,

skupina oprav 27, Alternátor.
-Kontrola uhlíkù => Údaje viz dole.

Vadné uhlíky Uhlíky v poøádku

i
I

I Výmìna reg~látoru napìtí I I Závada v alter~átoru, vymìnit I

O Uhlíky alternátoru:
Délka nových uhlíkù = 12 mm
Minimální délka opotøebených uhlíkù = 5 mm

Tolerance = :t 1 mm

~,

C i
!
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è.3/4 Hledáni závad FELICIA

Kontrolka funkce alternátoru pøi zvýšených otáèkách nezhasíná O

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Øemen alternátoru je napnut podle pøedpisu.

.Akumulátor je v poøádku.

.Øádné pøipojení vodièù k alternátoru a kostøících kabelù mezi motorem, karosérií a
akumulátorem. Spoje nesmí být zkorodovány.

Kontrola vodièù mezi alternátorm (0+) a kontrolkou -K2-

-Odpojit vodiè (0+) od alternátoru.

-Zapnout zapalování.
Kontrolka nesvítí I Kontrolka svítí

,
r Vadný alternátor nebo regulátor napìtí, 1 O
I hledání závad è. 3/2 I

"
-Vypnout zapalování.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Oílenská pøíruèka FELlCIA Elektrická zaøízení,

skupina oprav 90 Pøístrojové panely/pøístroje.
-Odpojit konektor 6 ze svorkovnice -T1 Od- umístìné na kabelovém svazku.

-Pøipojit konektorové spojení k panelu pøístrojù.

-Zapnout zapalování.
Kontrolka nesvítí I Kontrolka svítí

'r +
Vodiè -0+ -mezi alternátorem a panelem Panel pøístrojù je vadný -vymìnit

pøístrojù má zkrat na kostru. Vodiè
zkontrolovat podle elektr. schema

J

i)
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FELICIA Hledání závad è.4/1

C Ukazatel teploty chladící kapaliny ukazuje chybné, nebo žádné údaje

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Akumulátor v poøádku.

.Pøedepsané množství chladící kapaliny.

.Správná funkce termostatu.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní pøístroje a pomocné prostøedky:

.Zkoušeèka palubních pøístrojù napø. V.A. G 1301

.Ruènlmultimetrnapø. V.A.G 1526A

.Souprava propojovaclch kabelù napø. V.A. G 1594 A

.Platné elektrické schema zapojení

.Odporová dekáda

G Kontrola funkce ukazatele teploty chladící kapaliny -G3-.

.-Odpojit konektor od èidla teploty -G2-.

-Zapnout zapalování.
-Kontrolní pøístroj na palubní pøístroje, napø. V.A.G 1301, nebo odporovou dekádu pøipojit mezi

konektor na kabelu a kostru.
-Nastavit následující hodnoty:

Hodnota na stupnici potenciometru Hodnota na odporové
zkušebního pøístroje dekádì

Èidlo 86 :I: 10 48 o. .t 5 o.

Ruèka ukazatele teploty -G3- se vychýlí Ruèka ukazatele teploty -G3- se nevychýlí
v rozmezí 70°C-110°C vùbec nebo není v.rozmezí 70°C-110°C

I Èidlo -G2- je vadné, vymìnit I

O Zkontrolovat propojení mezi èidlem teploty -G2- a panelem pøístrojù

-Vypnout zapalování.
-Odpojit kostøící kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù => Dílenská pøíruèka FELlCIA, Elektrická zaøízení, skupina oprav 90

Pøístrojové panely/pøístroje.
-Pøepínaè rozsahù na multimetru nast.avit do polohy na kontrolu prùchodnosti vodièù.
-Ruèní multimetr; napø. V.A.G 1526A, pøip. pomocí propojovacích kabelù, napø. V.A.G 1594A,

mezi pøívodní konektor èidla a konektor È. 2 svorkovnice -T1 Ob-, která je na kabelovém
svazku.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Vodiè je el. neprùchodný -vymìnit Ukazatel teploty -G~~ je v.~dný, vymìnit panel

prlstroju

O
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FELlCIA Hledání závad è.5/1

( Palivomìr ukazuje chybné nebo žádné údaje

Obsah:

-Vozidla se vstøikovacím a zapalovacím zaøízením Mono-Motronic 5/2

-Vozidla s karburátorem 5/5

-Vozidlasevstøikovacímazapalovacímzaøízením$imos2P 5/9

-Vozidlasevstøikovacímazapalovacímzaøízením1AV 5/12

-Vozidlasevznìtovýmmotorem1,91 5/15

Potøebné speciální náøad~ kontrolní pøístroje a pomùcky:

.Zkušební pøístroj pro palubní pøístroje napø: VA.G 1301

.Ruèní multimetr napø: VA. G 1526 A
( .Odsávací zaøízení na palivo napø: VA. G 1433 A
~ .Propojovací kabely napø. VA. G 1594 A

.Odporová dekáda

.Platné schéma elektrického zapojení

Vydání 12.98
$00.5211.19.15
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è.5/2 Hledání závad FELlCIA

Vozidla se vstøikovacím a zapalovacím zaøízením Mono-Motronic

Pøedpoklady pro kontrolu: O

.Napìtí akumulátoru je v poøádku.

.Montážní poloha mìøícího ústrojí palivomìru -G- je v poøádku. ..

~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Motor 1,31 -mechanická èást, skupina oprav 20

.Kontrolka nouzové zásoby paliva -K 16- je v poøádku.

Hodnoty, které je nutno nastavit na potencio-
meru zkušebního pøístroje napø. V.A.G 1301:

10:J: 2 Ruèka palivomìru je v horní èásti in-
dikaèního pole = plná nádrž

300:J: 5 Ruèka palivomìru je v dolní èásti èer-
veného indikaèního pole =prázdná nádrž O

I S90-0028 1 O

Kontrola palivomìru -G 1-

-Odpojit svorkovnici -T 4f- od pøíruby palivového èerpadla.
-Pøipojit zkušební pøístroj napø. V.A.G 1301 pomocí propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594 A

na tuto svorkovnici -konektory 2 a 3.
-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování postupnì hodnoty

podle výše uvedené tabulky.

Výchylka ruèky palivomìru -G 1- se nemìní nebo Výchylka ruèky palivomìru -G 1- odpovídá
neodpovídá pøedepsané hodnotì pøedepsané hodnotì

(viz tabulka výše) (viz tabulka výše)

"

Zkontrolovat vedení od pøíruby palivového
èerpadla k panelu pøístrojù

..
A ,r O

Kontrola funkce kontrolky rezervní zásoby paliva -K 16-

-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování hodnotu 240 :J: 5.

Kontrolka nesvítí Kontrolka svítí

,r
-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování hodnotu 270 :J: 5.

Kontrolka svítí Kontrolka nesvítí

~ ..
Zkontrolovat mìøící ústrojí palivomìru -G- Zkontrolovat vedení od pøíruby palivového

èerpadla k panelu pøístrojù

~ +
B A ;J

Vydání 12.98
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FELlCIA Hledání závad è.5/3

A

~
Kontrola vedení mezi pøipojovací pøírubou palivového èerpadla a panelem pøístrojù

-Vypnout zapalování.
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, Skupina oprav 90

Pøístrojové panely/ pøístroje
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1526 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A na konektor 2 svorkovnice

-T 4f- pøipojovací pøíruby a ke konektoru 1 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Odpor> 3.0. I Odpor ~ 3 .o.

Cf) I Zkontrolovat svorkov~i~i -T 10a- pøíp. spoj je
Ivadný, vymìnit

,r
-Pøipojit ruèní multimetr na konektor 3 svorkovnice -T 4f- pøipojovací pøíruby a ke konektoru 8

svorkovnice -T 10a- na kabelovém svazku.

Odpor> 3 .o. I Odpor ~ 3.0.

I Zkontrolovat svorkovnici -T 10a- pøíp. spoj je
Ivadný, vymìnit

,r
O Kontrola ukostøení svorkovnice -T 10a-

-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1526 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A na kostru a na konektor 8

svorkovnice -T 10a- na kabelovém svazku.

Odpor> 3 .o. I Odpor ~ 3 .o.

" ~r
I Vedení ke kostøícímu ~odu 42 je I I Palivomìr -G 1- je vadný, vymìnit

Ivadné,vymìnlt

P)
V

Vydání 12.98
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è.5/4 Hledání závad FELlCIA

O
B

+
Kontrola mìøícího ústrojí palivomìru -G-

-Vypnout zapalování.
-Zcela vyprázdnit palivovou nádrž, napø. pomocí V.A.G 1433A, nebo pomocí palivového

èerpadla (viz pracovní úkony níže).
-Následnì naplnit palivovou nádrž 7 litry paliva.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526A nastavit na mìøeni odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594 A, ke konektorùm 2 a 3

svorkovnice -T4f- na pøipojovací pøírubì palivového èerpadla.

Hodnota odporu neodpovídá požadované Hodnota odporu odpovídá požadované
hodnotì (viz údaje níže) hodnotì (viz údaje nlže)

I Zkontrolovat svork::nici na pøipojovací I O

pøírubì palivového èerpadla

l'
Seøízení mìøícího ústrojí palivomìru -G-

-Vymontovat pøipojovací pøírubu palivového èerpadla ~ Dílenská pøíruèka FELlCIA,
Motor-mechanická èást, skupina oprav 20.

-Odstranit pojistku seøizovacího šroubu.
-Nastavit požadovanou hodnotu snímaèe -viz údaje uvedené dole

Požadovaná hodnota nejde nastavit Hodnota je v poøádku

+

KONEC,
-Kontrola deformace palivové nádrže

Nádrž je v poøádku Nádrž je deformována O
1 .

Vedení mezi pøipojovací pøírubou a I Vymìnil palivovou nádrž ly mìnit palivovou nádrž

snímaèem, pøíp. snímaè ukazatele zásoby
paliva -G- jsou vadné, opravit

Množství náplnì Požadovaná hodnota

7 litrù 255 .o. :t 5 .o.

Vyprázdnìní palivové nádrže pomocí palívového èerpadla

-Vytáhnout relé palivového èerpadla -J17- z reléové desky.
-Odpojit pøívodnl palivové vedení na vstøikovací jednotce (pøi opìtovném pøipojení vymìnit hadicovou sponu).
-K pøívodnímu vedení pøipojit pomocí vhodného mezikusu spojovacl hadici k vypouštìcí nádobì.
-Pøemostit kontakty 1/30 a 4/87 na reléové desce (použít propojovacl kabely, napø. V.A.G 1594 A). :J

Vydání 06.95
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FELlCIA Hledání závad è.5/5

( Vozidla s karburátorem

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Napìtí akumulátoru je v poøádku

.Montážní poloha mìøícího ústrojí palivomìru -G- je v poøádku.
~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Motor 1,31 -mechanická èást, skupina oprav 20

.Kontrolka nouzové zásoby paliva -K 16- je v poøádku.

Kontrolní metoda 1

Hodnoty, které je nutno nastavit na odporových dekádách:

Odporová dekáda 1 Odporová dekáda 2

300::t5 Ohm 1 0::t,1 O Ohm

Ruèka palivomìru je v horní èásti indikaèního
pole= plná nádrž

Odporová dekáda 1 Odporová dekáda 2 O

1 0::t1 O Ohm 300::t5 Ohm

Ruèka palivomìru je v dolní èásti indikaèního
pole = prázdná nádrž I S90-0028 1

Kontrola palivomìru -G 1-

-Odpojit konektory modrého a hnìdého vodièe od mìøícího ústrojí palivomìru -G-.
-Pøipojit pomocí propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594 A odporovou dekádu 1 na modrý vodiè a

kostru a odporovou dekádu 2 na hnìdý vodiè a kostru.
-Nastavit postupnì na odporových dekádách pøi zapnutém zapalování hodnoty odporù podle výše

uvedných údajù.

Výchylka ruèky palivomìru -G 1- odpovídá výše I Výchylka ruèky palivomìru -G 1- se nemìní nebo
pøedepsaným hodnotám neodpovídá výše pødepsaným hodnotám

~ ~
Zkontrolovat vedení mezi mìøícím ústrojím

Zkontrolovat mìøící ústrojí palivomìru -G-. palivomìru -G- a panelem pøístrojù.

, "
B A

C
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è.5/6 Hledání závad FELICIA

Kontrolní metoda 2 O

Kontrola ukostøení mìøícího ústrojí palivomìru -G-

-Odpojit konektor žlut~ho vodièe z mìøícího ústrojí -G-.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594 A, ke kostøe vozidla a ke

konektoru žlutého vodièe.

Odpor ~ 3 .Q. Odpor> 3 .Q.

"

I Podle schématu zkontrolovat spoj na kostru. 1

,.
Kontrola palivomìru -G1-

-Vypnout zapalování O-Odpojit konektor hnìdého vodièe z mìøícího ústrojí palivomìru -G-.

-Pøiložit konektor hnìdého vodièe ke kostøe.

-Zapnout zapalování.
Ruèka palivomìru -G1- je v horní oblasti Výchylka ruèky palivomìru -G1- se nezmìní

indikaèního pole = plná nádrž nebo neodpovídá poloze = plná nádrž

I Zkontrolovat vedení mezi mìøícím ústrojím
Ipalivomìru -G- a panelem pøístrojù

..
, A

-Odpojit konektor modrého vodièe z mìøícího ústrojí palivomìru -G-.
-Propojit konektory modrého a hnìdého vodièe

Ruèka palivomìru -G1- je ve spodní oblasti Výchylka ruèky palivomìru -G1- neodpovídá
indikaèního pole = prázdná nádrž poloze = prázdná nádrž

O
Zkontrolovat mìøící Zkontrolovat vedení mezi mìøícím ústrojím

palivomìru -G- a panelem pøístrojù.

B A

O
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FELICIA Hledání závad È.sn

C
A

Kontrola vedení mezi mìøícím ústrojím -G- a panelem pøístrojù

-Vypnout zapalování.
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, Skupina oprav 90

Pøístrojové panely/ pøístroje.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1526 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr napø. V.A.G 1594 A na konektor modrého vodièe a konektor 5

svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Odpor> 3.Q Odpor ~ 3 .Q

r
V

Zkontrolovat svorkovnici -T 10a- pøíp. spoj je
vadný, vymìnit

-Pøipojit ruèní multimetr na konektor hnìdého vodièe a konektor svorkovnice -T 10c-
na kabelovém svazku.

Odpor> 3 .Q Odpor ~ 3 .Q

Zkontrolovat svorkovnici -T 10a- pøíp. spoj je I Palivomìr -G 1- je vadný, vymìnit I
vadný, vymìnit I I

C
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è.5/8 Hledání závad FELICIA

O
8

+
Kontrola mìøícího ústrojí -G-

-Vypnout zapalování.
-Vymontovat mìøící ústrojí ~ Dílenská pøíruèka FELlCIA, Motor-mechanická èást, skupina

oprav 20.
-Pøi zapnutém zapalování a všech zapojených vodièrch pohybovat pákou plováku mezi spodním

a hornrm dorazem.

Výchylka ruèky palivomìru neodpovídá Výchylka ruèky palivomìru odpovídá
požadované hodnotì (viz tabulka níže) požadované hodnotì (viz tabulka níže)

"
I Mìøící ústrojí -G- je vadné, vymìnit I O

,
-Zkontrolovat deformaci palivové nádrže

Nádrž je v poøádku Nádrž je deformována

" ,.

I Mìøící ústrojí -G- je vadné, vymìnit I I Chybný údaj palivomìru je zpùsoben
Izdeformovanou nádrží, nádrž vymìnit

horní doraz Ruèka palivomìru je v horní oblasti indikaènrho pole = plná nádrž

spodni doraz Ruèka palivomìru je v dotnI oblasti indikaènrho pole = prázdná nádrž

O

:J
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FELlCIA Hledání závad è.5/9

( Vozidla se vstøikovacím a zapalovacím zaøízením Simos 2P

Pøedpoklady pro mìøení:

.Napìtí akumulátoru je v poøádku.

.Montážní poloha mìøícího ústrojí palivomìru -G- je v poøádku.
~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Simos, skupina oprav 20

.Kontrolka nouzové zásoby paliva -K 16- je v poøádku.

Hodnoty, které je nutno nastavit na potenciome-
tru zkušebního pøístroje napø. V.A.G 1301:

10 :t 2 Ruèka palivomìru je v horní èásti in-
dikaèního pole = plná nádrž

300:t 5 Ruèka palivomìru je v dolní èásti èer-
veného indikaèního pole =prázdná nádrž

O

()
I S90-0028 1

Kontrola palivomìru -G 1-

-Odpojit svorkovnici -T 4f- od pøíruby palivového èerpadla.
-Pøipojit zkušební pøístroj napø. V.A.G 1301 pomocí propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594 A

na tuto svorkovnici -konektory 2 a 3.
-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování postupnì hodnoty

podle výše uvedené tabulky.

Výchylka ruèky palivomìru -G 1- se nemìní nebo Výchylka ruèky palivomìru -G 1- odpovídá
neodpovídá pøedepsané hodnotì pøedepsané hodnotì

(viz tabulka výše) (viz tabulka výše)

Zkontrolovat vedení od pøíruby palivového
èerpadla k panelu pøístrojù

A

Kontrola funkce kontrolky rezervní zásoby paliva -K 16-

-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístoje pøi zapnutém zapalování hodnotu 240 :t 5.

Kontrolka nesvítí Kontrolka svítí

-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování hodnotu 270 :t 5.

Kontrolka svítí Kontrolka nesvítí

Zkontrolovat mìøící ústrojí palivomìru -G- Zkontrolovat vedení od pøíruby palivového
èerpadla k panelu pøístrojù

@:" B A"
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è.5/10 Hledání závad FELICIA

O
A

Kontrola vedení mezi pøipojovací pøírubou palivového èerpadla a panelem pøístrojù

-Vypnout zapalování.
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, Skupina oprav 90

Pøístrojové panely/ pøístroje
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1526 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A na konektor 2 svorkovnice

-T 4f- pøipojovací pøíruby a ke konektoru 1 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Odpor> 3 .o. Odpor ~ 3 .o.

Zkontrolovat svorkovnici -T 10a- pøíp. spoj je O

vadný, vymìnit

-Pøipojit ruèní multimetr na konektor 3 svorkovnice -T 4f- pøipojovací pøíruby a ke konektoru 8
svorkovnice -T 10a- na kabelovém svazku.

Odpor> 3 .o. Odpor ~ 3 .o.

Zkontrolovat svorkovnici -T 10a- pøíp. spoj je
vadný, vymìnit

Kontrola ukostøení svorkovnice -T 10a -.O

-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A na kostru a na konektor 8
svorkovnice -T 10a- na kabelovém svazku.

Odpor> 3.0. Odpor ~ 3 .o.

Vedení ke kostøícímu bodu 42 je Palivomìr -G 1- je vadný, vymìnit
vadné,vymìnit

O

Vydání 12.98
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FELlCIA Hledání závad è.5/11

C B

~
Kontrola mìøicího ústrojí palivomìru -G-

-Vypnout zapalování.
-Vyprázdnit zcela palivovou nádrž napø. pomocí V.A.G 1433 A nebo pomocí palivového èerpadla

(viz pracovní úkony níže).
-Následnì naplnit palivovou nádrž 7 litry paliva.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1594 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr pomocí propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594 A na konektor 2 a 3 svor-

kovnice -T 4f- na pøírubì palivového èerpadla.

Hodnota odporu neodpovídá požadované hod- I Hodnota odporu odpovídá požadované hodnotì
notì (viz údaje níže) (viz údaje níže)

~C Zkontrolovat svorkovnici na pøírubì pali-
vového èerpadla

"
Seøízení mìøicího ústrojí palivomìru -G-

-Demontovat pøipojovací pøírubu palivového èerpadla ~ Dílenská pøíruèka FELICIA,
Simos 2P, mechanika, skupina oprav 20.

-Odstranit pojistku seYizovacího šroubu mìøicího ústrojí palivomìru.
-Nastavit požadovanou hodnotu snímaèe (viz údaje uvedené dole).

Požadovaná hodnota nejde nastavit I Požadovaná hodnota je v poøádku

"

, KONEC
-Kontrola deformace palivové nádrže

Palivová nádrž je v poøádku I Palivová nádrž je deformovaná

Vedení od pøíruby k mìøicímu ústrojí resp. Chybné udaje jsou zpùsobeny deformací pa-
mìøicí ústrojí palivomìru -G- je vadné, livové nádrže, nádrž vymìnit.

vymìnit.

Množství náplnì Pož. hodnota

7 litrù 255 .o. :t 5 .o.

Vyprázdnìní palívové nádrže pomocí palivového èerpadla

-Vyjmout relé palivového èerpadla -J 17- z reléové desky.

-Odpojit pøívodní palivové vedení na vstYikovací jednotce (pYi opìtovném pYipojení vymìnit hadicovou

r> sponu),
C; -Pøipojit na pYívodní vedení pomocí vhodného mezi kusu hadici a zavést ji do záchytné nádoby.

-Na reléové desce pøemostit kontakty 1/30 a 4/87 (použít propojovací kabely napY. V.A.G 1594 A).
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è.5/12 Hledání závad FELlCIA

Vozidla se vstøikovacím a zapalovacím zaøízením 1AV Q3)

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Napìtí akumulátoru je vpoøádku.

.Montážní poloha mìøicího ústrojí palivomìru -G- je
v poøádku. => Dílenská pøíruèka FELlCIA, 1 AV,
skupina oprav 20

.Kontrolka nouzové zásoby paliva -K 16- je v poøádku.

Hodnoty, které je nutno nastavit na potenciome-
tru zkušebního pøístroje napø. V.A.G 1301:

10:t 2 Ruèka palivomìru je v horní èásti
indikaèního pole = plná nádrž

300:t 5 Ruèka palivomìru je v dolní èásti èer-
veného indikaèního pole = prázdná O
nádrž

0
I S90-0028 1

Kontrola palivomìru -G 1-

-Odpojit svorkovnici -T 4f- od pøíruby palivového èerpadla.
-Pøipojit zkušební pøístroj napø. V.A.G 1301 pomocí propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594 A na

tuto svorkovnici -konektory 2 a 3.
-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování postupnì hodnoty

podle výše uvedené tabulky.

Výchylka ruèky palivomìru -G 1- nemìní svoji Výchylka ruèky palivomìru -G 1- odpovídá
polohu nebo neodpovídá pøedepsané hodnotì požadované hodnotì (viz tabulka výše)

(viz tabulka výše)

Zkontrolovat vedení od pøíruby palivového
èerpadla k panelu pøístrojù

O
A

Kontrola funkce kontrolky rezervní zásoby paliva -K 16-

-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování hodnotu 240 :t 5.

Kontrolka nesvítí Kontrolka svítí

-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování hodnotu 270 :t 5.

Kontrolka svítí Kontrolka nesvítí

Zkontrolovat mìøicí ústrojí palivomìru -G- Zkontrolovat vedení mezi pøírubou pali-
vového èerpadla a panelem pøístrojù

B A :J
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SOO.5211.19.15



FELlCIA Hledání závad è.5/13

O
A

~
Kontrola vedení mezi pøipojovací pøírubou palivového èerpadla a panelem pøístrojù

-Vypnout zapalování.
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, Skupina oprav 90

Pøístrojové panely/ pøístroje
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1526 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A na konektor 2 svorkovnice

-T 4f- pøipojovací pøíruby a ke konektoru 1 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Odpor> 3.Q I Odpor ~ 3 .Q

I Zkontrolovat svorkovnici -T 10a- pøíp. spoj je
Ivadný, vymìnit

"

-Pøipojit ruèní multimetr na konektor 3 svorkovnice -T 4f- pøipojovací pøíruby a ke konektoru 8
svorkovnice -T 10a- na kabelovém svazku.

Odpor> 3.Q I Odpor ~ 3 .Q

~
I Zkontrolovat svorkovnici -T 10a- pøíp. spoj je

Ivadný, vymìnit

"
Kontrola ukostøení svorkovnice -T 10a -

-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A na kostru a na konektor 8
svorkovnice -T 10a- na kabelovém svazku.

Odpor> 3 .Q I Odpor ~ 3 .Q

~, "
I Vedení ke kostøícímu b.odu 42 je vadné, I I Palivomìr -G 1- je vadný, vymìnit

Ivymìnit

O

Vydání 12.98
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è.5/14 Hledání závad FELlCIA

~; "
cB c

c.

c.

~
Kontrola mìøicího ústrojí palivomìru -G-

-Vypnout zapalování.
-Vyprázdnit zcela palivovou nádrž napø. pomocí V.A.G 1433 A nebo pomocí palivového èerpadla

(viz pracovní úkony níže).
-Následnì naplnit palivovou nádrž 7 litry paliva.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1594 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr pomocí propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594 A na konektor 2 a 3 svor-

kovnice -T 4f- na pøírubì palivového èerpadla.

Hodnota odporu neodpovídá požadované hod- I Hodnota odporu odpovídá požadované hodnotì
notì (viz údaje níže) (viz údaje níže)

Zkontrolovat svorkovnici na pøírubì pali-
Ovového èerpadla

,r
Seøízení mìøicího ústrojí palivomìru -G-

-Demontovat pøipojovací pøírubu palivového èerpadla => Dílenská pøíruèka FELICIA,
vstøikování 1 AV, mechanika, skupina oprav 20.

-Odstranit pojistku seøizovacího šroubu mìøicího ústrojí palivomìru.
-Nastavit požadovanou hodnotu mìøicího ústrojí (viz údaje uvedené dole).

Požadovaná hodnota nejde nastavit I Požadovaná hodnota je v poøádku

"
KONEC,

-Kontrola deformace palivové nádrže

Palivová nádrž je vpoøádku I Palivová nádrž je deformovaná O

Vedení od pøíruby k mìøicímu ústrojí resp. Chybné udaje jsou zpùsobeny deformací pa-
mìøicí ústrojí palivomìru -G- je vadné, livové nádrže, nádrž vymìnit.

vymìnit.

Množství náplnì Pož. hodnota

7 litrù 255 Q :t 5 Q

Vyprázdnìní palivové nádrže pomocí palivového èerpadla

-Vyjmout relé palivového èerpadla -J 17- z reléové desky.

-Odpojit pøívodní palivové vedení na vstøikovací jednotce (pøi opìtovném pøipojení vymìnit hadicovou

sponu).
-Pøipojit na pøívodní vedení pomocí vhodného mezi kusu hadici a zavést ji do záchytné nádoby. ~

-Na reléové desce pøemostit kontakty 1/30 a 4/87 (použít propojovací kabely napø. V.A.G 1594 A). J

Vydání 12.98
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FELlCIA Hledání závad è.5/15

( Vozidla se vznìtovým motorem 1,9 I

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Napìtí akumulátoru je vpoøádku.

.Montážní poloha mìøicího ústrojí palivomìru -G- je vpoøádku.
~ Dílenská pøíruèka FELICIA, vznìtový
motor 1,9 I, skupina oprav 20

.Kontrolka nouzové zásoby paliva -K 16- je v poøádku.

Hodnoty, které je nutno nastavit na potenciome-
tru zkušebního pøístroje napø. V.A.G 1301:

10 :t 2 Ruèka palivomìru je v horní èásti in-
dikaèního pole = plná nádrž

300:t 5 Ruèka palivomìru je v dolní èásti èer-
veného indikaèního pole = prázdná O
nádrž

I s90-00281

Kontrola palivomìru -G 1-

-Odpojit svorkovnici -T 20- od pøíruby palivového èerpadla.
-Pøipojit zkušební pøístroj napø. V.A.G 1301 pomocí propojovacích kabelù

V.A.G 1594 A na konektory svorkovnice 1 a 2.
-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování postupnì hodnoty

podle výše uvedené tabulky.

Výchylka ruèky palivomìru -G 1- nemìní svoji Výchylka ruèky palivomìru -G 1- odpovídá
polohu nebo neodpovídá pøedepsané hodnotì požadované hodnotì (viz tabulka výše)

(viz tabulka výše)

Zkontrolovat vedení od pøíruby palivového
èerpadla k panelu pøístrojù

C
A

Kontrola funkce kontrolky rezervní zásoby paliva -K 16-.

-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování hodnotu 240 :t 5.

Kontrolka nesvítí Kontrolka svítí

-Nastavit na potenciometru zkušebního pøístroje pøi zapnutém zapalování hodnotu 270 :t 5.

Kontrolka svítí Kontrolka nesvítí

Zkontrolovat mìøicí ústrojí palivomìru -G- Zkontrolovat vedení mezi pøírubou pali-
vového èerpadla a panelem pøístrojù

C B A

Vydání 12.98
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è.5/16 Hledání závad FELICIA

C9A

~
Kontrola vedení mezi pøipojovací pøírubou palivového èerpadla a panelem pøístrojù

-Vypnout zapalování.
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, Skupina oprav 90

Pøístrojové panely/ pøístroje.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1526 A nastavit na mìøení odporu.
-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A na konektor 1 svorkovnice

-T 20- pøipojovací pøíruby a ke konektoru 1 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Odpor> 3 .o. I Odpor ~ 3 .o.

I Zkontrolovat svorko,vnici -T 1.0a- pøíp. spoj je I A
vadny, vymìnit V

,r
-Pøipojit ruèní multimetr na konektor 2 svorkovnice -T 20- pøipojovací pøíruby a ke konektoru 8

svorkovnice -T 10a- na kabelovém svazku.

Odpor> 3.0. I Odpor ~ 3 .o.

I Zkontrolovat svorkovnici -T 10a- pøíp. spoj je
Ivadný, vymìnit

,r
Kontrola ukostøení svorkovnice -T 10a -

-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A na kostru a na konektor 8 ~
svorkovnice -T 10a- na kabelovém svazku. V

Odpor> 3.0. I Odpor ~ 3 .o.

,r ,r
I Vedení ke kostøícímu b.odu 42 je vadné, I I Palivomìr -G 1- je vadný, vymìnit

Ivymìnit

:;)
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FELlCIA Hledání závad è.5/17

C
B

~
Kontrola mìøicího ústrojí palivomìru -G-

-Vypnout zapalování.
-Vyprázdnit zcela palivovou nádrž napø. pomocí V.A.G 1433 A.

-Následnì naplnit palivovou nádrž 7 litry paliva.

-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G. 1594 A nastavit na mìøení odporu.

-Pøipojit ruèní multimetr pomocí propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594 A na konektor 1 a 2 svor-

kovnice -T 20- na pøírubì palivového èerpadla.

Hodnota odporu neodpovídá požadované hod- I Hodnota odporu odpovídá požadované hodnotì

notì (viz údaje níže) (viz údaje níže)

Ci) Zkontrolovat svorkovnici na pøírubì pali-

vového èerpadla

,
Seøízení mìøicího ústrojí palivomìru -G-

-Demontovat pøipojovací pøírubu palivového èerpadla => Dílenská pøíruèka FELICIA,

Vznìtový motor, mechanická èást, skupina oprav 20

-Odstranit pojistku seøizovacího šroubu mìøicího ústrojí.

-Nastavit požadovanou hodnotu mìøicího úsrojí (viz údaje uvedené dole).

Požadovaná hodnota nejde nastavit I Požadovaná hodnota je v poøádku

,r

KONEC
,r

C -Kontrola deformace palivové nádrže

Palivová nádrž je vpoøádku I Palivová nádrž je deformovaná

~
Vedení od pøíruby k mìøicímu ústrojí resp. Chybné udaje jsou zpùsobeny deformací pa-

mìøicí ústrojí palivomìru -G- je vadné, livové nádrže, nádrž vymìnit.

vymìnit.

Množství náplnì Pož. hodnota

7 litrù 255 .Q ::!: 5 .Q

G ...
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FELICIA Hledání závad è.6/1

Kontrola hlavních svìtlometù

Pøehled obsahu:
-Vadné levé nebo pravé tlumené svìtlo , 6/2

-Vadné levé nebo pravé dálkové svìtlo ""...".."." " ' ' 6/5

Potfebné speciálnl náfadl, kontrolnl pflstroje a pomocné prostfedky:

.Ruèni multimetr, napf. V.A. G 1526 A

.Souprava propojovaclch kabelù, napf. V.A. G 1594 A

.Platné schéma zapojeni

(.;

Q
,Vydání 06.95 ' '
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è.6/2 Hledání závad FELICIA

Vadné levé nebo pravé tlumené svìtlo O

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Pojistky S 7 (10 A) a S 8 (10 A) jsou v poøádku.

.Napìtí akumulátoru je v poøádku.

Upozornìn!:

Hledán! závady je ukázáno na pøfkladu levého tlumeného svìtla. Odlišné oznaèen! kontaktù pravého
tlumeného svìtla je v programu hledán! závad uvedeno.

Kontrola ukostøení levé dvouvláknové žárovky -L 1-

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Odpojit svorkovnice -T4d- (- T4e- tlumené svìtlo pravé) na tìlese svìtlometu.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526 A, nastavit na mìøení

prùchodnosti.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594A, ke konektoru 3

svorkovnice -T4- kabelového svazku a ke kostøe vozidla. @

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve'.
Podle schématu zapojení zkontrolovat spoj

na kostru

"

Kontrola napì•ového napájení

-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Zapnout spínací skøíòku
-Pøepínaè pod volantem pøepnout do polohy pro tlumená svìtla.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èerný mìøící hrot ke kostøe vozidla.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru 4 svorkovnice -T4d- (- T4e- tlumené svìtlo pravé) na

kabelovém svazku.

Napìtí je v poøádku I Napìtí není v poøádku ::J

..
Zkontrolovat spoj mezi svorkovnicí a

žárovkou, pøíp. dvouvláknová žárovka -L 1-
(-L2-) je vadná, vymìnit "

-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøepínaè pod volantem pøepnout do polohy pro tlumená svìtla.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru 4 (Konektor 1 pro pravé tlumené svìtlo) na zadní

stranì svorkovnice -88- umístìné na reléové desce.

Napìtí je v poøádku I Napìtí není v poøádku

+ +
Podle schématu zapojení zkontrolovat spoje
mezi reléovou deskou (svorkovnice -88/4-) a A
svorkovnicí -T4d- na svìtlometu, u pravého

tlumeného svìtla mezi reléovou deskou
(svorkovnice -88/1-) a svorkovnicí -T 4e- na J~

svìtlometu.

Vydání 06.95
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FELICIA Hledání závad è.6/3

A

+
-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Vypnout spínací skøíòku
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Vytáhnout z reléové desky relé hlavních svìtel -J25-.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke kontaktu 85 nosièe relé.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Podle schématu zapojení zkontrolovat spojC svorky 85 pøes BN5 a T8f/3 na T8f/1 a T8e17
dále ukostøení pøípadnì vymìnit vadný

spinaè -E1-(tlumená svìtla)

-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Zapnout spínací skøíòku
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke kontaktu 30 nosièe relé.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Zkontrolovat spoj ke svorce 30
na reléové desce

-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
C -Pøepínaè pod volantem pøepnout do polohy pro tlumená svìtla.

-Pøipojit èervený mìøící hrot ke kontaktu 86 nosièe relé.

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku

C

-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Odpojit svorkovnici -BA- od reléové desky.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru -BN9-na pojistkovém bloku.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Zkontrolovat vedení mezi kontaktem relé 87
a svorkovnicí -BN9- na reléové desce a B

C v pøípadì, že je vadné relé -J25-, vymìnit.

Vydání 06.95
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è.6/4 Hledání závad FELICIA

::J
B

+
-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Zapojit svorkovnici -8A- na reléové desce.
-Vyšroubovat pøipevòovací šrouby krytu sloupku øízení.
-Kryt stáhnout smìrem dolu a dopøedu.
-Odpojit svorkovnici pøepínaèe pod volantem -T 5c-.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke kontaktu 56 na svorkovnici kabelového svazku.

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku

Zkontrolovat podle el.schématu vodièe od Zkontrolovat podle el.schématu spojení mezi
spinaèe ~od volantem -E~.- k r:lévov~ desce: spínaèem pod volantem -E4- a svorkovnicí

Osvorkovnlce -88/10-. V prlpade, ze Je vadny -BA/9- na reléové desce

spínaè -E4-, vymìnit

C

+
-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
:. Odpojit svorkovnici -BC- od pojistkového bloku.
-Zapnout spínaèe tlumených a parkovacích svìtel.
-Pøepínaè pod volantem pøepnout do polohy pro tlumená svìtla.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke svorkovnici -BC/13- kabelového svazku.

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku

Zkontrolovat spoj mezi svorkovnicí -BC/13- O
a kontaktem 86 relé -J25- na reléové desce

-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Zapojit svorkovnici -8C- na reléové desce.
-Vymontovat spínaè ob rysových svìtel => Dílenská pøíruèka FELlCIA -Elektrická zaøízení

skupina oprav 96
-Rozpojit svorkovnici -T8e-.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru 5/30 (èervený) na svorkovnici kabelového svazku.

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku

Spínaè parkovacích svìtel-E27- je vadný, Podlé schématu zapojení zkontrolovat
vymìnit vedení ke spínací skøíòce -D-

o Vydání 06.95
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;;:'

Vadné levé nebo pravé dálkové svìtlo

Pøedpoklady pro kontrolu:

Pojistky 59 (10 A) a 510 (10 A) jsou v poøádku.

Upozornìnf:

Hledánf závady je ukázáno na pøfkladu levého dálkového svìtla. Odlišné oznaèenI kontaktù pravého
dálkového svìtla je v programu hledánI závad uvedeno.

Kontrola ukostøení levé dvouvláknové žárovky -L 1-

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Odpojit svorkovnici -T4d- (- T4e- pro pravé dálkové svìtlo) na tìlese svìtlometu.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526A, nastavit na mìøení

prùchodnosti.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594 A ke konektoru 3 svorkovnice

-T 4d- kabelového svazku a ke kostøe vozidla.

( Signální tón se neozve I Signální tón se ozve.
Podle schématu zapojení zkontrolovat spoj

na kostru

"

Kontrola napì•ového napájení

-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Zapnout spínací skøíòku.
-Pøepínaè pod volantem pøepnout do polohy pro dálková svìtla.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èerný mìøící hrot ke kostøe vozidla.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru -1- svorkovnice -T4d -(- T4e- dálkové svìtlo pravé)

kabelového svazku.

Napìtí je v poøádku I Napìtí není v poøádku.
Zkontrolovat spoj mezi svorkovnicí a

žárovkou, pøíp. dvouvláknová žárovka -L 1-
je vadná, vymìnit.

"

-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøepínaè pod volantem pøepnout do polohy pro dálková svìtla.
-Pøipojit èervený mìøící hrot zezadu ke svorkovnici -BC/1 0- (svorkovnice -BB/2- pro pravé

dálkové svìtlo) na reléové desce.

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku

Podle schématu zapojení zkontrolovat spoje
mezi reléovou deskou (svorkovnice -BC/10-) A

a svorkovnicí -T 4d/1- na svìtlometu,
u pravého dálkového svìtla mezi reléovouC deskou (svorkovnice -BB/2-) a svorkovnicí

i -T 4e/1- na svìtlometu.

Vydání 06.95
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O
A

+
-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Vypnout spínací skøíòku.
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Vytáhnout z reléové desky relé hlavních svìtel -J25-.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru 85 na pojistkovém bloku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
Podle schématu zapojení zkofltrolovat
spojení od svorky -85- pøes -BN5- a

O-T8f/3- na -T8f/1- a -T8e/7 -na kostru.
Vadný spínaè tlumených svìtel-E1-

vymìnit
"

-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke kontaktu 30 nosièe relé.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

,.
I

Zkontrolovat spoj ke svorce i
30 na reléové desce i

,r
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-P~~pí.~a~ pod ~ola~!~f!1 pøepnout do polohy pr? tlu~en.á svìtla. ~
-Prlpojlt cerveny merlCI hrot ke kontaktu 86 rele releove desky. V

Napìtí je v poøádku I Napìtí není v poøádku

+
C

...
-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Odpojit svorkovnici -BA- od reléové desky.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøepínaè pod volantem pøepnout na dálková svìtla.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke svorkovnici -BN9- na reléové desce.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

" +
Zkontrolovat spoje mezi kontaktem relé 87 a

svorkovnicí -BN9- na reléové desce, 8 "\
pøíp. vadné relé -J25- vymìnit. \ )

Vydání 06.95 I
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FELICIA Hledání závad è.6/7

B

+
-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøipojit svorkovnici -BA- k reléové desce.
-Vyšroubovat upevòovací šroub krytu sloupku øízení.
-Kryt vyjmout smìrem dolù a dopøedu.
-Odpojit svorkovnici pøepínaèe pod volantem -T5c-.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru 56 na svorkovnici kabelového svazku.

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku

Podle schématu zapojení zkontrolovat spoj Podle schématu zapojení zkontrolovat spojC od spínaèe pod volantem -E4- k reléové od spínaèe na sloupku øízení -E4- ke
desce, svorkovnice BB-10, pøípadnì vadný svorkovnici -BA/9- na reléové desce

spínaè -E4- vymìnit

C

+
-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Odpojit svorkovnici -BC- od reléové desky.
-Zapnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøepínaè pod volantem pøepnout do polohy pro tlumená svìtla.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke svorkovnici -BC/13- na kabelovém svazku.

Napìtí v poøádku Napìtí není v poøádku

Na reléové desce zkontrolovat spoj -BC/13-
ke kontaktu 86 relé -J25-na reléové desce

t

i

-Vypnout spínaèe parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøipojit svorkovnici -BC- k reléové desce.
-Vymontovat spínaè obrysových svìtel => Dílenská pøíruèka FELlCIA, Elektrická zaøízení,

skupina oprav 96.
-Rozpojit svorkovnici -T8e-.
-Pøipojit èervený mìøící hrot ke konektoru 5/30(èervený) na svorkovnici kabelového svazku.

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku

Spínaè parkovacích svìtel -E27 -je vadný, Podle schématu zapojení zkontrolovat
v mìnit vedení ke spínací skøíòce -D-

C

Vydání 06.95
SOO.5211.04.15
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FELICIA Hledání závad è.7/1

Kontrola stíraèe a ostøikovaèe pøedního skla

Obsah:

-8tíraèe pø. skla nefungují , 7/2

-Ostøikovaè pø. skla nefunguje 7/4

-Dobìh stíraèù nefunguje , 7/6

-Cyklovaè stíraèù nefunguje , 7/8

-Pøi zapnutých stíraèích pø. skla pracuje souèasnì i ostøikovaè pø. skla 7/9

Potøebné speciá/nl náøadl, kontro/nl pølstroje a pomocné prostøedky:

C .Ruènlmu/timetr, napø. V.A.G 1526A
.Souprava propojovaclch kabelù, napø. V.A. G 1594 A

.Platné schéma zapojeni

O I

C

Vydáni 06.95
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è.7/2 Hledání závad FELICIA

Stíraèe pø. skla nefungují O

Pøedpoklady pro kontrolu:

.pojistka S 2 (20 A) je v poøádku

.napìtí akumulátoru je v poøádku

Kontrola napájení motorku stíraèù -V-

-Odpojit svorkovnici -88- na reléové desce.

-Zapnout zapalování.
-Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G. 1526A, na stejnosmìrné

napìtí 20 V.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594 A, èerným mìøícím hrotem

ke kostøe vozidla a èerveným mìøícím hrotem ke svorkovnici 88/3 na reléové desce.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Zkontrolovat spoj od svorkovnice -88/3- ke O
spínacímu relé -J59- ( relé pro X-kontakt) na

reléové desce

-Vypnout zapalování.
-Zapojit svorkovnici -88- na reléové desce.
-Sejmout kryt sloupku øízení.
-Odpojit svorkovnici -T9a- na pøepínaèi pod volantem.

-Zapnout zapalování.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke kontaktu 53a svorkovnice -T9a- na kabelovém svazku.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Spoj mezi reléovou deskou a pøepínaèem
pod volantem je vadný, opravit.

:J
-Vypnout zapalování.
-Zapojit svorkovnici -T9a- na pøepínaèi pod volantem.

-Zapnout zapalování.
-Páèku pøepínaèe pod volantem pøepnout do polohy stíraèe -1-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke svorkovnici T9a/53 pøepínaèe pod volantem.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Pravý pøepínaè pod volantem

je vadný, vymìnit A

)

Vydání 06.95
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U
A

+
-Páèku pøepínaèe pod volantem pøepnout do polohy stíraèe -2-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke svorkovnici T9a/53b pøepínaèe pod volantem.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Pravý pøepínaè pod volantem

je vadný, vymìnit

-Vypnout zapalování.
-Rozpojit svorkovnici -T5e-.

-Zapnout zapalování.
-Páèku pøepínaèe na sloupku øízení pøepnout do polohy stíraèe -1-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke konektoru 2/53 svorkovnice -T5e- na vodièovém svazku.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Spoj mezi pøepínaèem pod volantem a
svorkovnicí -T5e- je vadný, opravit.

-Páèku pøepínaèe na sloupku øízení pøepnout do polohy stíraèe -2-
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke kontaktu 3/53b svorkovnice -T5e- na kabelovém svazku.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Spoj mezi pøepínaèem pod volantem a
svorkovnicí -T5e- je vadný, opravit.

-Vypnout zapalování.
-Voliè mìøícího rozsahu ruèního multimetru napø. V.A.G 1526 A nastavit na zkoušku

prùchodnosti.
-Ruèní multimetr s propojovacími kabely napø. V.A.G 1594A pøipojit na konektor 5/31

svorkovnice T5e a na kostru vozidla.

Vodiè není v poøádku Vodiè je v poøádku

I Vodiè je vadný. vymìnit IOdiè je vadný, vymìnit. Zkontrolovat uhlíky s pøípoji vodièù, pøíp.
motorek stíraèù -V-

je vadný, vymìnit.

Q KONEC

",~ -.
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è.7/4 Hledání závad FELICIA

Ostøikovaè pøedního skla nefunguje i~

Pøedpoklady pro kontrolu:

.pojistka S 2 (20 A) je v poøádku

.napìtí akumulátoru je v poøádku

Kontrola elektrického napájení k èerpadla ostøikovaèe V 59

-Odpojit svorkovnici -88- z reléové desky.

-Zapnout zapalování.
-Voliè mìøícího rozsahu ruèního multimetru nastavit na 20 V.
-Èerný mìøící hrot pøipojit na kostru vozidla.
-Èervený mìøící hrot pøipojit na svorkovnici 88/3 na reléové desce.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

"
Zkontrolovat spoje svorkovnice -88/3- ke n

spínacímu relé -J59- (relé pro X-kontakt) na V
reléové desce.

"
-Vypnout zapalování
-Zapojit svorkovnici -88- na reléové desce.
-Sejmout kryt sloupku øízení.
-Rozpojit svorkovnici -T9a- na pøepínaèi pod volantem.

-Zapnout.zapalování .
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke konektoru 53a svorkovnice -T9a- na vodièovém svazku.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

"
Spoj mezi reléovou deskou a pøepínaèem

pod volantem je vadný, opravit.

,. OA

Vydání 06.95
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A

+
-Vypnout zapalování.
-Zapojit svorkovnici -T9a- na pøepínaèi pod volantem.

-Zapnout zapalování.
-Pøipojit èerný mìøící hrot ke kostøe vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke svorkovnici T9a/W pøepínaèe pod volantem.
-Páèku pøepínaèe pod volantem pøitlaèit k volantu.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Pravý pøepínaè na sloupku øízení

je vadný, vymìnit.

-Pøipojit èervený mìøící hrot ke svorkovnici T9a/Wh pøepínaèe na pod volantem.
-Páèku pøepínaèe pod volantem pøitlaèit k volantu do 2. zarážky.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Pravý pøepínaè na sloupku øízení je vadný,

vymìnit.

-Odpojit zapalováni.
-Odpojit konektor na èerpadle ostøikovaèe pøedního skla.

-Zapnout zapalování.C -Pøipojit mìøící hroty na konektory.
-Páèku pøepínaèe pod volantem pøitlaèit k volantu øízení do 2. zarážky.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

8poj mezi pøepínaèem pod volantem Èerpadlo ostøikovaèe -V59- je vadné,

a èerpadlem ostøikovaèe je vadný, opravit. vymìnit.

KONEC

O
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è.7/6 Hledání závad FELICIA

Dobìh stíraèù nefunguje (;)
V

Pøedpoklad pro kontrolu:
Napìtí akumulátoru je v poøádku.

Kontrola napájení motorku stíraèù pø. skla -V-

-Odpojit svorkovnici -T5e-.

-Zapnout zapalování.
-Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526A, na stejnosmìrné

napìtl20 V.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594A, èerným mìøiclm hrotem ke

kostøe vozidla a èerveným mìøiclm hrotem ke konektoru 1 svorkovnice -T5e- na kabelovém
svazku.

Napìtí není v poøádku. Napìtl je v poøádku.

Spoj mezi pøepínaèem pod volantem a Osvorkovnicl- T5e- je vadný, opravit.

Kontrola spoje mezi motorkem stíraèe -V- a pøepínaèem pod volantem.

-Vypnout zapalování.
-Odpojit kostøící kabel akumulátoru.
-Odpojit svorkovnici -88- na reléové desce.
-Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruènlho multimetru na kontrolu prùchodnosti.
-Pøipojit mìøicí hroty ke konektoru 12 svorkovnice -88- a konektoru 4 svorkovnice -T5e- na

vodièovém svazku.

Signální tón se neozve Signálnl tón se ozve

Spoj mezi reléovou deskou a svorkovnicl
-T5e- je vadný, opravit.

O
-Vytáhnout relé cyklovaèe stíraèù -J31- z reléové desky.
-Pøipojit mìøicl hroty ke konektoru 12 svorkovnice -88- na reléové desce a kontaktu 4/53s na

držáku relé.

Signální tón se neozve Signálnl tón se ozve

Spoj na reléové desce je vadný, opravit
reléovou desku. A

)

Vydáni 06.95
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A

-Pøipojit mìøicí hroty ke konektoru 11 svorkovnice -BB- na reléové desce a ke kontaktu
5/53 M na držáku relé.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Spoj na reléové desce je vadný, reléovou
desku vymìnit

~ -Pøipojit svorkovnici -BB- na reléovou desku.
V -Odpojit svorkovnici -BC- od reléové desky.

-Sejmout kryt sloupku øízení.
-Odpojit svorkovnici -T 9a- od spínaèe pod volantem.
-Pøipojit mìøicí hroty ke konektoru J svorkovnice -T 9a- na kabelovém svazku a ke konektoru 4

svorkovnice -BC- u Felicie GLX/ LX od 09.98 a Pickup (u Felicie LX do 07.98 BC/1) na kabelovém
svazku.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Vedení od reléové desky k pøepínaèi pod vo-
lantem je vadné, opravit

-Páèku pøepínaèe pod volantem dát do plohy "Vypnuto".
-Pøipojit mìøicí hroty na konektory 53 a 53e pøepínaèe pod volantem.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

O
Pravý pøepínaè pod volantem je vadný,

vymìnit

-Odpojit svorkovnici -T 5e- od motorku stíraèù.
-Zkontrolovat vedení od svorkovnice T 9a/53 ke svorkovnici T 5e/2.

Zkouška není v poøádku Zkouška je v poøádku

Vedení je vadné, opravit Motorek stíraèù pøedního skla -V- je vadný,
vymìnit

G KONEC

Vydání 12.98
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è.7/8 Hledání závad FELlCIA

Cyklovaè stíraèù je vadný a

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Napìtí akumulátoru je v poøádku

.Dobìh je v poøádku

Kontrola napájení relé cyklovaèe stíraèù -J 31-

-Odpojit svorkovnici -8C- od reléové desky.
-Zapnout zapalování.
-Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy" intervalové stírání".
-Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G 1526 A na stejnosmìrné

napìtí 20V.
-Pøipojit ruèní multimetr propojovacími kabely napø. V.A.G 1594 A èerným mìøicím hrotem ke

kostøe vozidla a èerveným mìøicím hrotem ke konektoru 1 svorkovnice -8C- na kabelovém
svazku.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

~ @Zkontrolovat vedení k reléové desce podle

elektrického schéma nebo je vadný pravý
pøepínaè pod volantem, vymìnit

,
-Vypnout zapalování.
-Vyjmout relé cyklovaèe stíraèù -J 31- z reléové desky.
-Pøipojit svorkovnici -8C- k reléové desce.
-Zapnout zapalování.
-Pøepnout páèku spínaèe stíraèù do polohy pro intervalové stírání.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke kontaktu 3/15 držáku relé -J 31-.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

~
Vedení na reléové desce je vadné, reléovou

desku vymìnit. ~
'J

"
Kontrola ukostøení relé cyklovaèe stíraèù -J 31-

-Vypnout zapalování.
-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru na kontrolu prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na kontakt 1/31 držáku relé.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~ "
Zkontrolovat vedení na svorce 1/31 na

reléové desce

A

;:J
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Kontrola spínaèe stíraèù -E22-.

-Sejmout kryt sloupku øízení.
-Odpojit svorkovnici -T9a- na pøepínaèi pod volantem.
-Páèku pøepínaèe pod volantem pøepnout do polohy prointervalové stírání.
-Pøipojit mìøicí hroty ke svorkám 53 a 53e pøepínaèe na sloupku øízení.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

+ .+
Spínaè stíraèù -E22- je vadný, vymìnit pravý Cyklovaè stíraèù -J31- je vadný, vymìnit

pøepínaè pod volantem

KONEC

Pøi zapnutých sti raèích pø. skla pracuje souèasnì i ostøikovaè pø. skla

Kontrola spínaèe èerpadla ostøikovaèe pø. skla -E22-.

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Sejmout kryt sloupku øízení.
-Odpojit svorkovnici -T9a- na pøepínaèi pod volantem.
-Páèku pøepínaèe pod volantem pøepnout do polohy stíraèe -1-.
-Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526A, na kontrolu

prùchodnosti.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594A, ke svorkovnici

C T?a/~3a.a T9a/W (pro.~støi~ovaè pøední) resp. T9a/53a a T9a/53Wh (pro ostøikovaè zadní)
preplnace na sloupku rlzenl.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

.+ I

-Páèku pøepínaèe na sloupku øízení pøepnout do polohy stíraèe -2-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

+ +..
Podle schématu zapojení provìøit spoj Pravý pøepínaè pod volantem

mezi pravým pøepínaèem pod volantem a je vadný, vymìnit.
èerpadlem ostøikovaèe pø.skla -V59-.

KONEC

(';
.
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FELICIA Hledání závad è.8/1
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Kontrola stíraèe a ostøikovaèe zadního skla

Obsah:

-8tíraè zadního skla nefunguje .., """"""""""""""""""""""""""" 8/2

-Dobìh stíraèe nefunguje , 8/4

K hledán! závady jsou zapotfeb!:

.Ruèn! multimetr, napf. V.A. G 1526 A

.Souprava propojovac!ch kabelù, napf. V.A.G 1594A

.Platné schéma zapojení

C

O

O
Vydání 06.95
800.5211.04.15



è.8/2 Hledání závad FELICIA

Stí raè zad. skla nefunguje O

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Pojistka S 2 (20 A) je v poøádku

.Napìtí akumulátoru je v poøádku

Kontrola napájení motorku stíraèe zadního skla -V12-

-Odpojit svorkovnici -88- na reléové desce.

-Zapnout zapalování.
.Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G. 1526 A, na stejnosmìrné

napìtí 20 V.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594 A, èerným mìøicím hrotem ke

kostøe vozidla a èerveným mìøicím hrotem ke svorkovnici 88/3 na reléové desce.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

"
Zkontrolovat spoj mezi svorkovnicí -88/3- O

a spínacím relé -J59- (relé pro
X-kontakt) na reléové desce.

~r

-Vypnout zapalování.
-Zapojit svorkovnici -88- na reléové desce.
-Sejmout kryt sloupku øízení.
-Odpojit svorkovnici -T9a- na pøepínaèi na sloupku øízení.

-Zapnout zapalování.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke konektoru 53a svorkovnice -T9a- na kabelovém svazku.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Spoj mezi reléovou deskou a pøepínaèem
pod volantem je vadný, opravit.

O
-Vypnout zapalování.
-Zapojit svorkovnici -T9a- na pøepínaèi pod volantem.

-Zapnout zapalování.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke svorce T9a/53H pøepínaèe na sloupku øízení.
-Páèku pøepínaèe pod volantem od tlaèit od volantu na 1. polohu a pøidržet.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Pravý pøepínaè pod volantem

je vadný, vymìnit A

Vydání 06.95
SOO.5211.04.15



FELICIA' Hledánr závad è.8/3

O
A

+
-Vypnout zapalovánI.
-Odpojit svorkovnici -T3d- od motorku zadnlho stlraèe.

-Zapnout zapalovánI.
-Pøipojit èervený mìøicl hrot ke konektoru 3 svorkovnice -T3d- na kabelovém svazku.
-Páèku pøeplnaèe pod volantem odtlaèit od volantu na 1. polohu a pøidržet.

Napìtf nenf v poøádku I Napìtl je v poøádku

+
Pøezkoušet svorkovnice -T6b- nebo -T6e-,

pøfp. spoj mezi pøepínaèem pod volantem a
svorkovnici -T3d- je vadný, opravit.

"
-Vypnout zapalování.
-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Vymontovat motorek stlraèe zadního skla => Dílenská pøfruèka FELICIA, EI. zaøfzenf, skupina

oprav 92.
-Zkontrolovat uhlíky a pøfpoje vodièù.

Souèásti nejsou v poøádku Souèásti jsou v poøádku

Uhlíky, pøfp. pøfpoje vodièù Motor stlraèe zadního skla

jsou vadné, vymìnit. -V12-je vadný, vymìnit.

U KONEC

O

Vydání 06.95
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è.8/4 Hledání závad FELICIA

Porucha dobìhu stíraèe zad. skla O r

Pøedpoklad pro kontrolu:

.Pojistka 82 (20A) je v poøádku

.Napìtí akumulátoru je v poøádku.

Kontrola napájení motorku stíraèe zadního skla -V12-.

-Odpojit svorkovnici -88- na reléové desce.

-Zapnout zapalování.
-Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526 A, na stejnosmìrné

napìtí 20 V.
-Pøipojit ruèní multimetrs propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594A, èerným mìøicím hrotem ke

kostøe vozidla a èerveným mìøicím hrotem ke svorkovnici 88/5 svorkovnice na reléové desce.

Napìtí není v poøádku. I Napìtí je v poøádku.

..
Zk,ontr?lovat,spoj mezi svo!kovn.icí -~8/5- a C)
splnaclm rele -J59- (odlehcovacl rele pro X-

kontakt) na reléové desce.

"

-Vypnout zapalování.
-Zapojit svorkovnici -88- na reléové desce.
-Rozpojit svorkovnici -T3d-.

-Zapnout zapalování.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke konektoru 1 svorkovnice -T3d- na kabelovém svazku.

Napìtí není v poøádku. I Napìtí je v poøádku.

Zkontrolovat svorkovnici -T6b/4- nebo
-T6e/4-, pøíp. spoj mezi reléovou deskou a

svorkovnicí -T3d- je vadný, opravit.

O
"

-Vypnout zapalování.
-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Vymontovat motorek stíraèe zadního skla => Dílenská pøíruèka FELlCIA, EI. zaøízení, skupina

oprav 92.
-Zkontrolovat èervený vodiè motorku stíraèe zadního skla na prùchodnost.

Vodiè není v poøádku. Vodiè je v poøádku.

I Vodiè je vadný, opravit. I Motorek stíraèe zadního skla -V12- je

I -I vadný, vymìnit.

KONEC

i

i

Vydáni 06.95
800.5211.04.15



FELICIA Hledání závad È. 1 0/1

( Otáèkomìr nefunguje

Obsah:

-Vozidla se vstøikováním Mono-Motronic 10/2

-Vozidla s karburátorem 10/3

-VozidlasevstøikovánímSimos2P 10/4

-Vozidlasevstøikováním1AV 10/5

-Vozidlasevznìtovýmmotorem1,91 '."" " " " '."" 10/6

Potøebné speciální náøad~ kontrolní pøístrije a pomocné prostøedky:

.Ruèní multimetr napø. VA. G 1526 A

.Propojoivací kabely napø. VA. G 1594 A

( .Diodová zkoušeèka napø. VA.G 1527

.Platné elektrické schéma

O

C
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è. 1 0/2 Hledání závad FELlCIA

Vozidla se vstøikováním Mono-Motronic

Pøedpoklad pro kontrolu: :J

Hallùv snímaè je v poøádku

Kontrola spoje mezi øídicí jednotkou Mono-Motronic -J 257- a panelem pøístrojù

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Demontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, skupina oprav 90
-Odpojit svorkovnici -T 45- od øídicí jednotky Mono-Motronic.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G 1526 A na mìøení prùchod-

nosti.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù V.A.G 1594 A na konektor 9 svorkovnice -T 45-

a konektor 7 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
Zkontrolovat svorkovnici -T 6a- , pøípadnì je

vadné vedení, opravit

"
Kontrola vedení na zkrat proti kostøe

-PYipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9 svorkovnice -T 45- na kabelovém svazku.

Signální tón se ozve I Signální tón se neozve

+
I Vedení je vadné, vymìnit I

,
Zmìøení napìtí mezi øídicí jednotkou Mono-Motronic -J 257- a panelem pøístrojù

-Pøipojit svorkovnici -T 45- na øídicí jednotku Mono-Motronic.
-PYipojit propojovací kabel na zadní èást svorkovnice -T 10c- na konektor 7 .~
-Pøipojit k panelu pYístrojù všechny svorkovnice. J .
-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-PYipojit èervený mìøicí hrot k propojovacímu kabelu.
-Nastartovat motor a nechat jej bìžet na volnobìh.

Požadovaná hodnota napìtí: 4 V (3,5 -4,6V)

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

+ 1
Pravdìpodobná pYíèina: Rídicí jednotka I Otáèkomìr -G5- je vadný. vymìnit Itáèkomìr -G5- je vadný, vymìnit

Mono-Motronic -J 257- je vadná, provést

vlastní diagnostiku, pøíp. vymìnit.

KONEC
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FELlCIA Hledání závad È. 1 0/3

Vozidla s karburátorem

Upozornìní:

Pokud kolísá ruèièka otáèkomìru pøi stabilních otáèkách kolem urèité hodnoty; je pro stabilizaci
ruèièky zapotøebí upravit axiální vùli otoèné desky rozdìlovaèe zapalování
~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Karburátor a zapalovací soustava, skupina oprav 28.

Optická kontrola zapalovací cívky -N- a elektronického zapalování -N41-

-Provést optickou kontrolu následujících souèástí.
.svorkovnice (vlhkost, zneèištìní)
.vodièe (zneèištìní)
.izolaèní víèko zapalovací cívky (upálený vysokonapìtový vývod, trhliny a zneèištìní).

Souèásti nejsou v poøádku I Souèásti jsou v poøádku

~
Oèistit vodièe a svorkovice, ošetøit konek-

tory ochranným prostøedkem napø. WD-40,
pøíp. vymìnit dané souèásti

C
,r

Kontrola spoje mezi zapalovací cívkou -N- a panelem pøístrojù

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, EI. zaøízení, skupina oprav 90.
-Odpojit konektor svorky 1 na zapalovací cívce.
-Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G 1526 A, na kontrolu

prùchodnosti
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A:G. 1594 A, ke konektoru 1 a

ke konektoru 7 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
Vodiè je vadný, opravit

O '
Kontrola spoje na zkrat na kostru

-Pøipojit èerný mìøicí hrot ke kostøe vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke konektoru svorky 1 na kabelovém svazku.

Signální tón se ozve I Signální tón se neozve

~
Spoj je vadný, opravit I Otáèkomìr -G5- je vadný, vymìnit I

KONEC
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è.10/4 Hledání závad FELlCIA

Vozidla se vstøikováním Simos 2P

Pøedpoklad pro kontrolu: O
Hallùv snímaè je v poøádku

Kontrola spoje mezi øídicí jednotkou Simos 2P -J 361- a panelem pøístrojù

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Demontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, skupina oprav 90
-Odpojit svorkovnici -T 52- od øídicí jednotky Simos 2P.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napY. V.A.G 1526 A na mìøení prùchod-

nosti.
-PYipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù V.A.G 1594 A na konektor 6 svorkovnice -T 52-

a konektor 7 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
Zkontrolovat svorkovnici -T 6a- , pYípadnì je

vadné vedení, opravit O

"
Kontrola vedení na zkrat proti kostYe

-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice -T 52- na kabelovém svazku.

Signální tón se ozve I Signální tón se neozve

~
I Vedení je vadné, vymìnit I .

"
Zmìøení napìtí mezi øídicí jednotkou Simos 2P -J 361- a panelem pøístrojù

-Pøipojit svorkovnici -T 52- na Yídicí jednotku Simos 2P.
-Pøipojit propojovací kabel na zadní èást svorkovnice -T 10c- na konektor 7. '

O-PYipojit k panelu pøístrojù všechny svorkovnice.
-Pøipojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V
-Pøipojit èervený mìYicí hrot k propojovacímu kabelu.
-Nastartovat motor a nechat jej bìžet na volnobìh.

Požadovaná hodnota napìtí: 4 V (3,5 -4,6V)

Napìtí není v poYádku I Napìtí je v poøádku

~
Pravdìpodobná pYíèina: Rídicí jednotka Otáèkomìr -G5- je vadný, vymìnit

Simos 2P -J 361- je vadná, provést vlastní
diagnostiku, pøíp. vymìnit.

KONEC
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FELlCIA Hledání závad è.10/5

Vozidla se vstøikováním 1AV

Pøedpoklad pro kontrolu:

Hallùv snímaè je v poøádku

Kontrola spoje mezi øídicí jednotkou 1 AV -J 382- a panelem pøístrojù

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Demontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, skupina oprav 90
-Odpojit svorkovnici -T 45a- od øídicí jednotky 1 AV.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru napø. V.A.G 1526 A na mìøení prùchod-

nosti.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù V.A.G 1594 A na konektor 9 svorkovnice -T 45a-

a konektor 7 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
Zkontrolovat svorkovnici -T 6a- , pøípadnì je

C vadné vedení, opravit

, r
Kontrola vedení na zkrat proti kostøe

-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9 svorkovnice -T 45a- na kabelovém svazku.

Signální tón se ozve I Signální tón se neozve

1
I Vedení je vadné, vymìnit I

,r
Zmìøení napìtí mezi øídicí jednotkou 1 AV -J 382- a panelem pøístrojù

-Pøipojit svorkovnici -T 45a- na øídicí jednotku 1 AV.O -Pøipojit propojovací kabel na zadní èást svorkovnice -T 10c- na konektor 7.
-Pøipojit k panelu pøístrojù všechny svorkovnice.
-Pøipojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot k propojovacímu kabelu.
-Nastartovat motor a nechat jej bìžet na volnobìh.

Požadovaná hodnota napìtí: 4 V (3,5 -4,6V)

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

~
Pravdìpodobná pøíèina: Rídicí jednotka Otáèkomìr -G5- je vadný, vymìnit

1 AV -J 382- je vadná, provést vlastní diagno-
stiku, pøíp. vymìnit.

KONEC
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è.10/6 Hledání závad FELlCIA

Vozidla se vznìtovým motorem 1,91

O

Kontrola vedení mezi alternátorem a panelem pøístroj u

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Demontovat panel pøístroj u ~ Dílenská pøíruèka FELlCIA, Elektrická zaøízení, skupina oprav 90
-Odpojit svorkovnici -T 2i- od alternátoru.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahu ruèního multimetru napø. V.A.G 1526 A na mìøení pruchod-

nosti.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelu napø. V.A.G 1594 A na konektor 1 svorkovnice

-T 2i- a konektor 7 svorkovnice -T 10c- na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
I Zkontrolovat svorkovnici -T 2e- , pøípadnì je

Ivadné vedení, opravit O

, r
Kontrola vedení na zkrat proti kostøe

-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T 2i- na kabelovém svazku.

Signální tón se ozve I Signální tón se neozve

~
I Vedení je vadné, opravit I

,
Zmìøení napìtí mezi alternátorem a panelem pøístroju

-Pøipojit svorkovnici -T 2i- na alternátor.
-Pøipojit propojovací kabel na zadní èást svorkovnice -T 10c- na konektor 7.

O-Pøipojit k panelu pøístroju všechny svorkovnice.
-Pøipojit kostøicí kabel akumuátoru.
-Pøipojit diodovou zkoušeèku V.A.G 1527 na propojovací kabel a kostru vozidla.
-Nastartovat motor a nechat jej bìžet na volnobìh.

Diodová zkoušeèka musí blikat pøíp. pøi vyšších otáèkách svítit.

Požadovaná hodnota není v poøádku I Požadovaná hodnota je v poøádku

i 1
I Pravdìpodobná pøíèin~: Vadný alternátor, I I Otáèkomìr -G5- je vadný, vymìnit I

opravit. I I

KONEC
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FELICIA Hledání závad è.11/1

O
Kontrola soupravy autorádia

Obsah:

-Autorádio nefunguje , 11/2

-Jeden nebo více reproduktorù nefunguje """"""""""""""""""""""""""""""""'."."""""""""""'" 11/3

-Rádiový pøíjem je rušen '.' ".""""""""'."""..' '.""".' 11/5

Potøebné speciálnl náøadl, kontrolnl pølstroje a pomocné prostøedky:

.Ruènl multimetr, napø. V.A. G 1526 A

.Souprava propojovacích kabelù, napø. V.A. G 1594 A

.Platné schéma zapojeni

.Návod pro obsluhu pro pøíslušné autoradio

C

i
i
I
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è.11/2 Hledání závad FELICIA

Autorádio nefunguje ~
Pøedpoklady pro kontrolu:
.Napìtí akumulátoru jsou v poøádku.

.Svorkovnice -T2m, T2n, T20, T2p- jsou v poøádku.

Kontrola napájení autorádia -R-

-Demontovat autorádio.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G. 1526 A, na stejnosmìrné

napìtí 20 V.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594 A, èerným mìøícím hrotem ke

konektoru 8 a èerveným mìøícím hrotem ke konektoru 7 svorkovnice -T8i- na kabelovém

svazku.
Napìtí není v poøádku. Napìtí je v poøádku.

Podle schématu zapojení zkontrolovat spoj ~
k autorádiu.

Kontrola pojistky na zadní stranì autorádia.

-Vytáhnout pojistku z autorádia.
-Nastavit pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru na kontrolu prùchodnosti.

-Zkontrolovat prùchodnost pojistky.
Signální tón se neozve. Signální tón se ozve.

I Pojistka je vadná, vymìnit. I Autorádio -R- je vadné, vymìnit.

KONEC
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FELICIA Hledání závad è.11/3

O Jeden nebo více reproduktorù nefunguje

Pøedpoklady pro kontrolu:

.Svorkovnice -T2m, T2n, T20, T2p- jsou v poøádku.

.Regulátor pravého a levého reproduktoru.

.Svorkovnice pro reproduktory je na radiu správnì zasunuta.

Kontrola reproduktorové soupravy

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru.
-Demontovat autorádio.
-Nastavit pøepínaè mìøicích rozsahù ruèního multimetru, napø. V.A.G. 1526A, na odpor 200 Q.
-Pøipojit ruèní multimetr s propojovacími kabely, napø. V.A.G 1594A, ke svorkovnici

-T8j- na kabelovém svazku ~ tabulka níže.

Namìøená hodnota?; 4 .o. Namìøená hodnota < 4 .o.

O Kontrola reproduktoru

-Odpojit konektor na reproduktoru.
-Pøipojit mìøicí hroty ruèního multimetru ke konektorùm reproduktoru.

Namìøená hodnota 3,0 -3,5 .o. Namìøená hodnota> 3,5.0.

Podle schématu zapojení zkontrolovat I Reproduktor je vadný, vymìnit. I
spoj k reproduktoru na pøerušení. I I

Kontrola reproduktoru

-Odpojit konektor na reproduktoru.
-Pøipojit mìøicí hroty ruèního multimetru ke kontaktùm reproduktoru.

Namìøená hodnota 3,0 -3,5.0. Namìøená hodnota < 3,0.0.

O Podle schématu zapojení zkontrolovat spoj I Reproduktor je vadný, vymìnit. I
k reproduktoru na zkrat. I. ---I

Pøipojení ke svorkovnici -T8j- u autorádia se 2 reproduktory

Mìøicí hrot Reproduktor Reproduktor Reproduktor Reproduktor
vpøedu vlevo vpøedu vpravo vzadu vlevo vzadu vpravo

èervený konektor 5 konektor 3 --

èerný konektor 6 konektor 4 --

..C~!

Vydání 06.95
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è.11/4 Hledání závad FELICIA

Rádiový pøijem je rušen O

Kontrola ukostøení antény

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru.
-Vyjmout rádio z držáku.
-Odpojit konektor antény
-Pøepnout pøepínaè mìøicích rozsahù na multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èerný mìøící hrot propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594A na kostru a èervený mìøicí

hrot na stínící vodiè antenního svodu (kostra).

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
I Opravit ukostøení anténního svodu I

~, O
Kontrola anténního svodu

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na støední vývod antenního svodu.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na stínící vodiè antenního svodu (kostra).

Signální tón se ozve I Signální tón se neozve

+
'Støední vodiè antenního svodu a stínící vodiè

Ijsou vzájemnì zkratovány, vymìnit

~

Kontrola odrušovacích odporù zapalovací soustavy

-Vymontovat vysokonapì•ové zapalovací kabely.
-Pøepnout pøepínaè mìøících rozsahù na multimetru do polohy na mìøení odporù.
-Zmìøit odpor jednotlivých kabelù.

Pøedepsaná hodnota: cca 5 kQ

OPøedepsaná hodnota není v poøádku I Pøedepsaná hodnota v poøádku

~
I Vysoko napì•ové kabely jsou vadné, vymìnit I

"
-Provést pohledovou kontrolu všech vysokonapì•ových zapalovacích kabelù, víèka rozdìlovaèe

zapalování a izolaèního krytu zapalovacího trafa (cívky).

Kontrola není v poøádku Kontrola v poøádku

I Vadné kabely resp. díly vymìnit I

A

.J

Vydání 06.95
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FELICIA Hledání závad è.11/5

A

~
Kontrola rušení od alternátoru -C-

-Zamontovat zpìt vysokonapìtové kabely.
-Za montovat zpìt radiopøijímaè.
-Povolit pøipevòovací šrouby alternátoru a sejmout øemen alternátoru.
-Pøipojit kostøící kabel akumulátoru.

-Zapnout radiopøijímaè.
-Nastartovat motor a nechat krátce bìžet.

Pøíjem je rušen Pøíjem není rušen

C I Rádio je vadné, vymìnit I Zkontrolovat alternátor-C-,
I -I Hledání závad è.3/1

KONEC

O

Vydání 06.95
800.5211.04.15
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FELlCIA Hledání závad È. 12/1
-

~ Kontrola centrálního zamykání, do 05.97

Obsah:
2'd' I'd' k" b ' á-a nyova aclprve nezavlrane oneotvlr 12/2

-Jednotlivéovládacíprvkynezavírajíneboneotevírají 12/6
Olád' k .d't ì ,', b ,., -v aclprvynajenesran nezavlrajlneoneotvlrajl 12/7

-Centrálnízamykání lze ovládat pouze z jedné strany 12/8

Potøebné speciální náøad~ kontrolní pøístroje a pomucky:

.ruèní multimetr, napl': VA. G 1526 A

.souprava propojovacích kabelu, napl': VA. G 1594 A

.platné schéma zapojení

O

()

C

Vydání 08.99
500.5211.21.15~



è.12/2 Hledání závad FELICIA

Žádný ovládací prvek nezavírá nebo neotevírá ~

Upozornìni: \J

Pùsobenlm vlhkosti mùže na konektorech svorkovnic dveff docházet k vytváfenl svodových odporùkteré pak mohou zapflèinit poruchy centrálnlho zamykánl. '

K odstranìni tìchto poruch je tfeba konektory svorkovnic nejdffve fádnì vysušit, oèistit a následnì
ošetfit pffpravkem WD-40.

Pøedpoklady pro kontrolu

-Napìtí akumulátoru je v poøádku.
-Pojistka S16 (15A) je v poøádku.
-Mechanické díly dveøních zámkù jsou v poøádku.

Kontrola ukostøení øídící jednotky centrálního zamykání -J11 0-

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù => FELlCIA, Elektrická zaøízení, skup.oprav 90. r=:\
-Odpojit svorkovnici -T6f- od øídící jednotky centrálního zamykání -J110-. '~
-Nastavit pøepínaè rozsahù na multimetru napø. V.A.G 1526A na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù napø. V.A.G 1594A na kostru a konektor 3

svorkovnice -T6f-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Zkontrolovat podle schématu spoj na kostru

Kontrola napìtí na svorce 30

: Pøipojit kostøící kabel akumulátoru.
-Nastavit pøepínaè rozsahù multimetru napø. V.A.G 1526A na stejnosmìrné napìtí 20V.

-Pøipojit èerný mìøící hrot na kostru.
-Pøipojit èervený mìøící hrot na svorkovnici -T6f-, konektor 2.

ONapìtí nezjištìno Napìtí zjištìno

Zkontrolovat podle schématu spoj od svorky
A30 ke svorkovnicím -T8g/2- a -T6f/2-

-,
\

J

Vydáni 06.95
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FELICIA Hledání závad è.12/3

O
A

+
Kontrola napìtí na ovládacích prvcích

-Pøipojit svorkovnici -T6f- k øídící jednotce centrálního zamykání -J11 O-.
-Pøipojit postupnì èervený mìøící hrot ke konektoru 4 a 6 svorkovnice -T6f-.

.Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

Øídící jednotka centrálního zamykání
-J11 0- je vadná, vymìnit.

n ~,
U Kontrola mikrospínaèe ve sdružené jednotce centrálního zamykání -F131-

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Odpojit svorkovnici -T6f- od øídící jednotky -J11 O-.
-Odemknout klíèem d'Jeøe u spolujezdce:
-Zamknout klíèem dveøe u øidièe.
-Pøepnout mìøící rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøící hrot na konektor 5 svorkovnice -T6f-.
-Pøipojit èerný mìøící hrot na konektor svorkovnice -T6f-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

1

Podle schématu pøezkoušet spoj, pøíp.
mikrospínaè je vadný, vymìnit ovládací

prvek-F131-

'r
C -Zamknout klíèem dveøe u spolujezdce.

-Odemknout klíèem dveøe u øidièe.
-Pøipojit èervený mìøící hrot na svorkovnici -T6f-, konektor 1.
-Pøipojit èerný mìøící hrot na svorkovnici -T12b- konektor 7.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve.
Podle schématu pøezkoušet spoj, pøíp. 8mikrospínaè je vadný, vymìnit ovládací

prvek -F131- vymìnit

Q,
"Iø\,

Vydání 06.95
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è.12/4 Hledání závad FELICIA

O

B

~
Kontrola mikrospínaèe ve sdružené jednotce centrálního zamykání -F133-

-Odemknout dveøe u øidièe klíèem.
-Uzamknout dveøe u spolujezdce klíèem
-Pøipojit èervený mìøící hrot na konektor 5 svorkovnice -T6f-.
-Pøipojit èerný mìøící hrot na k&(1ektor 3 svorkovnice -T6f-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

Podle schématu pøezkoušet spoj, pøíp.
mikrospínaè je vadný, vymìnit sdruženou

jednotku -F133-

l' O
-Zamknout dveøe u øidièe klíèem.
-Odemknout dveøe u spolujezdce klíèem.
-Pøipojit èervený mìøící hrot na konektor 1 svorkovnice -T6f-.
-Pøipojit èerný mìøící hrot na konektor 7 svorkovnice -T12b-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

"
Podle schématu pøezkoušet spoj, pøíp.

mikrospínaè je vadný, vymìnit sdruženou
jednotku -F133-

"
Kontrola spojù od jednotky centálního zamykání -J11 0- k motorùm sdružených jednotek.

-Pøipojit postupnì èervený mìøící hrot na konektory 4 a 6 svorkovnice -T6f-.

Signální tón se ozve I Signální tón se neozve O

~ +
Zkontrolovat podle schématu spoje C

k motorkùm sdružených jednotek -F131- a

-F133-, pøíp. spoje opravit

:)

Vydáni 06.95
SOO.5211.04.15
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FELICIA Hledání závad È 12/5.-

O C

+
Kontrola motorku sdružené jednotky centrálního zamykání -F131-

-Pøipojit svorkovnici -T6f- k øídící jednotce -J11 o-.
-Sejmout výplò dveøí u øidièe => FELlCIA, Karoserie-Montážní práce, skup. oprav 70.
-Rozpojit svorkovnici -T5f-.
-Pøipojit kostøící kabel akumulátoru.
-Nastavit mìøící rozsah multimetru na 20 V.
-Pøipojit èerný mìøící hrot na konektor 1 a èervený hrot na konektor 2 svorkovnice na

kabelovém svazku.
-Zamknout a odemknout klíèkem dveøe u spolujezdce.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku asi 1 vteøinu

+
Zkontrolovat spoje podle schématu, Sdružená jednotka centrálního zamykání

O pøíp. vadnou øídící jednotku -J11 0- vymìnit. -F131- je vadná, vymìnit.

Kontrola motorku sdružené jednotky cent. zamykání -F133-

-Sejmout výplò dveøí u spolujezdce => FELlCIA, Karosérie-montážní práce, opr. skupina 70
-Zapojit svorkovnici -T5f-.
-Rozpojit svorkovnici -T5g-.
-Pøipojit èerný mìøící hrot na konektor 1 a èervený hrot na konektor 2 svorkovnice na

kabelovém svazku.
-Zamknout a odemknout klíèkem dveøe u øidièe.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku asi 1 vteøinu

Zkontrolovat podle schématu spoje, pøíp. Sdružená jednotka F-133- je vadná, vymìnit.
vadnou øídící jednotku -J11 0- vymìnit.

C
Kontrola funkce centrálního zamykání

Fukce je v poøádku Funkce zadních ovládacích jednotek
-F132- a -F134- není v poøádku

KONEC

Zkontrolovat podle hledání závad è. 12/6 spoje k ovládacím jednotkám -F132- a -F134-.

Spoje nejsou v poøádku Spoje jsou v poøádku

I Vedení je vadné, opravit I Ovládací jednotky -F132- pøíp. -F134-
I ..I .sou vadné, v mìnit

Ci

Vydání 06.95
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è.12/6 Hledání závad FELICIA

Jednotlivé ovládací prvky nezavírají nebo neotvírají O

Upozornìni:

.Hledánf závady je uvedeno na pøfkladu levých zadnfch dveøf, které plat! analogicky pro pravé zadnf
dveøe.

.Pokud nezamyká nebo neodemyká sdružená jednotka v nìkterých z pøednfch dveø/, je možno ji vymìnit
bez dalšfho hledáni závady.

.Pokud nezamykaj! nebo neodemykajf ovládacf jednotky pouze na jedné stranì vozu, je nutno postupovat
podle hledáni závad È.1217.

.Pøi hledáni závady je tøeba se ø/dit podle hledání závad è.12/2.

Pøedpoklady pro kontrolu

-Napìtí akumulátoru je v poøádku.
-Zkontrolovat mechanickou funkènost zámkù tím, že se nìkolikrát odemkne a zamkne pomocí

klíèe a souèasnì se použijí i pojistná tlaèítka.

Kontrola spoje od svorkovnice -T5f- ke svorkovnici -T2r- ()

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru
-Sejmout výplò dveøí u øidièe a výplò zadních levých dveøí

=> FELICIA, Karoserie-montážní práce, skupina oprav 70.
-Rozpojit svorkovnici -T5f- a -T2r-
-Nastavit mìøící rozsah na multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit pomocí propojovacích kabelù V.A.G 1594A multimetr na konektor 1 svorkovnice -T5f-

a konektor 1 svorkovnice -T2r- umístìné na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

+
I Zkontrolovat spoj~ podle schématu I

~r
-Pøipojit multimetr na konektor 2 svorkovnice -T5f- a konektor 2 svorkovnice -T2r- umístìné na

kabelovém svazku. OSignální tón se neozve I Signální tón se ozve

t "
I Zkontrolovat spoj~ podle schématu I I Ovládací jednotka -F132- je vadná, vymìnit I

I

Vydáni 06.95
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FELICIA Hledání závad è.12/7

C Ovládací prvky na jedné stranì nezavírají nebo neotvírají

Upozornìnf:

.Hledánf závady je uvedeno na pøfkladu levé strany vozidla, které platf analogicky pro pravou
stranu.

.Pøi hledánf závady je tøeba se øfdit pokyny v hledánf závad è.12/2.

Pøedpoklady pro kontrolu

-Napìtí akumulátoru je v poøádku.
-Zkontrolovat mechanickou funkènost zámkù tím, že se nìkolikrát odemkne a zamkne pomocí

klíèe a souèasnì se použijí i pojistná tlaèítka.

Kontrola napájení øídící jednotky centr. zamykání -J11 0- od svorkovnice -T5f-

-Sejmout výplò dveøí u øidièe => FELICIA, Karoserie-Montážní práce, skup.oprav 70.
-Rozpojit svorkovnici -T5f-.

~ -Nastavit mìøící rozsah multimetru na =20 V.
Ci: -Pøipojit èerný mìøící hrot propojovacích kabelù na kostru a èervený hrot pøipojovat postupnì

na konektory 1 a 2 svorkovnice umístìné na kabelovém svazku.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Zkontrolovat podle schématu spoje, pøíp. Ovládací jednotka -F131- je vadná, vymìnit.
vadnou øídící jednotku -J11 0- vymìnit.

Kontrola spojù k ovládací jednotce -F132- podle hledání závad è.12/6.

Spoje nejsou v poøádku Spoje jsou v poøádku

I Spoje jsou vadné, opravit I Ovládací jednotka -F132- je vadná, vymìnit

C

C Vydáni 06.95
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è.12/8 Hledání závad FELICIA

Centrální zamykání se nechá ovládat pouze z jedné strany O

Upozornìni:

.Hledáni závady je uvedeno na pøikladu možných zpùsobù ovládáni dveø! u øidièe.

.Pøi hledáni závady je tøeba se øfdit pokynem hledán! závad è.12/2.

Pøedpoklady pro kontrolu

-Zkontrolovat mechanickou funkènost zámkù tím, že se nìkolikrát odemkne a zamkne pomocí
klíèe a souèasnì se použijí i pojistná tlaèítka.

Kontrola mikrospínaèe v ovládací jednotce -F133-

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru
-Vymontovat panel pøístrojù ~ FELlCIA, Elektrická zaøízení, skupina oprav 90
-Odpojit svorkovnici -T6f- od øídící jednotky centrálního zamykání -J11 O-.
-Odemknout klíèem dveøe u øidièe.
-Zamknout klíèem dveøe u spolujezdce.n
-Nastavit mìøící rozsah multimetru napø. V.A.G 1526A na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit multimetr PQmocí propojovacích kabelù na kostru a konektor 5 svorkovnice -T6f-.

OSignální tón se neozve I Signální tón se ozve

+
Zkontrolovat spoje podle schématu,

pøíp. vadný mikrospínaè -vymìnit ovládací
jednotku -F133-

"
-Zamknout klíèem dveøe u øidièe.
-Odemknout klíèem dveøe u spolujezdce
-Pøipojit èervený mìøící hrot na konektor 1 svorkovnice -T6f-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

+ "
Zkontrolovat spoje podle schématu, Øídící jednotka centrálního zamykání -J110-

pøíp. vadný mikrospínaè -vymìnit ovládací je vadná, vymìnit \
jednotku -F133- J

J
--

Vydání 06.95
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FELlCIA Hledání závad è.13/1

( Kontrola centrálního zamykání od 01.98

Obsah:

-Ládný ovládací prvek nezavírá nebo neotevírá. 13/2

-Jednotlivé ovládací prvky vzadu nezavírají nebo neotevírají. 13/6

-Centrální zamykání se nechá ovládat pouze z jedné strany. 13/7

Potøebné speciální náøad~ kontrolní pøístroje a pomocné prostøedky:

.Ruèní multimetr napø. VA. G 1526 A

.Souprava propojovacích kabelù napø. VA. G 1594 A

.Platné schéma elektrického zapojení

G

C

G

Vydání 12.98
500.5211.19.15



è.13/2 Hledání závad FELlCIA

Žádný ovládací prvek nezavírá nebo neotevírá O

Upozornìnf'

Pùsobením vlhkosti mùže na konektorech svorkovnic dveøí docházet k vytváøení svodových odporù, které pak
mohou zapøíèinit poruchy centrálního zamykánf
K odstranìní tìchto poruch je tøeba konektory svorkovnic nejdøíve øádnì vysušit, oèistit a následnì ošetøit
pøípravkem napø: WD-40.

Pøedpoklady pro kontrolu

-Napìtí akumulátoru je v poøádku.
-Pojistka S16 je v poøádku.
-Mechanické díly dveøních zámkù jsou v poøádku (zkontrolovat pomocí klíèe a dveøních pojistek).

Kontrola ukostøení øídicí jednotky centrálního zamykání -J 110-

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Elektrická zaøízení, skup. oprav 90.
-Odpojit svorkovnici -T 10g- od øídicí jednotky centrálního zamykání -J 110-.
-Nastavit pøepínaè multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na kostru vozidla a konektor 5 svorkovnice
-T 10g- .O

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Zkontrolovat podle schéma zapojení vedení
ke kostøicímu bodu 42b

Kontrola napájení

-Pøipojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 10g.

Napìtí nezjištìno Napìtí zjištìno

O
Zkontrolovat podle schéma zapojení vedení

Apøes svorkovnici T 10e/2

:J
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FELlCIA Hledání závad è.13/3

C A

"
Kontrola napìtí na ovládacích prvcích

-PYipojit svorkovnici -T 10g- na Yídicí jednotku centrálního zamykání -J 110-,
-PYipojit postupnì èervený mìYicí hrot na konektory 9 a 10 svorkovnice -T 1 Og- a bìhem každého

mìYení jednou odemknout a zamknout.

Napìtí není v poYádku Napìtí je v poYádku

~
Vadná Yídicí jednotka centrálního zamykání

-J 110- , vymìnit

"

C Kontrola mikrospínaèe ve sdružené jednotce -F 131- centrálního zamykání

-Odpojit kostYicí kabel akumulátoru.
-Odemknout klíèem dveYe u spolujezdce.
-Zamknout klíèem dveYe u Yidièe.
-Nastavit mìYicí rozsah multimetru na mìYení prùchodnosti,
-PYipojit èervený mìYicí hrot na konektor 9 svorkovnice -T 12a-.
-PYipojit èerný mìYicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 12a-,

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

+
Zkontrolovat vedení podle elektrického
schéma zapojení, pYípadnì je vadný mi-

krospínaè, vymìnit sdruž. jednotku -F 131-

"
-Zamknout klíèem dveYe u spolujezdce,O -Odemknout klíèem dveYe u Yidièe.
-PYipojit èervený mìYicí hrot na konektor 8 svorkovnice -T 12a-,
-PYipojit èerný mìYicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 12a-,

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

+ ,r
Zkontrolovat vedení podle elektrického
schéma zapojení, pYípadnì je vadný mi-

krospínaè, vymìnit sdruž. jednotku -F 131-

B

G
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è.13/4 Hledání závad FELlCIA

B O

,.
Kontrola mikrospínaèe ve sdružené jednotce centrálního zamykání -F 133-

-Odemknout klíèem dveøe u øidièe.
-Zamknout klíèem dveøe u spolujezdce.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9 svorkovnice -T 12b-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 12b-.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

~
Zkontrolovat vedení podle el. schéma zapo-
jení, pøíp. je vadný mikrospinaè, jednotku

-F 133- vymìnit

" O
-Zamknout klíèem dveøe u øidièe.
-Odemknout klíèem dveøe u spolujezdce.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 8 svorkovnice -T 12b-.-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 12b-. .

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

+
Zkontrolovat vedení podle el. schéma zapo-
jení, pøíp. je vadný mikrospinaè, jednotku

-F 133- vymìnit

"

Kontrola spojù a vedení mezi jednotkou centrálního zamykání -J 110- k motorkùm sdružených jed-
notek

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9 svorkovnice -T 10g-.
O-Pøipojit postupnì èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T 5g- pøípadnì -T 5f-.

Signální tón se neozve I Signální tón .se ozve

+ "
Zkontrolovat vedení k motorkùm sdružených
jednotek -F 131- a -F 133- podle el. schéma, C

vedení opravit nebo vodièe vymìnit

:5
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FELlCIA Hledání závad è.13/5

G C

~
Kontrola motorku sdružené jednotky centrálního zamykání -F 131-

-Pøipojit svorkovnici -T 109- k øídicí jednotce centrálního zamykání -J 110-.
-Demontovat výplò dveøí u øidièe

~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Karosérie -montážní práce, skupina oprav 70
-Rozpojit svorkovnici -T 5f-.
-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 a èervený mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice

na kabelovém svazku.
-Zamknout a odemknout klíèem dveøe u spolujezdce.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku asi 1 sekundu

,. ~r I
Zkontrolovat spoje podle el. schéma zapo- Sdružená jednotka centrálního zamykání

r jení, pøípadnì vadnou j.ednotku -F 131- je vadná, vymìnit
~ -J 110- vymìnit

,
Kontrola motorku centrálního zamykání -F 133-

-Demontovat dveøní výplò u spolujezdce
~ Dílenská pøíruèka FELICIA, Karosérie-montážní práce, skupina oprav 70

-Zapojit svorkovnici -T 5f-.
-Rozpojit svorkovnici -T 59-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 a èervený mìøicí hrot na konektor 1 kabelového svazku.
-Zamknout a odemknout klíèem dveøe u øidièe.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku asi 1 sekundu

I
,r ~r

Zkontrolovat spoje podle el. schéma zapo- Sdružená jednotka centrálního zamykání
jení, pøípadnì vadnou jednotku -F 133- je vadná, vymìnit

.-J 110- vymìnit

,.
Kontrola funkce centrálního zamykání

Funkce je v poøádku I Funkce zadních ovládacích jednotek -F 132- a
-F 134- není v poøádku

~
KONEC

~
Kontrola vedení a spojù ke sdruženým jednotkám -F 132- a- F 134- podle hledání závad è 13/6.

Vedení a spoje nejsou vpoøádku I Vedení a spoje jsou v poøádku

,. ~
~ Vedení je vadné opravit Sdružené jednotky -F 132- pøíp. -F 134- jsou
V vadné, vymìnit

Vydání 12.98
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è.13/6 Hledání závad FELlCIA

Jednotlivé ovládací prvky vzadu nezavírají nebo neotevírají O

Upozornìní:

.Hledání závady je uvedeno na pøíkladu levých zadních dveø~ které platí analogicky pro pravé zadní dveøe.

.Pøi hledání závady je nutno se øídit podle upozornìní v hledání závad È. 13/2.

predpoklady pro kontrolu

-Napìtí akumulátoru je v porádku.
-Zkontrolovat mechanickou funkènost zámkù tím, že se zamknou a odemknou klíèem a použijí se

i pojistná tlaèítka.

Zkontrolovat vedení mezi svorkovnicí -T 1 Og- a svorkovnicí -T 2r-

-Odpojit kostricí kabel akumulátoru.
-Demontovat levou zadní dverní výplò

~ Dílenská príruèka FELICIA, Karosserie-montážní práce, skupina oprav 70
-Rozpojit svorkovnice -T 1 Og- a -T 2r- .
-Nastavit mìricí rozsah multimetru na mìrení prùchodnosti.
-pripojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 10 svorkovnice

T 10g- a konektor 2 svorkovnice -T 2r-. O

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Vedení je vadné, opravit

-pripojit multimetr na konektor 9 svorkovnice -T 1 Og- a konektor 1 svorkovnice -T 2r- na
kabelovém svazku.

Signální tón se neozve Signální se ozve

Zkontrolovat vedení podle schématu, Ovládací jednotka -F 132- je vadná, vymìnit
poprípadì opravit

::)

:J

Vydání 12.98
SOO.5211.19.15

~~~!-



FELICIA Hledání závad è.13/7

( Centrální zamykání se nechá ovládat pouze z jedné strany

Upozornìní:

.Hledání závady je uvedeno na pøíkladu možných zpùsobù ovládání dveøí u øidièe. (Ovládání dveøí u spolujezdce

je analogické)
.Pøi hledání zvady je nutno se øídit upozornìním v hledání závad È. 13/2.

Pøedpoklady pro kontrolu

-Zkontrolovat mechanickou funkènost zámkù tím, že se zamknou a odemknou klíèem a použijí se
pojistná tlaèítka.

Kontrola mikrospínaèe v ovládací jednotce -F 133-

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Demontovat spodní kryt sloupku A.
-Rozpojit svorkovnici -T 12b-.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Odemknou klíèem dveøe u øidièe.
-Zamknout klíèem dveøe u spolujezdce.Ej, -Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 7 a 9 svorkovnice -T12 b-

na kabelovém svazeku v prostoru nohou.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Zkontrolovat vedení podle el. schéma, v
pøípadì, že je vadný mikrospínaè vymìnit

sdruženou jednotku -F 133-

-Zamknout klíèem dveøe u øidièe.
-Oden:1knout klíèem dveøe u spolujezdce.
-Pøipojit multimetr pomocí prppojovacích kabelù na konektor 7 a 8 svorkovnice -T12 b-

na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

C +
Zkontrolovat vedení podle el. schéma, v Zkontrolovat vedení k øídicí jednotce

pøípadì, že je vadný mikrospínaè vymìnit centrálního zamykání podle el. schéma
sdruženou jednotku-F 133- pøípadnì vadnou jednotku -J 110- vymìnit

O
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FELICIA Hledání závad è.14/1

Kontrola spouštìèù skel

Obsah:

-Levý a pravý spouštìè skla není funkèní 14/2

-Levýspouštìèsklanenífunkèní 14/4

-Pravýspouštìèsklanenífunkèní 14/5

Potrebné mìøicí prístroje a pomùcky:

.Multimetr napf VA. G 1526 A
.Propojovací kabely napf VA. G 1594 A
.Diodová zkoušeèka napø. VA. G 1527
.Platné schéma elektrického zapojení

C
,

n
V

,

G
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è.14/2 Hledání závad FELlCIA

Levý a pravý spouštìè skla není funkèní

Pøedpoklady kontroly: O
Napìtí akumulátoru je v poøádku

Pojistka è.18 (25A) a è. 19 (15A) je v poøádku

Kontrola ukostøení øídicí jednotky levého spouštìèe skla -J 295-

-Demontovat výplò levých pøedních dveøí.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Odpojit svorkovnici T 15a od øídicí jednotky spouštìèe.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 6 svorkovnice

-T 15a- a na kostru vozidla.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
I Zkontrolovat vedení podle el. schéma I O

,r
Kontrola napájení levého spouštìèe skla

-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 10 svorkovnice -T 15a- na kabelovém svazku.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice -T 15a-.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je vpoøádku

~
I Zkontrolovat vedení podle el. schéma I

,.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice -T 15a- na kabelovém svazku.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice -T 15a-.
-Zapnout zapalování.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

~ O
I Zkontrolovat vedení podle el. schéma I

~r

A

~
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FELlCIA Hledání závad è.14/3

A

,r
Kontrola ukostøení øídicí jednotky pravého spouštìèe skla -J 296-

-Demontovat výplò pravých pøedních dveøí.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Odpojit svorkovnici -T 15b- od øídicí jednotky spouštìèe.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 6 svorkovnice

-T 15b- a na kostru vozidla.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

~
Zkontrolovat vedení podle el. schéma

C ,r
Kontrola napájení pravého spouštìèe skla

-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 10 svorkovnice -T 15b- na kabelovém svazku.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice -T 15b-.

Napìtí není v poøádku Napìtí je vpoøádku

~
Zkontrolovat vedení podle el. schéma

"
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice -T 15b- na kabelovém svazku.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice -T 15b-.

-Zapnout zapalování.
Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

~ ~
C Zkontrolovat vedení podle el. schéma Vedení k øídicím jednotkám a ovládacím

spínaèùm je v poøádku.
Použít pro další hledání závady è. 14/4

pøíp. 14/5

C
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è.14/4 Hledání závad FELlCIA

Levý spouštìè skla není funkèní O

Pøedpoklady pro kontrolu:

Napìtí akumulátoru je v poøádku

Pojistka è. 18 (25A) a è. 19 (15A) je v poøádku

Kontrola levého spínaèe -E40-

-Demontovat spodní kryt sloupku A vlevo.
-Odpojit svorkovnici -T6k- na sloupku A.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 4 a 2 svorkovnice

-T 6k- na kabelovém svazku dveøí.
-Stisknout a podržet ovládací spínaè v poloze "spouštìt".

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

,.
Zkontrolovat vedení podle el. schéma, v

pøípadì, že levý spínaè spouštìèe skla -E 40-
je vadný, vymìnit. O

"
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 4 a 1 svorkovnice -T 6k na kabe-

lovém svazku dveøí.
-Stisknout a podržet ovládací spínaè v poloze "zvedat".

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~
Zkontrolovat vedení podle el. schéma, v

pøípadì, že levý spínaè spouštìèe skla -E 40-
je vadný, vymìnit.

"
Kontrola vedení mezi ovládacím spínaèem -E 40- a øídicí jednotkou -J 295-

-Odpojit svorkovnici -T15a- od øídicí jednotky.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 4 svorkovnice -T 6k-

na kabelovém svazku vnitøního prostoru a na konektor 13 svorkovnice -T 15a-. O

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

I Vedení je v!né. opravit I

"
Kontrola vedení k øídicí jednotce spouštìèe skla -J 295-

-Zapojit svorkovnici -T6k-.
-Rozpojit svorkovnici -T10e-.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 8 svorkovnice -T 10e

na kabelovém svazku vnitøního prostoru a na konektor 5 svorkovnice -T 15a-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

Vedení je vadné, opravit I Rídicí jednotka spouštìèe skla -J 295- je I ~
vadná, vymìnit. J
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FELlCIA Hledání závad è.14/5

Pravý spouštìè skla není funkèní

Pøedpoklady pro kontrolu:

Napìtí akumulátoru je v poøádku

Pojistka è.18 (25A) a è. 19 (15A) je v poøádku

Kontrola pravého spínaèe -E41-

-Demontovat spodní kryt sloupku A vpravo.
-Odpojit svorkovnici -T61- na sloupku A.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 4 a 2 svorkovnice

-T 61- na kabelovém svazku dveøí.
-Stisknout a podržet ovládací spínaè v poloze "spouštìt".

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~.
Zkontrolovat vedení podle el. schéma, v

r pøípadì, že pra,VÝ spín?è spouš~ìèe skla
~ -E 41- Je vadny, vymìnit.

~
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 4 a 1 svorkovnice -T 61 na kabe-

lovém svazku dveøí.
-Stisknout a podržet ovládací spínaè v poloze "zvedat".

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~,
Zkontrolovat vedení podle el. schéma, v
pøípadì, že pravý spínaè spouštìèe skla

-E 41- je vadný, vymìnit

~

Kontrola vedení mezi ovládacím spínaèem -E 41- a øídicí jednotkou -J 296-

-Odpojit svorkovnici -T15b- od øídicí jednotky.C -Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 4 svorkovnice -T 61-
na kabelovém svazku vnitøního prostoru a na konektor 13 svorkovnice -T 15b-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~,
Vedení je vadné, opravit

,.
Kontrola vedení k øídicí jednotce spouštìèe skla -J 296-

-Zapojit svorkovnici -T61-.
-Rozpojit svorkovnici -T10e-.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 8 svorkovnice -T 10e

na kabelovém svazku vnitøního prostoru a na konektor 5 svorkovnice -T 15b-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

" ~,G Vedení je vadné, opravit I Aídicí jednotka spouštìèe .skla -J 296- je

Ivadná, vymìnit.
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FELICIA Hledání závad è.18/1

C Tøetí brzdové svìtlo nefunguje

Pøedpoklady pro kontrolu

.Brzdové svìtlo levé a pravé jsou v poøádku.

.Žárovka pro tøetí brzdové svìtlo -M25- je v poøádku.

K hledánI závady jsou zapotøebf:

.Ruènf multimetr napø. V.A. G 1526 A

.Souprava propojovacfch kabelù napø. V.A. G 1594 A

.Platné schema zapojenf
i

I

Kontrola ukostøení tøetího brzdového svìtla -M25-

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru
-Sejmout kryt z tøetího brzdového svìtla.
-Voliè mìøícího rozsahu ruèního multimetru napø. V.A.G 1526 A nastavit na mìøení

O 'I prùchodnosti.
-Ruèní multimetr pøipojit s èerným mìøícím hrotem na kostru vozidla.

Èervený mìøící hrot pøipojit na vnìjší kontakt (èerný vodiè).

Signální tón se neozve. Signální tón se ozve.

Zkontrolovat spoj k tøetímu brzdovému svìtlu
podle schématu zapojení.

-Voliè mìøícího rozsahu ruèního multimetru napø. V.A.G 1526 A nastavit na mìøící rozsah 20 V.

-Pøipojit kostøící kabel akumulátoru.
-Ruèní multimetr pøipojit èerným mìøícím hrotem na kostru vozidla.
-Èervený mìøící hrot spojit se støedním kontaktem objímky žárovky.

-Sešlápnout brzdový pedál.
Napìtí je v poøádku. Napìtí není v poøádku.

C
I Objímka je v~dná, vymìnit. I Zkontrolovat spoj k tøetímu brzdovému
I --I svìtlu podle schématu zapojení.

KONEC

O
.

Vydání 06.95
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FELICIA Hledání závad è.22/1

O Ostøikovaèe svìtlometù nefungují

Pøedpoklady pro kontrolu:
.Parkovací svìtlo je v poøádku.

.Stìraèe a ostøikovaè èelního skla jsou v poøádku.

.Pojistka S 16 je v poøádku

.Napìtí baterie je v poøádku

Potøebné speciálnf náøad!, kontrolnf pø!stroje a pomocné prostøedky:

.Ruèn! multimetr napø. V.A. G 1526 A

.Souprava propojovac!ch kabelù napø. V.A. G 1594 A

.Platné schema zapojen!

C Kontrola ukostøení -relé -J39-

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Voliè mìøícího rozsahu ruèního multimetru napø. V.A.G 1526A nastavit na mìøení

prùchodnosti.
-Ruèní multimetr pøipojit s èerným mìøícím hrotem na kostru vozidla.
-Rozpojit svorkovnici T4h umístìné v motorovém prostoru vlevo, na pøíèné stìnì.
-Èervený mìøící hrot pøipojit ke konektoru 2 svorkovnice -T4h- pøipojit na kabelovém svazku.

Signálový tón se neozve. I Signální tón se ozve.

,r
Zkontrolovat spoj ke svorkovnici -T 4h-

Ipodle schématu zapojení.

"
Kontrola napìtí k relé -J39-

C -Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru,
-Zapojit svorkovnici T4h v motorovém prostoru, na pøíèné stìnì.
-Voliè mìøícího rozsahu ruèního multimetru napø. V.A.G 1526A nastavit mìøící rozsah 20 V.

-Zapnout zapalování.
-Zapnout parkovací svìtlo.
-Èervený mìøící hrot postupnì pøipojit na kontakty -S/56, 4/S, 1/30, 3/P na relé -J39-.

-Zapnout ostøikovaèe èelního skla.

Napìtí není v poøádku I Napìtí je v poøádku

,r ~
Zkontrolovat spoj k relé -J39- podle Zkontrolovat spoj k motoru -V11- podle

schématu zapojení. je-Ii vedení nebo relé schématu zapojení, je-Ii vedení nebo motor

vadné, vymìnit. vadný, vymìnit.

KONEC

C

Vydání 06.95
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FELlCIA Hledání závad È. 23/1

-Kontrola centrálního zamykání, od 06.97 do 12.97

Obsah:

-Žádný ovládací prvek nezavírá nebo neotevírá 23/2

-Jednotlivé ovládací prvky vzadu nezavírají nezavírají nebo neotevírají. 23/6

-Centrální zamykání se nechá ovládat pouze i jedné strany. 23/7

Potøebné speciální náøad~ kontrolní pøístroje a pomocné prostøedky:

.ruèní multimetr, napø VA. G 1526 A

.souprava propojovacích kabelù, napø. VA. G 1594 A

.platné schéma elektrického zapojení

C

C

C

Vydání 08.99
SOO.5211.21.15



è. 23/2 Hledání závad FELlCIA

Žádný ovládací prvek nezavírá nebo neotevírá ~

Pøedpoklady pro kontrolu:

Pojistka 516 je v poøádku

Napìtí akumulátoru je v poøádku

Mechanické èásti zámkù dveøí jsou v poøádku. (Zkontrolovat odemykáním a zamykáním klíèkem
a zkontrolovat funkci zajiš•ovacího tlaèítka.)

Upozornìní:

Pùsobením vlhkosti mùže dojít k vytvoøení svodových odporù na konektrorech svorkovnic ve dveøích, které pak
mohou zapøíèinit poruchy centrálního zamykání:
K odstranìní závady je potøeba konektory svorkovnic vysušit, oèistit a ošetøit ochranným prostøedkem, napø.
WD-40.

Kontrola ukostøení øídicí jednotky centrálního zamykání -J 110-

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Vymontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA; Elektrická zaøízení; skup. oprav 90.
-Odpojit svorkovnici -T 109- od øídicí jednotky centrálního zamykání -J 110-.
-Nastavit pøepínaè multimetru na mìøení prùchodnosti. ~
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na kostru vozidla a J

na konektor 5 svorkovnice -T lOg-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Zkontrolovat podle schéma zapojení vedení
ke kostøicímu bodu 42b

Kontrola napájení øídicí jednotky centrálního zamykání -J 110-

-Pøipojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit mìøící rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T lOg-.

Napìtí nezjištìno Napìtí zjištìno O

Zkontrolovat podle schématu zapojení A
vedení pøes svorkovnici -T 10e/2-

nJ

Výdání 08.99
500.5211.21.15



FELICIA Hledání závad È. 23/3

O A

~,
Kontrola napìtí na ovládacích prvcích

-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Pøipojit postupnì èervený mìøicí hrot na konektory 9 a 10 svorkovnice -T 1 Og- a bìhem každého

mìøení jednou odemknout a zamknout.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Vadná øídicí jednotka centrálního zamykání
-J 110-, vymìnit

"
Kontrola mikrospínaèe ve sdružené jednotce -F 131- centrálního zamykání

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.C -Klíèkem odemknout dveøe spolujezdce.
-Klíèkem zamknout dveøe øidièe.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9 svorkovnice -T 12a-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 12a-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Zkontrolovat vedení podle elektrického sché-
matu zapojení, popø. je vadný mikrospínaè,

vymìnit sdruženou jednotku -F 131-

Jr l'
-Klíèkem zamknout dveøe spolujezdce.
-Klíèkem odemknout dveøe øidièe.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 8 svorkovnice -T 12a-.O -Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 12a-.

Signální tón se neozve 1 Signální tón se ozve

~,
Zkontrolovat vedení podle elektrického sché-
matu zapojení, popø. je vadný mikrospínaè,

vymìnit sdruženou jednotku -F 131-

~r

B

C

Vydání 08.99
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è. 23/4 Hledání závad FELICIA

B :J

"
Kontrola mikrospínaèe ve sdružené jednotce centrálního zamykání -F 133-

-Klíèkem odemknout dveøe øidièe.
-Klíèkem zamknout dveøe spolujezdce.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9 svorkovnice -T 12b-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 12b-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

~
Zkontrolovat vedení podle elektrického sché-
matu zapojení, popø. je vadný mikrospínaè,

vymìnit sdruženou jednotku -F 133-

-Klíèkem zamknout dveøe øidièe. ,r 3

-Klíèkem odemknout dveøe spolujezdce.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 8 svorkovnice -T 12b-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 12b-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

+
Zkontrolovat vedení podle elektrického sché-

matu zapojení, popø. je vadný mikrospínaè,
vymìnit sdruženou jednotku -F 133-

,r
Kontrola vedení mezi jednotkou centrálního zamykání -J 110- a motorky sdružených jednotek

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 9 svorkovnice -T 10g-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T 5g-, pøípadnì -T 5f-.

OSignální tón se neozve Signální tón se ozve

Zkontrolovat vedení k !otorkom sdružených +

jednotek -F 131- a -F 133- podle schématu C
zapojení; vedení opravit nebo vymìnit vodièe

"'~;

Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
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FELlCIA Hledání závad È. 23/5

O C

,
Kontrola motorku sdružené jednotky centrálního zamykání -F 131-

-Pøipojit svorkovnici -T 109- k øídicí jednotce centrálního zamykání -J 110-.
-Demontovat výplò dveøí øidièe;

~ Dílenská pøíruèka FELICIA; Karoserie -montážní práce; skupina oprav 70.
-Rozpojit svorkovnici -T 5f-.
-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 a èervený mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice

na kabelovém svazku.
-Klíèkem zamknout a odemknout dveøe spolujezdce.

Napìtí není v poøádku Napìtí je asi po dobu 1 s v poøádku

I" "
Zkontrolovat vedení podle schématu zapo- Sdružená jednotka centrálního zamykáníC jení, popø. je vadná øídicí jednotka -J 110-; -F 131- je vadná, vymìnit

vymìnit

"
Kontrola motorku centrálního zamykání -F 133-

-Demontovat výplò dveøí spolujezdce
~ Dílenská pøíruèka FELICIA; Karoserie -montážní práce; skupina oprav 70.

-Zapojit svorkovnici -T 5f-.
-Rozpojit svorkovnici -T 59-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 2 a èervený mìøicí hrot na konektor 1 kabelového svazku.
-Klíèkem zamknout a odemknout dveøe øidièe.

Napìtí není v poøádku Napìtí je asi po dobu 1 s v poøádku

I
" ,.

Zkontrolovat vedení podle schématu zapo- Sdružená jednotka centrálního zamykání
jení, popø. je vadná øídicí jednotka centrálního -F 133- je vadná, vymìnit

C zamykání -J 110-; vymìnit

I
Kontrola funkce centrálního zamykání

Funkce je v poøádku Funkce zadních ovládacích jednotek -F 132- a
-F 134- není v poøádku

~
KONEC

Kontrola vedení ke sdruženým jednotkám -F 132- a -F 134- podle hledání závad 23/6

Vedení a spoje nejsou v poYádku Vedení a spoje jsou v poøádku

( Vedení je vadné, opravit Sdružené jednotky -F 132-, pøípadnì -F 134-
jsou vadné. vymìnit

Vydání 08.99
SOO.5211.21.15

""



è. 23/6 Hledání závad FELlCIA

Jednotlivé ovládací prvky vzadu nezavírají nebo neotevírají :)

Pøedpoklady pro kontrolu:

Napìtí akumulátoru je v poøádku.

Mechanické souèásti zámkù jsou v poøádku. (Zkontrolovat odmykáním a zamykáním klíèkem
a zkontrolovat funkci zajiš•ovacího tlaèítka.)

Upozornìní:

.Hledání závady je uvedeno na pøíkladu levých zadních dveøí.
fU pravých zadních dveøí je hledání závady analogické.)

.Pøi hledání závady je nutno se øídit upozornìními v hledání závad è. 23/2.

Kontrola vedení mezi svorkovnicí -T 1 Og- a svorkovnicí -T 2r-

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Demontovat výplò levých zadních dveøí

~ Dílenská pøíruèka FELICIA; Karoserie -montážní práce; skupina oprav 70.
-Demontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA; Elektrická zaøízení; skupina oprav 90.
-Rozpojit svorkovnice -T 1 Og- a -T 2r-.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti. ~
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 10 svorkovnice -T 10g- J

a konektor 2 svorkovnice -T 2r-.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

I Vedeni je v~ne. opravit I

"
-Pøipojit ruèní multimetr na konektor 9 svorkovnice -T 10g-

a konektor 1 svorkovnice -T 2r- na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

~ ~
I Vedení je vadné, opravit I I Ovládací jednotka -F 132- je vadná, vymìnit I

O

~
Vydání 08.99

SOO.5211.21.15



FELICIA Hledání závad È. 23/7

C Centrální zamykání se dá ovládat pouze z jedné strany

Pøedpoklady pro kontrolu:

Mechanické souèásti zámkù jsou v poøádku. (Zkontrolovat odemykáním a zamykáním klíèkem
a zkontrolovat i funkci zajiš•ovacího tlaèítka.)

Upozornìní:

.Hledání závady je uvedeno na pøíkladu možných ovládání dveøí øidièe. (Ovládání dveøí spolujezdce je

analogické.)
.Pøi hledání závady je nutno se øídit upozornìními v hledání závad 23/2.

Kontrola mikrospínaèe v ovládací jednotce -F 133-

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Demontovat spodní kryt sloupku A.
-Rozpojit svorkovnici -T 12b-.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Klíèkem odemknout dveøe øidièe.
-Klíèkem zamknout dveøe spolujezdce.C -Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 7 a 9 svorkovnice -T12 b-

na kabelovém svazku v prostoru nohou.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve'

~
Zkontrolovat vedení podle schématu zapo-
jení, popø. je vadný mikrospínaè, vymìnit

sdruženou jednotku -F 133-

,
-Klíèkem zamknout dveøe øidièe.
-Klíèkem odemknout dveøe spolujezdce.
-Pøipojit multimetr pomocí propojovacích kabelù na konektor 7 a 8 svorkovnice -T12 b-

na kabelovém svazku.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

C +
Zkontrolovat vedení podle schématu zapo- Zkontrolovat vedení podle schématu zapo-
jení, popø. je vadný mikrospínaè, vymìnit jení, popø. je vadná øídicí jednotka centrálního

sdruženou jednotku -F 133- zamykání -J 110-, vymìnit

n
V

Vydání 08.99
SOO.5211.21.15
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FELICIA Hledání závad È. 24/1
~

Kontrola elektrického vyhøívání sedaèek, od 01.98 do 07.98
Hledání závady je uvedeno na pøíkladu sedaèky øidièe. Obdobnì platí i pro sedaèku spolujezdce.

Pøedpoklady pro kontrolu:

Pojisky dle schématu v poøádku

Napìtí akumulátoru v poøádku

Potøebné speciální náøad~ kontrolní pøístroje a pomùcky:

.ruèní multimetr, napø. VA. G 1526 A

.souprava propojovacích kabelù, napø. VA. G 1594 A

.platné schéma zapojení

Vyhøívání levé sedaèky nefunguje nebo nefunguje správnì

C Kontrola napájení øídicí jednotky vyhøívání sedaèek -J 396-

-Demontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA; Elektrická zaøízení; skupina oprav 90.
-Odpojit od øídicí jednotky vyhøívání sedaèek -J 396- svorkovnici -T 10f-.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout zapalování.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Vedení je vadné, opravit

Kontrola ukostøení øídicí jednotky vyhøívání sedaèek -J 396-

O -Vypnout zapalování.
-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 8 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Zkontrolovat dle schématu zapojení vedení
ke kostøicímu bodu 42b

A

C

Vydání 08.99
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è. 24/2 Hledání závad FELlCIA

A :)

,r
Kontrola napájení spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-

-PYipojit ukostYovací kabel akumulátoru.
-Zapojit svorkovnici -T 10f- na øídicí jednotku vyhYívání sedaèek -J 396-.
-Demontovat spínaè vyhøívání sedaèky øidièe::} Dílenská pYíruèka FELICIA; Elektrická zaøízení;,

skupina oprav 90.
-Odpojit svorkovnici -T 7a- ze spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E94-.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-P~~poj!t èerv~ný ~.ì~icí hrot na konekto~ 4 svorkovnice -T 7a-.

1-Prlpojlt èerny mìrlcl hrot na kostru vozidla. '.'
-Zapnout zapalování. /',;

; CC

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku •:t.

~
Vedení je vadné, opravit \J

~,
Kontrola spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-

-Vypnout zapalování.
-PYipojit svorkovnici -T 7a- na spínaè vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-.
-Odpojit svorkovnici -T 10f- od Yídicí jednotky vyhYívání sedaèek -J 396-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout zapalování.
-Zkontrolovat napìtí podle tabulky:

Spínaè vyhøívání sedaèky øidièe v poloze: Výsledky mìøení:

nejmenší topný výkon asi napìtí akumulátoru

nejvìtší topný výkon asi 9 V

vyhøívání vypnuto žádné napìtí

Výsledky mìøení nejsou v poøádku Výsledky mìøení jsou v poøádku

~ O
Zkontrolovat dle schématu zapojení vedení,
popø. spínaè vyhøívání sedaèky øidièe -E94-

vymìnit

~,

B

:J
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FELICIA Hledání závad È. 24/3

O B

"
Kontrola vedení k osvìtlení spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-

-Vypnout zapalování.
-Odpojit svorkovnici -T 7a- ze spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 a èerný mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice -T 7a-.
-Zapnout obrysová svìtla.

Asi napìtí akumulátoru Zádné napìtí

~ 1
I Jestliže osvìt!en~ spínavèe: nefunguje, I I Vedení je vadné, opravit I

splnac vymenlt I I

,.
C Kontrola vyhøívání sedá ku øidièe -Z 6-

-Rozpojit svorkovnici -T 6h-, pod sedaèkou øidièe.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení pruchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice -T 6h-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

I Vymìnit vyhøívání sedá ku øidièe -Z 6- I

"
Kontrola vyhøívání opìráku øidièe -Z 7-

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 a èerný mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice -T 6h- .

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

O I Vymìnit VYhlI'!! opìráku -Z 7- I

"
c

C
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C :J

,
Kontrola vedení od vyhøívacího èlánku sedá ku k øídicí jednotce vyhøívání sedaèek -J 396-

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 10 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T 6h-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

~
I Vedení je vadné, opravit I

,
Kontrola ukostøení vyhøívání sedáku a opìráku øidièe

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice -T 6h-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla. ~

Signální tón se neozve Signální tón se ozve J

1
I Vedení je vadné, opravit I

"

Kontrola snímaèe teploty -sedaèka øidièe -G 59-

-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení odporu.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 a èerný mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice -T 6h-.
-Požadovaná hodnota asi 10 kg pøi 20 °c.

Požadované hodnoty není dosaženo Požadované hodnoty je dosaženo

~
I Vymìnit snímaè teploty -sedaèka øidièe

I-G 59- O

"

D

:J
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C D

~r:.
Kontrola vedení od snímaèe teploty -sedaèka øidièe -G 59-
k øídicí jednotce vyhøívání sedaèek -J 396-

-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice -T 6h-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

Jr:.
L Vedení je vadné, opravit J

O ~~
Kontrola ukostøení snímaèe teploty -sedaèka øidièe -G 59-

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 6 svorkovnice -T 6h-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.

Signální tón se neozve 1 Signální tón se ozve

~, ~,l Vedení je vadné, vymìnit J l Vadná øídicí jednotka vyhøívání sedaèek
J-J 396-, vymìnit

~,
(\) KONEC

O.
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FELlCIA Hledání závad È. 25/1-

C Kontrola elektrického vyhøívání sedaèek, od 08.98
Hledání závady je uvedeno na pøíkladu sedaèky øidièe. Obdobnì platí i pro sedaèku spolujezdce.

Pøedpoklady pro kontrolu:

Pojisky dle schématu v poøádku

Napìtí akumulátoru v poøádku

Potfebné speciální náfad~ kontrolní pfístroje a pomùcky:

.ruèní multimetr; napø: VA. G 1526 A

.souprava propojovacích kabelù, napø: VA. G 1594 A

.platné schéma zapojení

Vyhøívání levé sedaèky nefunguje nebo nefunguje správnì

C Kontrola napájení øídicí jednotky vyhøívání sedaèek -J 396-

-Demontovat panel pøístrojù ~ Dílenská pøíruèka FELICIA; Elektrická zaøízení; skupina oprav 90.
-Odpojit od øídicí jednotky vyhøívání sedaèek -J 396- svorkovnici -T 10f-.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 7 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout zapalování.

Napìtí není v poøádku 1 Napìtí je v poøádku

1
l Vedení je vadné, opravit J

"
Kontrola ukostøení øídicí jednotky vyhøívání sedaèek -J 396-

O -Vypnout zapalování.
-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 8 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.

Signální tón se neozve I Signální tón se ozve

1l Zkontrolovat dle schématu zapojení vedení
Jke kostøicímu bodu 42b

~,

A

e

Vydání 08.99
500.5211.21.15



è. 25/2 Hledání závad FELlCIA

A :J

"
Kontrola napájení spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-

-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Zapojit svorkovnici -T 10f- na øídicí jednotku vyhøívání sedaèek -J 396-.
-Demontovat spínaè vyhøívání sedaèky øidièe ~ Dílenská pøíruèka FELICIA; Elektrická zaøízení;,

skupina oprav 90.
-Odpojit svorkovnici -T 7a- ze spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E94-.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 4 svorkovnice -T 7a-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.
-Zapnout zapalování.

Napìtí není v poøádku Napìtí je v poøádku

Vedení je vadné, opravit J

,r
Kontrola spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-

-Vypnout zapalování.
-Pøipojit svorkovnici -T 7a- na spínaè vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-.
-Odpojit svorkovnici -T 10f- od øídicí jednotky vyhøívání sedaèek -J 396-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.

-Zapnout zapalování.
-Zkontrolovat napìtí podle tabulky:

Spínaè vyhøívání sedaèky øidièe v poloze: Výsledky mìøení:

nejmenší topný výkon asi napìtí akumulátoru

nejvìtší topný výkon asi 9 V

vyhøívání vypnuto žádné napìtí

Výsledky mìøení nejsou v poøádku Výsledky mìøení jsou v poøádku

O
,

Zkontrolovat dle schématu zapojení vedení,
popø. spínaè vyhøívání sedaèky øidièe -E94-

vymìnit , r

B

':J
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C B

l'
Kontrola vedení k osvìtlení spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-

-Vypnout zapalování.
-Odpojit svorkovnici -T 7a- ze spínaèe vyhøívání sedaèky øidièe -E 94-.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 5 a èerný mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice -T 7a-.
-Zapnout obrysová svìtla.

Asi napìtí akumulátoru Zádné napìtí

1l Jestliže osvìt!en~ spínaèe: nefunguje. J I Vedení je vadné opravit I
splnac vymìnit I I

O ~, Kontrola vyhøívání opìráku øidièe -Z 7-

-Rozpojit svorkovnici -T 2n-, pod sedaèkou øidièe.
-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený a èerný mìøicí hrot na oba konektory svorkovnice -T 2n-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

l Vymìnit vyhøívání opìráku øidièe -Z 7- J

~r
Kontrola vyhøívání sedá ku øidièe -Z 6-

-Rozpojit svorkovnici -T 6h-, pod sedaèkou øidièe.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice -T 6h-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T 2n-.

() Signální tón se neozve 1 Signální tón se ozve

l Vymìnit vyhøívání sedáku øidièe -Z 6- J

~

c

O

--
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J

"

Kontrola vedení vyhøívacího èlánku sedá ku k øídicí jednotce vyhøívání sedaèek -J396-

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 10 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice -T 6h-.

Signální tón se neozve Signální tón se ozve

~
I Vedení je vadné, opravit I

"
Kontrola ukostøovacího vedení vyhøívání sedáku a opìráku øidièe.

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice -T 2n-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla. ~

Signální tón se neozve Signální tón se ozve ~

~
I Vedení je vadné, opravit I

"
Kontrola snímaèe teploty -sedaèka øidièe -G 59-

-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení odporu.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 1 a èerný mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice -T 6h-.
-Požadovaná hodnota asi 10 kg pøi 20 °c.

Požadované hodnoty není dosaženo Požadované hodnoty je dosaženo

~
I Vymìnit snímaè teploty -sedaèka øidièe

I O-G 59-

"

D

-\

J
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C: D

Kontrola vedení od snímaèe teploty -sedaèka øidièe -G 59-
k øídicí jednotce vyhøívání sedaèek -J 396-

-Nastavit mìøicí rozsah multimetru na mìøení prùchodnosti.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 3 svorkovnice -T 10f-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na konektor 1 svorkovnice -T 6h-.

Signální tón se neozve. Signální tón se ozve.

Vedení je vadné, opravit

O Kontrola ukostøovacího vedení od snímaèe teploty -sedaèka øidièe -G 59-

-Pøipojit èervený mìøicí hrot na konektor 2 svorkovnice -T 6h-.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot na kostru vozidla.

Signální tón se neozve. Signální tón se ozve.

Vedení je vadné, opravit Vadná øídicí jednotka vyhøívání sedaèek
-J 396-, vymìnit.

() KONEC

G
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