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FELlCIA Vlastní diagnostika 01

Vlastní diagnostika.
Pokyn:
Vlastní diagnostika kontroluje jen èást systému
øízení vstøikování a zapalování.

Funkce

Øídící jednotka Mono-Motronic (J257) je vybavena
pamìtí závad.

Vzniknou-Ii závady na sledovaných èidlech nebo
dílech, budou tyto uloženy spolu s informací
o druhu závady v pamìti závad.

výstup uložených závad probíhá v režimu ètení
pamìti závad => strana 01-6.

Po odstranìní závad musí být pamì• závad sma-
zána => strana 01-12.

. Závada. týkající se funkce lambda regulace mùže
být zjištìna jen po zkušební jízdì v délce minimálnì
10 min.

Do pamìti závad se ukládají i závady, zpùsobené
pøechodným pøerušením vedení nebo špatným
kontaktem. Tyto krátkodobé (sporadické) závady
se oznaèují "ISP" a pokud se nevyskytnou znovu
pøi 10 následujících startech motoru, jsou automa-

ticky smazány.

Pøi ukonèení diagnostiky, nebo pøi pøechodu
do jiné adresy nutno použít funkci 06 "Ukonèení

výstupu".

Technická data vlastní diagnostiky

.Provedení:

.pamì• závad s trvalým napájením

.rychlý pøenos dat

Identifikace øídících jednotek

=> Strana 01-3, pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G.
1552 nebo V.A.G. 1551 a navolit na diagnostickém

.pøístroji elektroniku motoru nebo navolit funkci 01
"Dotaz na verzi øídící jednotky".

.
Vydání 01.95 -01-1 -
800.5203.01.15



01 Vlastní diagnostika FELlCIA

i

Použitelné funkce ~ i

Funkce Zapalování Motor na -

zapnuté volnobìh

01 dotaz na verzi øídící
jednotky x-

02 vyvolání pamìti závad x1) x

03 diagnostika akèních
èlenù x-

04 uvedení do základního
nastavení x x

05 vymazat pamì• závad -x

06 ukonèení výstupu x x

08 ètení bloku namìøených
hodnot x x

10 pøizpùsobení x-.

1) Jen pokud nelze nastartovat pøeètìte
pamì• závad pøi zapnutém zapalování.

Pøipojit diagnostický pøístroj
V.A.G.1552 nebo V.A.G.1551 pro vozy
vyrobené od 1/95

Od 1/95 dochází ke zmìnì umístìní diagnostické
svorkovnice z motorového prostoru do prostoru

~ uvnitø vozu.

Nová diagnostická svorkovnice je 16-pólová a je
umístìna vpravo pod pøístrojovou deskou v pros-
toru vedle pojistkového panelu -šipka.

Tato svorkovnice je použitelná pro diagnostiku mo- .t toru se vstøikováním, ale i dalších systémù (imo-
bilizér, ABS, airbag, ...).
K pøipojení se použije nové vedení V.A.G. 1551/3
a zároveò odpadá použití adaptéru T 003.

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

I 801-0019 I .Diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo V.A.G.
1551 s vedením V.A.G. 1551/3.

Testovací podmínky

=> str. 01-3

Postup

-Pøipojit svorkovnici vedení V.A.G. 1551/3 na 16-
pólovou diagnostickou svorkovnici.

-navolit elektroniku motoru => str. 01-4 .

-01-2 -Vydání 01.95
800.5203.01.15



FELlCIA Vlastní díagnostika 01

.Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G.
1552 nebo V.A.G. 1551 a navolit na
diagnostickém pøístroji elektroniku
motoru

Upozornìní:
Oba diagnostické pøístroje V.A.G. 1552 i V.A.G
1551 mají možnost provádìt stejné funkce, ev.
drobné odlišnosti jsou vždy zvláš• popsány.
Diagnostický pøístroj V.A. G. 1551 obsahuje navíc
tiskárnu.

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.Diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo V.A.G.
1551 s vedením V.A.G. 1551/1 a adapterem
TO03

.Testovací podmínky

.napìtí akumulátoru alespoò 11,5 V

.pojistky è. 1 a 20 v poøádku

.ukostøení na pøevodovce v poøádku

Postup

"""",- sejmout proti kus z 5 pólové diagnostické svor-
~ ~ kovnice (oznaèené šipkou)

I 801-0001 I Upozornìní:

.Diagnostická svorkovnice se nalézá v moto-
rovém prostoru vlevo vzadu mezi nádobkou

.s aktivním uhlím a pøíènou stìnou.

.Po ukonèení vlastní diagnostiky nasadit zpìt
protikus diagnostické svorkovnice.

pøipojit svorkovnici -4- adaptéru T 003 na
5-pólovou diagnostickou svorkovnici

-pøepnout pøepínaè -2- adaptéru do polohy "vyp"
(pøepínaè k diodì -1-)

-propojit diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo
V.A.G. 1551 pomocí vedení V.A.G. 1551/1

3 4 v tomto poøadí:

I "1"\" 1"\1"\1"\" I -nejprve pøipojit èernou svorkovnici (napájení)

1801-0002 I V.A.G.1552neboV.A.G.1551 dosvorkovnice

-3-.
Vydání 11.94 -01-3-
500.5203.00.15



01 Vlastní diagnostika FELICIA
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Test systému vozidla HELP ...Zobrazení na displeji V.A.G. 1552: ~ i
zadejte adresu XX -

V.A.G. -Vlastní diagnostika HELP ...Zobrazení na displeji V.A.G. 1551:
1 -rychlý pøenos dat * b . tV' d v
2 ' t V t I ' h k , d * * zo razuje se s rl ave

-vys up sve e ne o o u

Upozornìní:
Není-Ii na displeji nic:
=> Návod k obsluzeV.A.G.1552 neboV.A.G 1551

pøipojit bílou svorkovnici ke svorkovnici adapté-
ru -3- (modrá svorkovnice se nepoužívá)

Upozornìní:
.tlaèítkem HELP se mùžete zeptat na další kroky

obsluhy

.~ tlaèítko slouží pro posun k dalšímu kroku .

-dále podle žádané funkce => str. 01-2 pøehled
funkcí:
zapnìte zapalování nebo nastartujte motor

1 2 3 4 U v, pozornem:

I 801-0002 I Zobrazí-Ii se na displeji: "Chyba v pøenosu dat I",

odpojte diagnostický pøístroj a znovu jej pøipojte.

-dále postupujte dle pokynù na displeji V.A.G.
1552 nebo V.A.G. 1551:

pouzeproV.A.G.1551:

-zadejte 1 pro režim "Rychlý pøenos dat"

Rychlý pøenos dat HELP ...Zobrazení na displeji V.A.G. 1551
Vložit adresu XX .Pokraèování pro oba pøístroje

-zadat 01 jako adresu "Elektronika motoru" a
potvrdit Q.

441.0.4046-024.650 kW 1.31123 DHB ~ ...Na displeji V.A.G. 1552 nebo V.A.G. 1551 se
Kódování 03 zobrazí identifikace øídící jednotky, napø.:

.441.0.4046-024.6 = oznaèení øídící jednotky

.1,3 I = objem motoru

.
-01-4- Vydání 11.94

500.5203.00.15



FELICIA Vlastní diagnostika 01

.50 kW = výkon motoru. .123 = systém vstøikování (Mono-Motronic, verze

123)

.DHB;;: verze software øídící jednotky

.kódování 03 -varianta kódování.

Test systému vozidla HELP Zobrazí-Ii se na displeji:
Øídící jednotka neodpovídá!

-stiskem tlaèítka HELP se zobrazí seznam mož-
ných pøíèin chyb, pøípadnì se vytiskne (1551).

-po odstranìní závad opìtovnì zadat adresu 01
pro "Elektroniku motoru" a potvrdit klávesou Q.

-stisknout tlaèítko --+.

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji V.A.G. 1552:
Zvolte funkci XX

.Rychlý pøenos dat HELP Zobrazení na displeji V.A.G. 1551:
Nastavte funkci XX

-další postup viz postupy oprav

Upozornìní:
V postupech oprav se popisuje diagnostický pøístroj
V.A. G. 1552. Jen pøi odchylkách v obsluze je
popsáno též použití V.A. G. 1551.

.

.
Vydání 11.94 -O1-5~
500.5203.00.15



01 Vlastní diagnostika FELICIA I
,

Vyvolání pamìti závad -I

Potøebné náøadí, pøístroje a pomùcky I

c_' .Diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo V.A.G.
1551,vedeníV.A.G.1551/1 aadaptérTO03

Postup

-Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo
V.A.G. 1551 a navolit elektroniku motoru (adre-
su 01), motor má volnobìžné otáèky =:} strana
01-3

Jen pokud motor nenaskoèí:

-Startovat po dobu cca 6 sec. a nevypínat poté
zapalování.

Test systému vozidla HELP
Zvolte funkci XX ~ Zobrazení na displeji: .

Upozornìní pro V.A.G. 1551:

Stiskem tlaèítka Print (rozsvítí se kontrolka v tla-
èítku) se všechny závady uložené v pamìti vy-
tisknou.

-diagnostický pøístroj používat dle informací na
displeji

-zadat 02 pro funkci "Výzva k výpisu chybové
pamìti "a potvrdit Q.

I X Zjištìna chyba ~ I
I I ~ Na displeji se zobrazí poèet uložených závad nebo

"Nezjištìna žádná závada!"

Není-Ii uložena žádná závada:

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro funkci "Ukonèení výstupu" a potvr- .
dit Q.

Je-Ii uložena jedna nebo více závad:

I Zdroj poruchy 00515 --.1 -stisknout tlaèítko~. Zdroj poruchy: 00515 ~

~ Na displeji se zobrazí èíslo závady napø. :

-stisknout tlaèítko ~.

Hallùv snímaè -G40
Žádný signál ~ Na displeji se zobrazí zdroj závady a její druh napø:

-stisknout tlaèítko ~.

.
-01-6- Vydání 11.94

500.5203.00.15



FELICIA Vlastní diagnostika 01

-stisknout 06 pro funkci "výstup ukonèit" a
potvrdit Q.

.-vyhledat a odstranit chybu podle chybové
tabulky => strana 01-12.

Upozornìní:
Tabulka zdrojù závad je uspoøádaná podle S-ti
místných èísel závad.

-Smazat pamì• závad => strana 01-12

.

.

.
Vydání 11.94 -01-7-
800.5203.00.15



01 Vlastní diagnostika FELlCIA I

Tabulka zdrojù závad ~ i

Upozornìní: --I.
+ tabulka zdrojù závad je uspoøádaná podle 5-ti místných + V tabulce uvedené názvy zdrojù poruch neznamenají I

èísel závad automaticky pøíkaz k výmìnì tohoto dílu. To platí
+ vysvìtlivky k druhùm závad (napø. "pøerušení / zkrat zvláštì, pokud je závada oznaèena jako sporadická

na kostruj: (SP). Vždy je tøeba nejprve zkontrolovat všechny
~ Návod k obsluze diagnostického pøístroje pøívodní vodièe a svorkovnice (elektrická prùchodnost,

dobrý kontakt).

Displej V.A.G. 1552 Možný dùvod závady Odstranìní závady
nebo V.A.G. 1551

Nezjištìna žádná závada Jestliže se pøesto vyskytuje problém:
Zdroj závady nelze vlastní
diagnostikou zjistit

00282

Nastavovaè škrtící klapky -V60 pøerušený vodiè -zkontrolovat V60 ~ strana 24-27 ..

nevyhovujíci signál vadný V 60

00515

Hallùv snímaè -G40 1) vadný G40 -zkontrolovat G40 ~ strana 28-9

žádný signál pøerušený vodiè

00516

koncový spínaè
volnobìžné polohy -F60 F60 vadný, trvale sepnutý -zkontrolovat F60 ~ strana 24-30

zkrat na kostru vedení má zkrat na kostru

pøerušený vodiè, zkrat F60 vadný, trvale rozepnutý -zkontrolovat F60 ~ strana 24-30
na plus

pøerušený vodiè .

chybnì nastavené lanko akcelerace -nastavit lanko akcelerace
~ skupina 20, díly palivové soustavy

vymontovat a za montovat,
nastavit lanko akcelerace

1) Vyvoláme-Ii pamì• závad pøi zapnutém zapalování, nedostává øídící jednotka signál ze snímaèe otáèek a proto
se vždy zobrazí zdroj závady "Hallùv snímaè -G 40 žádný signál"

.
-01-8- Vydání 11.94

500.5203.00.15
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FELlCIA Vlastni diagnostika 01

.Displej V.A.G. 1552 Možný dùvod závady Odstranìni závady
nebo V.A.G. 1551

00518

Potenciometr škr1ící klapky-G69

zkrat na kostru vodiè nebo G69 mají zkrat na kostru -Zkontrolovat G69 ~ strana 24-34

pøerušený vodiè, zkrat pøerušený vodiè
na plus

vadný G 69

pøerušený vodiè, zkrat pøerušený vodiè
na kostru

vadný G69

zkrat na plus pøerušený vodiè

vadný G69

.nevyhovující signál vadný G69

00522

Snímaè teploty chladící
kapaliny -G62 vadný G62 -zkontrolovat G62 ~ strana 24-36

zkrat na kostru vodiè má zkrat na kostru

pøerušený vodiè/zkrat na plus vadný G62

pøerušený vodiè

nevyhovující signál krátkodobì: pøerušený vodiè,
zkrat nebo pøerušení v G62

00523

Snímaè teploty nasávaného
vzduchu -G42 vadný G42 -zkontrolovat G42 ~ strana 24-39

.zkrat na kostru vodiè má zkrat na kostru

pøerušený vodiè/ vadný G42
zkrat na plus

pøerušený vodiè

.
Vydání 11.94 -01-9-
500.5203.00.15



01 Vlastní diagnostika FELlCIA

~
Displej V.A.G. 1552 Možný dùvod závady Odstranìni závadynebo V.A.G. 1551 -

00525

Lambda sonda -G39 vadný G39 -zkontrolovat sondu lambda a
regulaci => strana 24-22

žádný signál pøerušený vodiè

zkrat na kostru vadný G39

vodiè má zkrat na kostru

zkrat na plus vadný G39

vodiè má zkrat na plus

00537

Lambda -regulace 1) vadné vyhøívání sondy -zkontrolovat napájeci napìtí .vyhøívání sondy => strana 24-24

pøekroèení horní meze -zkontrolovat vytápìní sondy na el.
regulace prùchodnost => strana 24-24

netìsnost výfukového systému mezi -zkontrolovat tìsnost výfukového
hlavou válcù a katalyzátorem systému

vynechává zapalování -zkontrolovat zapalovací soustavu
=> strana 28-1

pøíliš nízký tlak paliva -zkontrolovat regulátor tlaku paliva
=> strana 24-51

pøekroèení dolní meze pøíliš vysoký tlak paliva
regulace

ventil 1 odvìtrání nádobky -zkontrolovat N80
s aktivním uhlím N80 je netìsný => strana 01-14, Diagnostika
nebo zablokovaný nastavovacích èlenù

1) Po odstranìní závad musí být nastaveny adaptaèní korekce v øídící jednotce na základní hodnoty => strana
01-17, Nastavení adaptaèních korekcí .

i

.
-01-10- Vydání 11.94

500.5203.00.15



FELlCIA Vlastní díagnostika 01 I

I

i

.Dísplej V.A.G. 1552 Možný dùvod závady Odstranìní závady
nebo V.A.G. 1551

00561

Pøizpùsobení složení tlak paliva není správný -zkontrolovat regulátor tlaku paliva
palivové smìsi 1) ~ strana 24-51

pøekroèená horní mez vynechává zapalování -zkontrolovat zapalovací soustavu
adaptace ~ strana 28-1

pøekroèená dolní mez

adaptace

netìsnost výfukového systému mezi -zkontrolovat tìsnost výfukového
hlavou válcù a katalyzátorem systému

65535

.vadná øídící jednotka obvody v øídící jednotce (J257) -vymìnit øídící jednotku J257
~ strana 24-6, pozice 8

1) Po odstranìní závad musí být nastaveny adapaèní korekce v øídící jednotce na základní hodnotu ~ strana
01-17, Nastavení adaptaèních korekcí

.

.
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01 Vlastní díagnostika FELlCIA

i

Mazání pamìti závad ~ I

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky -I

.diagnostický pøístroj V.A.G: 1552 nebo V.A.G.
1551 s vedením V.A.G 1551/1 a adaptérT 003

Podmínky

.provedena oprava všech zjištìných závad

Postup

-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo
V.A.G. 1551 a navolit elektroniku motoru
(adresu 01), motor má volnobìžné otáèky
=> strana 01-3.

Test systému vozidla HELP
zvolte funkci XX Zobrazení na displeji: .

-zadat 02 pro funkci "Výzva k výpisu chybové
pamìti" a potvrdit Q.

-maèkat tlaèítko~, dokud se na displeji objevují
ještì nìjaké uložené závady,tak dlouho, až se
zobrazí:

Test systému vozidla HELP
zvolte funkci XX Zobrazení na displeji:

-zadat 05 pro funkci "Mazání chybové pamìti" a
potvrdit Q.

Jestliže nebyly všechny závady úspìšnì odstra-
nìny:

Test systému vozidla HELP
Chybová pamì• nebyla vymazána Zobrazení na displeji:

-stisknout klávesu ~.

-zadat 06 pro funkci "výstup ukonèit" a potvrdit .
Q.

-odstranit všechny stále existující závady

Nejsou-Ii v pamìti již žádné závady:
Test systému vozidla HELP
Chybová pamì• vymazána Zobrazení na displeji:

-stisknout klávesu ~.

-zadat 06 pro funkci "výstup ukonèit" a potvrdit
Q.

.
-01-12- Vydání 11.94

800.5203.00.15



FELICIA Vlastní diagnostika 01 I

-provést zkušební jízdu v trvání alespoò 10 min. ;
Pøitom musí:

..teplota chladící kapaliny dosáhnout nejménì !

I80 °C,

.otáèky musí pøekroèit 3000/min,

.plynový pedál krátkodobì zcela prošlápnout.

-znovu pøeèíst pamì• závad a smazat ji => strana
01-12

.

.

.
Vydání 11.94 -01-13- I

500.5203.00. 15 ~, I



01 Vlastní diagnostika FELlCIA

Diagnostika akèních èlenù ~ i

Diagnostikou akèních èlenù budou aktivovány jednotlivé
èásti systému v následujícím poøadí:

1. nastavovaè škrtící klapky (V60)

2. ventil 1 nádobky s aktivním uhlím (N80)

Upozornìní:

Pokud by mìla být diagnostika akèních èlenù opakována,
aniž by byl mezitím motor startován, vypnìte na cca 20
sec. zapalováni.

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

pro vlastní diagnostiku akèních èlenù:

.diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo V.A.G. 1551
s vedením V.A.G. 1551/1 a adapterem T 003 .

pro ev. hledání závad na akèních èlenech:

.zkušební box V.A.G. 1598/18

.multimetr, napø. ruèní multimetr V.A.G. 1526

.zkoušeèka napìtí V.A.G. 1527

l- .pomocný vodiè V.A.G. 1594/1 a mezikus

V.A.G.1594/15

.elektrické schéma

Podmínky

.potenciometr škrtící klapky (G69) v poøádku

.pøi kontrole nastavovaèe škrtící klapky musí být
.koncový spínaè volnobìhu (F 60) sepnut. Proto je

tøeba vìnovat pozornost dostateènì volnému chodu
ovládání akcelerace.

Postup

-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo V.A.G.
1551 a navolit elektroniku motoru (adresu 01), motor
nespouštìt, zapalování je zapnuto ~ strana 01-3.

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:
Zvolte funkci XX

.
-01-14 -Vydání 11.94
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IFELICIA Vlastní diagnostika 01 '

-dále postupujte dle pokynù na displeji:

.-zadat 03 pro funkci "Diagnóza akèních èlenù. !

Test systému vozidla Q Zobrazení na displeji:
I03 -Diagnóza akèních èlenù

Aktivace nastavovaèe škrtící klapky (V60):

-potvrdit vstup tlaèítkem Q.

Diagnóza akèních èlenù ~ Zobrazení na displeji:
Ovladaè škrtící klapky -V60

Ovládací narážka škrtící klapky se musí vysouvat
a zasouvat tak dlouho, dokud nebude ti. ~ na-
stavena diagnostika dalšího èlenu.

Nepohybuje-lí se narážka:

-dokonèit diagnostiku akèních èlenù

-vypnout zapalování.

.-zkontrolovat ovladaè => strana 24-27.

Aktivace relé pøedehøevu sacího potrubí (J81):

Upozornìní:
Tento krok se nevztahuje na vozidla Škoda.

-stísknout tlaèítko ~.

Diagnóza akèních èlenù ~ Zobrazení na displeji:
Relé pøedehøívání sacího potrubí -J81

Aktivace elektromagnetického ventil 1 nádobky
s aktivním uhlím (N80):

-stisknout tlaèítko ~.

Diagnóza akèních èlenù ~ Zobrazení na displeji:
Magnetický ventil 1 odvìtrávacího systému -N80

Elektromagnetický ventil (v motorovém prostoru,
.vlevo vedle nádobky s aktivním uhlím) musí spínat.

Spíná-Ii elektromagnetický ventil:

-stisknout tlaèítko ~.

Funkce neznámá a nebo ~ Zobrazení na displeji:
ji nelze momentálnì provést

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro funkci "Ukonèení výstupu" potvrdit
Q.

.
Vydání 11.94 -01-15-
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01 Vlastní diagnostika FELlCIA

I
!

Nespíná-Ii elektromagnetický ventil: ~ I
-stáhnout svorkovnici -1- z ventilu -2- a pøipojit -

Izkoušeèku napìtí V.A.G. 1527 pomocnými

vodièi V.A.G. 1594/1 a mezikusem V.A.G. 1594/
15 na vytaženou svorkovnici.

Svìtelná dioda musí blikat.

Svìtelná dioda bliká:

-dokonèit diagnostiku akèních èlenù.

-vypnout zapalování.

-vymìnit elektromagnetický ventil ~ strana 24-
5, pozice 2.

.
Svìtelná dioda nebliká:

-dokonèit diagnostiku akèních èlenù.

-vypnout zapalování.

pøipojit zkušební box V.A.G. 1598/18 na svor-
kovnici øídící jednotky.

Upozornìní:
Èíselné oznaèení konektorù svorkovnice øídící
jednotky a zdíøek zkušebního boxu souhlasí.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi zdíøkou
3 zkušebního boxu + a konektorem 1 dvoupó-
lové svorkovnice.

odpor vedení: max. 1,50

-zkontrolovat vedení s ohledem na zkrat na plus .
nebo kostru.

požadovaná hodnota: 00 O

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi konek-
torem 2 dvoupólové svorkovnice a pojistkovým
panelem podle elektrického schématu

odpor vedení: max. 1,5 O

-zkontrolovat vedení s ohledem na zkrat na plus
nebo kostru

požadovaná hodnota: 00 O

Není-Ii nalezená žádná chyba ve vedení:

-vymìnit øídící jednotku Mono-Motronic (J257)
~ str. 01-22 .

-01-16 -Vydání 11.94
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FELICIA Vlastní diagnostika 01 I

.Nastavení adaptaèních korekcí !

v øídící jednotce na základní hodnoty I

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo V.A.G.
1551 s vedením V.A.G. 1551/1 a adaptér T 003

Postup

-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo
V.A.G. 1551 a navolit elektroniku motoru
(adresu 01), motor nestartujte, zapalování je
zapnuto ~ strana 01-3.

Test systému vozidla HELP -04 Zobrazení na displeji:
Zvolte funkci XX

-dále postupujte dle pokynù na displeji V.A.G.
1552 nebo V.A.G. 1551

.-zadat 10 pro funkci "Pøizpùsobení" a potvrdit
Q.

Pøizpùsobení Q -04 Zobrazení na displeji:
Zadejte èíslo kanálu XX

-zadat 00 pro èíslo kanálu O a potvrdit Q.

Pøizpùsobení Q -04 Zobrazení na displeji:
Vymazat adaptaèní hodnoty?

-potvrdit znovu stiskem tlaèítka Q.

Pøizpùsobení ~ -04 Zobrazení na displeji:
Adaptaèní hodnoty vymazány

-pøizpùsobení ukonèit stiskem tlaèítka ~

.

.
Vydání 11.94 -01-17-
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01 Vlastní diagnostika FELlCIA

Ètení bloku namìøených hodnot a ~základní nastavení -

Použití jednotlivých hodnot z bloku namìøených
hodnot a základního nastavení je popsáno v postu-
pech kontrol jednotlivých dílù. Tento seznam slouží

jen pro pøehled.

Upozornìní:

.Ve funkci 04 Uvedení do základního nastavení
jsou obsazeny jen skupiny 00 a 01

.Pro pøechody do jiné skupiny postupujte dle

následující tabulky:

Pøechod V.A.G.1551 V.A.G.1552
do skupiny

vyšsí stisknout stisknout .tlaèítko 3 tlaèítko t

nižší stisknout stisknout
tlaèítko 1 tlaèítko .J.-

.
\
~'\

.-
')

.
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FELlCIA Vlastni diagnostika 01

.Pøehled zobrazovaných skupin

Skupina 00 (zobrazované hodnoty decimální)

.Motor nestartovat, zapnuté zapalování

Zobrazované p Hodnoty V.A.G

6 8 ekce pro odvìtrání O -60

Adaptaèní korekce smìšovacího pomìru.
Koncový spínaè volnobìhu

Potenciometr škrticí klapky -dráha 1 10 -40°C 91 -95

Skupina 00 (zobrazované hodnoty decimální)

.Motor ve volnobìhu

Hodnoty V.A.G

0-60

.Adaptaèní korekce pro stabilizaci volnobìhu

Adaptaèní korekce smìšovacího pomìru

Teplota nasávaného vzduchu

Potenciometr škrticí klapky -dráha 1 20 -50

1) Jestliže je hodnota v poli 5 stabilnì na 128:t 5, je lambda regulace defektní. Chyba ještì nemohla být uložen; do

.chybové pamìti.

Vydání 03.96 -01-19-
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01 Vlastní díagnostika FELlCIA

.~Zobrazovaná pole

1 1 2 J 3 1 4

Skupina 01 -kontrola volnobìhu -

Displej O ...xxxxlmin -xx,x ...xxx,x °C O,xx ...1 ,XX XX)OOOOO(

Zobrazení otáèky motoru teplota chladící kapaliny lambda integrátor stavové slovo 1)

Skupina 02 -doba vstøíkování, teplota nasávaného vzduchu -

Displej O... xxxxlmin 0,0... XXX,X ms 0,0... xx,x V -xx,x ...xxx,x °c

Zobrazení otáèky motoru doba vstøiku napìtí baterie teplota nasávaného

vzduchu

Skupina 03 -stav zatížení motoru -

Displej O... xxxxlmin O ...xxx % O ...xxx Lo -XX,xov. OT...xx,xon. OT

.Zobrazení otáèky motoru zátìž motoru úhel škrtící klapky pøedstih

(hodnota, vypoèítaná (vypoètená hodnota)
dle údaje potenciometru

škrtící klapky)

Skupina 04 -provozní stavy -

Displej O... xxxxlmin O ...xxx % XX)OOOOO(

Zobrazení otáèky motoru zátìž motoru neobsazeno stavové slovo 1)

Skupina 05 -regulace pøípravy smìsi -

Displej O... xxxxlmin O ...xxx % O,XX ...1 ,XX -XX,X ...xx,x %

Zobrazení otáèky motoru støída impulsu k ventilu lambda integrátor hodnota korekce
nádobky s aktivním smìšovacího

uhlím pomìru .
1) význam pozic v osmimístném stavovém slovì => strana 01-21.

.
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FELICIA Vlastní diagnostika 01

.Význam pozic v osmimístném stavovém slovì

význam, pokud je na daném místì 1

x x x x x x x x Skupina 01 Skupina 04

O --

1 sepnutý spínaè volnobìhu -

O --

1 -obohacení pøi zrychlení nebo na plné zátìži

1 -rozpoznáno plné zatížení

1 -rozpoznáno èásteèné zatížení

1 -sepnutý spínaè volnobìhu

1 -odpojení dodávky paliva pøi deceleraci.
~

.

.
Vydání 11.94 -01-21-
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01 Vlastní diagnostika FELICIA

v , v v' d ". d tk ~ i
ymena rl ICI Je no y

Mono-Motronic ~ I

~====:: Upozornìní:
.Øídící jednotka Mono-Motronic (J257) je

umístìna v motorovém prostoru vlevo na krytu
tlumièe.

.Rozpojením svorkovnice øídící jednotky Mono-
Motronic se pøeruší napájení a tím se vymaže
pamì• závad i všechny adaptaèní hodnoty.

1
Demontáž:

-vypnout zapalováni.

pro rozpojení svorkovnice uvolnìte její zajištìní
-1- ve smìru šipky a svorkovnici vytáhnìte

I z øídící jednotky.1-0015 .
:~~::===:::::::/

""" ""-:~~~~~==~~:::-- uvolnit upevòovací šrouby -šipky- a vyjmout

'I ~ øídící jednotku z držáku.

~ Montáž I

I Montáž probíhá v obráceném poøadí, pøitom vì-

-nujte pozornost následujícímu:-

~801-0016 .
pøíchytky øídící jednotky -1- musí zapadnout do
záchytek držáku -2-.

-po montáži øídící jednotky zkontrolovat identi-
fikaci => strana 01-3, pøipojit diagnostický pøístroj
V .A. G 1552 nebo V .A. G 1551 a navolit elektro-
niku motoru.

.
-01-22 -Vydání 11.94
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FELlCIA Vlastní diagnostika 01 !

.~ Èíslování konektorù svorkovnice øídící jednotky
1 23 Mono-Motronic

24 45

1801-0018 I

.

.

.
Vydání 11.94 -01-23-
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FELICIA Pøíprava smìsi I Vstøikování 24

Vstøikovací a zapalovací soustava

.Pøehled rozmístìní jednotlivých èástí soustavy

1 2 3 4 5 678 9 10

.

.
2221201918 17 16 15 14 13 12 11

1824-0029 I

1 -Relé palivového èerpadla (J17) 5 -Vstøikovací ventil (N30) se snímaèem tep-
+ umístìní: pozice è. 5 v pojistkovém panelu loty nasávaného vzduchu (G42)

v prostoru nohou spolujezdce
6 -Redukèní pøepouštìcí ventil

2 -Snímaè teploty chladící kapaliny (G 62)
7 -Vstøikovací jednotka

3 -Nastavovaè škrtící klapky (V60)
s koncovým spínaèem volnobìhu (F60) 8 -Potenciometr škrtící klapky (G69)

4 -Svorkovnice 9 -Hallùv snímaè (G40). + pro vstøikovací ventil a snímaè teploty + ~ strana 28-3
nasávanéhovzduchu

Vydání 11.94 -24-1-
500.5203.00.15



24 Pøíprava smìsi I Vstøikováni FELICIA

~-

.

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 .
1824-0029 I

10 -Ukostøení => skupina 20, Demontáž a montáž dílù palivové
soustavy, díly systému odvìtrání nádobky

11 -Diagnostická svorkovnice s aktivním uhlím vymontovat a za montovat

12 -Nádobka s aktivním uhlím 14- Øídící jednotka vstøikovacího a zapalova-
+ systém odvìtrání nádobky s aktivním cího zaøízení Mono-Motronic (J257)

uhlím
=> skupina 20, Demontáž a montáž dílù palivové 15 -Ètyøpólová svorkovnice

soustavy, díly systému odvìtrání nádobky s ak- + pro lambda sondu (G39)
tivním uhlím vymontovat a za montovat

16 -Èistiè vzduchu
13 -Elektromagnetický ventil 1 nádobky

s aktivním uhlím (N80) 17 -Zapalovací svíèky
+ systém odvìtrání nádobky s aktivním + => strana 28-3 .uhlím + 30 Nm

-24-2- Vydání 11.94
500.5203.00.15
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FELlCIA Pøíprava smìsi I Vstøikování 24

.1 2 3 4 567 8 9 10

.

.22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

1824-0029 I

18 -Regulátor teploty 21 -Rezonátor
+ pro øízení pøedehøívání nasávaného vzdu- + pouze u motoru 136 B

chu
22 -Zapalovací trafo (N152)

19 -Rozdìlovaè + ~ strana 28-2
+ ~ strana 28-3

20 -Sací hrdlo s regulaèní klapkou

.
Vydání 11.94 -24-3-
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24 Pøíprava smìsi I Vstøikování FELICIA I

!
!

Opravy vstøikovací èásti ~ i

Opravy zapalovací èásti ~ skupina 28 --I

Upozornìní:

.Øídící jednotka vstøikovacího a zapalovacího
zaøízení je vybavena pamìtí závad. Pøed
provádìním oprava vyhledáváním závad
pøeètìte pamì• závad, dále zkontrolujte pøívody
podtlaku (pøisávaný vzduch).

.Díly oznaèené * sleduje vlastní diagnostika.

~ strana 01-6, Vyvolání pamìti závad
.Díly oznaèené ** se kontrolují diagnostikou

akèních èlenù ~ strana 01-14.

.Pro bezvadnou funkci elektrických dílù je nutné
napìtí nejménì 11,5 V.

.Pøi nìkterých kontrolách mùže dojít k tomu, že .øídící jednotka rozpozná a uloží závadu. Proto
se musí po ukonèení všech kontrol a oprav
pøeèíst a smazat pamì• závad.
~ strana 01-6, Vyvolání pamìti závad

.Nepoužívat žádné tìsnící hmoty obsahující
silikon. Èásteèky silikonu nasáté do motoru se
nespálí a poškozují lambda sondu.

Bezpeènostní opatøeni ~ strana 24-17

Pravidla èistoty ~ strana 24-18

Technické údaje ~ strana 24-19

Kontrola sacího systému s ohledem na tìsnost
(pøisávaný vzduch) ~ strana 24-53 .

",,

.
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FELlCIA Pøíprava smìsi I Vstøíkování 24

.1 2 3 4 5 6 7

30 ~ ~~~ (f::::J ~
o

29 .o
I28 .

27

26 8

1
25 9

.24 " 10

1
23 11

I

/:

, 6 12 J. 22 ~

.1 <;s~~

19 18 17 16 15 14
1824-0030 I

L

1 -Svorkovnice 4 -k nádobce s aktivním uhlím
+ systém odvìtrání nádobky

2 -Elektromagnetický ventil 1 nádobky =:> skupina 20, Demontáž a montáž dílù palivové
s aktivním uhlím (N8C) ** soustavy, díly systému odvìtrání nádobky

+ systém odvìtrání nádobky
=:> skupina 20, Demontáž a montáž dílù palivové 5 -Èistiè vzduchu

soustavy, díly systému odvìtrání nádobky + rozložit a sestavit =:> strana 24-10

3 -Upevòovací pouzdro

.
Vydání 11.94 -24-5-
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24 Pøíprava smìsi I Vstøikování FELlCIA

1 2 3 4 5 6 7 ~

29 .g
I28 '

27
26 81
25 9
24 " 10.

1
23 11

12

22
21
20 131 .

19 18 17 16 15 14
1824-0030 I

6 -Nosný držák 8 -Øídící jednotka Mono-Motronic (J257)
+ pro øídící jednotku Mono-Motronic a + øídí vstøikovací zaøízení, lambda regulaci,

elektromagnetický ventil nádobky elektromagnetický ventil, omezení
s aktivním uhlím maximálních otáèek, zapalování a vlastní

diagnostiku
.7 -Svorkovnice øídící jednotky + umístìna je v motorovém prostoru vlevo

+ svorkovnici vytáhnout nebo zastrèit jen pøi na krytu tlumièe
vypnutém zapalování + zkontrolovat napájení => strana 24-56

+ pro vytažení svorkovnice je nutno ji odjistit + výmìna => strana 01-21

.
-24-6- Vydání 11.94
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.1 2 3 4 5 6 7 ~

30 ~ ~~~\I'=:::J~ I

29 .o~
I28 '

27

26 8

1
25 9

.24 10

1
23 (,11

V

12

22

21
20 13

.1
19 18 17 16 15 14

1824-0030 I

9 -Hadice 13 -Lambda sonda (G39)*
+ pøívod teplého vzduchu k sání + umístìní: v pøedním díle výfukového po-

trubí
10 -Rezonátor + závit mazat jen tukem "G5", "G5" nesmí

+ pouze pro motor 136 B pøijít do štìrbiny v tìlese sondy
+ zkontrolovat lambda sondu a lambda re-

11 -Matice z umìlé hmoty gulaci
+ vymìnit => strana 24-22
! novou natlaèit + napìtí pro vyhøívání sondy vede pøes relé

12 -Ctyøpólová svorkovnice palivového èerpadla (J17)
+ k lambda sondì a k vyhøívání sondy + zkontrolovat vyhøívání lambda sondy
+ umístìa u tìlesa termostatu => strana 24-24

.+ 50Nm

Vydání 11.94 -24-7-
800.5203.00.15
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1 2 3 4 5 6 7 ~

30

29
28
27
26 8

1
25 9
24 " .10

1
23 (,11

, V
I
I

t,

, 6 12 '" 22 ~

21 /,.;-:') x~ ~20 ~ I L 13

1--fli 19 18 17 16 15 14 .
1824-0030 I

14 -Tìsnìní + pøed demontáží snížit tlak v chladícím
+ vymìnit systému

+ zkontrolovat =:} strana 24-36
15 -Matice + hodnoty odporu

+ 25 Nm =:} strana 24-16, obr. 1

16 -Sací potrubí 20 -Hadice odvìtrání klikové skøínì
+ k víku hlavy motoru

17 -Hadice topeni
+ k vložce topení 21 -Podtlaková hadice

+ k posilovaèi brzd
18 -Tìsnící kroužek

+ vymìnit 22 -Pøípojka chladící kapaliny
+ k tìlesu termostatu .19 -Snímaè teploty chladící kapaliny (G62)*

-24-8- Vydání 11.94
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,
,

.12345 6 7 !

30 ~ ~~~~~ I

29 '00
I28 o

27

26 8

1
25 9

.24 " 10

1
23 \~11

o V
I
Ifo

~ ~~~~~1~:~=--- 1 2

22 ~ 7~

1 ~<;s~~

.19 18 17 16 15 14
1824-0030 I

23 -Podložka vstøikovací jednotky 26 -Vratné vedení paliva
.zkontrolovat na trhliny a protažení .zajistit pružnými svorkami
.bezpodmíneènì vymìnít již pøí sebe- .vede zpìt do palivové nádrže

menším poškození
27 -Šroub

24 -Vstøikovací jednotka .15 Nm
.opravy => strana 24-12

28 -Tìsnicí kroužek
25 -Hadice pøívodu paliva .pøi poškození vymìnit

.zajistit pružnými svorkami

.od palivového èerpadla v nádrži 29 -Šroub
.10 Nm

30 -Relé el. palivového èerpadla (J17)
. .umístìní: pozice è. 5. v pojistkovém pane-

lu v prostoru nohou spolujezdce
.zkontrolovat => strana 24-48

Vydání 11.94 -24-9-
SOO.5203.00.15



24 Pøíprava smìsi I Vstøikování FELlCIA

Èistiè vzduchu a rezonátor -rozložení a sestavení '

~ I

2 3 4 5 -I

6

7 .
14 8

.
13 """.

1 9

10

11 @ (D)J5.

I 824-0031 I

1- Víko èistièe vzduchu 5 -Tìleso èistièe vzduchu

2 -Filtraèní vložka èístièe vzduchu 6 -Svorka

3 -Regulátor teploty 7 -Sací hrdlo s regulaèní klapkou
+ pro regulaci nasávaného vzduchu + pro pøedehøívání nasávaného vzduchu
+ pøipojovací trubièka z kovu nebo výøezem + zkontrolovat pøedehøívání nasávaného

k regulaèní klapce vzduchu => strana 24-54
+ zkontrolovat regulaci nasávaného vzduchu

=> strana 24-54 8 -Pøívod vzduchu
+ pouze u motoru 135 B

4 ~ Tìsnìní .+ pøi poškození vymìnit

-24-10- Vydání 11.94
500.5203.00.15
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.2 3 4 5 !

I

6

7

.
14 8

13

1 9

10

11 @.
I 824-0031 I

9 -Spojovací hadice 13 -Rezonátor
.pouze u motoru 136 B

10 -Pøívod vzduchu
.pouze u motoru 136 B 14 -Pøívod teplého vzduchu

11 -Pružné lùžko

12 -Pružné pouzdro

.
Vydání 11.94 -24-11-
500.5203.00.15
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Tìleso vstøikovací jednotky i

~I1 2 3 4 5 Q 6 ---I

7

8 .

910 .
13 12 11

I 824-0032 I

Horní díl 3 -O -kroužek
+ vymìnit

Dolní díl => strana 24-14
4 -Pojistná podložka

+ pøi montáži O-kroužku sejmout
1 -Horní díl vstøikovací jednotky

+ oddìlit od dolního dílu 5 -Tìsnìní
=> strana 24-16, obr. 2 + pøi poškození vymìnit

2 -Redukèní pøepouštìcí ventil 6 -Šroub -Torx
+ zkontrolovat pøepouštìcí ventil a tlak + 5 Nm

v systému strana 24-51 + zajistit vhodným tmelem, napø. D6
+ pøi poškození: vymìnit horní díl vstøikovací .jednotky

-24-12- Vydání 11.94
500.5203.00.15
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.1 2 3 4 5 Q 6

7

8.

9

.10
13 12 11

I 824-0032 I

7 -Držák vstøikovacího ventilu se snímaèem 10 -Tìsnìní
teploty nasávaného vzduchu (G42)* .vymìnit
.zkontrolovat snímaè teploty nasávaného

vzduchu ~ strana 24-39 11 -Vratné vedení paliva
.hodnoty odporu ~ strana 24-16, obr. 1 ,

12 -Tìsnicí kroužek !

8 -Vstøikovací ventil (N30) .vymìnit
.zkontrolovat ~ strana 24-43
.demontáž ~ strana 24-46 13 -Hrdlo vratného vedení paliva

9 -Pøívod paliva.
Vydání 11.94 -24-13-
500.5203.00.15
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~
1 2 3 4 5 6 ~

.

12 11 10 9 8 7 .
1824-0033 I

Dolní díl 2 -Šroub -Torx
.6Nm

1 -Nastavovaè škrtící klapky (V60)*/** 3 -Spínaè volnobìžné polohy (F60)*
.se spínaèem volno bìžné polohy (F60)* .zkontrolovat a nastavit ~ strana 24-30
.zkontrolovat ~ strana 24-27 .lze vymìnit: pouze v kom pletu
.pøi montáži dát pozor, aby spínaè volno- s nastavovaèem škrtící klapky

bìhu byl v kontaktu s dorazovým šroubem
jen pøes umìl'o'otnou destièku. 4 -Držák
pøípadnì uvolnit a srovnat držák -4-. .akcelerace

.po výmìnì spínaèe volnobìžné polohy .nastavit lanko akcelerace
vždy zkontrolovat nastavení ~ strana ~ skupina 20, Demontáž a montáž dílù palivové
24-30 soustavy, nastavit lanko akcelerace .

-24-14- Vydání 11.94
800.5203.00.15
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.1 2 3 4 5 6

.

.12 11 10 9 8 7

I 824-0033 I

5 -Dolní díl vstøikovací jednotky 10- Podtlaková pøípojka
.oddìlit od horního dílu .pro pøipojení el. mag. ventilu nádobky s aktivním

~ strana 24-16, obr 2 uhlím
~ skupina 20, Demontáž a montáž dílù palivové soustavy,

6 -Dorazový šroub díly systému odvìtrání nádobky
.poloha šroubu je nastavena ve výrobì a

nesmí být mìnìna! 11 -O-kroužek

.vymìnit
7 -Šroub

.5 Nm 12 -Potenciometr škrtící klapky (G69)*
.zkontrolovat ~ strana 24-34

8 -Držák .nelze jej nastavovat
.pøi poškození: vymìnit spodní díl vstøikovací

. 9 -Podtlaková pøípojka
.pro pøedehøívání nasávaného vzduchu

Vydání 11.94 -24-15-
500.5203.00.15
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() () ~ I

900 Obr. 1 Hodnoty odporu -

800

7000 700 Diagram platí pro snímaèe teploty chladící kapaliny
(G62) a nasávaného vzduchu (G42).

6000 600

5000 500 V oblasti A jsou zobrazeny hodnoty odporù pro rozsah
4000 400 teplot O ...50 °C, oblast B zobrazuje hodnoty pro

rozsah teplot 50... 100°C.
3000 300

2000 200 Pøíklady odeètení:

1000 100

.30 °C odpovídá odporu 1500 -2000 .Q
824-0061

.80 °C odpovídá odporu 275 -375 .Q

.
Obr. 2 Oddìlení horního dílu vstøikovací

jednotky od dolního

Horní a dolní díl jsou spojeny roznýtovanými vodícími
kolíky -šipky- .Po výmìnì horního nebo dolního dílu
se nemusí vodící kolíky roznýtovávat.

-horní èást støídavì na obou stranách od páèit
šroubovákem -šipky-.

Upozornìní:
Dávat pozor, aby se žádné èásteèky nedostaly do
sacího systému.

.

.
-24-16- Vydání 11.94
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FELICIA Pøíprava smìsi I Vstøikování 24

.Bezpeènostní opatøení

Pozor!

.palivový systém je pod tlakem! Pøed uvolnìním
hadic podložit spoje hadrem. Opatrným sta-
hováním hadice postupnì zmenšit tlak.

.chladící systém je u zahøátého motoru pod
tlakem! Pøed uvolnìním hadic nebo demontáží
snímaèe teploty chladící kapaliny uvolnit víèko
na vyrovnávací nádržce (snížení tlaku).

Aby se zabránilo poranìní osob anebo poškození
dílù vstøikovací èi zapalovací soustavy, je nutné
vìnovat pozornost následujícímu:

. .zapalovacích kabelù se nesmíte u bìžícího mo-
toru nebo pøi startování dotýkat, ani je odpo-

jovat.

.svorkovnice z jednotlivých dílù systému -jakož
i vedení mìøících pøístrojù -je možné demon-
tovat a montovat jen pøi vypnutém zapalování.

.pokud má být motor startován, aniž by mìl
naskoèit, napø. pøi kontrole kompresního tlaku,
odpojte svorkovnici z Hallova snímaèe.

.

.
Vydání 11.94 -24-17~
800.5203.00.15



24 Pøíprava smìsi I Vstøikování FELlCIA

~
Pravidla dodržování èistoty -;

Pøi pracích na palivové soustavì I vstøikování palíva
je nutno dodržovat následujících pìt pravidel, tý-
kajících se èistoty a poøádku:

.pøed rozpojením místa spojù v palivové sou-
stavì a jejich okolí dùkladnì oèistìte

.vyjmuté díly pokládejte na èistou podložku a
pøikrývejte je. Pøi manipulaci s díly palivové sou-
stavy nepoužívejte tkaniny, uvolòující vlákna.

.v pøípadì, že nebude oprava zahájena okam-
žitì, peèlivì pøikryjte, popø. uzavøete všechny
vyjmuté díly

.pro montáž používejte jen èisté díly, díly vyji-
mejte z originálního balení tìsnì pøed jejich

.montáží, nepoužívejte ty díly, které nebyly ba-
leny, napø. díly volnì ložené v regálech

.pøi otevøené palivové soustavì:
pokud možno, nepoužívejte stlaèený vzduch,
s vozidlem pokud možno nepohybujte

"- .

.
-24-18- Vydání 11.94
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.Technické údaje i

Typ motoru 135 B 136 B

Otáèky volnobìhu 1) 750...850 750...850

Øídící jednotka Mono-Motroníc

Objednací èíslo dílu 2) 004 046 023 004 046 024

Omezení otáèek 1/min 5800 6000

1) Volnobìžné otáèky a obsah CO nelze nastavovat, pouze zkontrolovat =:> strana 24-20
2) Aktuální stav, viz katalog náhradních dílù

.

.

.
~~.~~o~'.;o~ 15 --,,- IYdání 11.94 -24-19-
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24 Pøíprava smìsi I Vstøikování FELICIA

Kontrola otáèek volnobìhu ~
Upozornìní:
.otáèky volnobìhu nelze nastavovat.
.obsah CO je regulován lambda regulací na

pøedepsanou hodnotu. Poruchy v lambda re-
gulaci zaznamenává vlastní diagnostika a uklá-
dá je do pamìti závad.

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A.G 1551/1 a adaptérT 003

Podmínky

.lanko akcelerace je správnì nastavené
~ skupina 20, Demontáž a montáž dílù palivového

systému, nastavení lanka akcelerace .

.vypnout elektrické spotøebièe (pøi kontrole ne-
smí bìžet ani ventilátor chlazení)

Postup

-pøeèíst pamì• závad, pøípadné závady odstranit
a pamì• závad smazat ~ strana 01-6, Vyvolání
pamìti závad

.V.A.G 1552 nebo V.A.G 1551 ponechat pøi-
pojený

.nechat motor bìžet na volnobìh.

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:
Zvolte funkci XX

-zadat 08 pro funkci "Ètení bloku namìøených
hodno•' a potvrdit Q.

Naètení bloku namìøených hodnot HELP Zobrazení na displeji: .
Zadejte è. zobrazované skupiny XX

-zadat 01 pro volbu skupiny hodnot 01 a potvrdit
Q.

Naètení bloku namìøených hodnot 1 ~ Zobrazení na displeji:
1 2 3 4 (1 ...4 = pole na displeji)

-pozorovat pole È.4:- osmimístné èíslo

2. pozice zleva musí být 1
Zobrazení: 01000010

.
-24-20 -Vydání 11.94
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Upozornìní:. Pokud se zobrazí O, není sepnut volnobìžný

spínaè. Zkontrolovat spínaè volnobìžné polohy
~ strana 24-30

-pokraèovat ve zkoušce teprve tehdy, když je
v poli 2 zobrazena teplota chladící kapaliny min.
80 °C

-Zkontrolovat hodnotu otáèek v poli 1 -pøede-
psaná hodnota: 750 ...850/min

Pokud není dosažena pøedepsaná hodnota:

-zkontrolovat sací systém s ohledem na tìsnost
(pøisávání vzduchu) ~ strana 24-53

-zkontrolovat nastavovaè škrtící klapky ~ strana
24-27.

.

.
Vydání 11.94 -24-21 -
500.5203.00.15



24 Pøíprava smìsi I Vstøikování FELlCIA -
Kontrola lambda sondy a lambda -

regulace

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A.G 1551/1 a adapterT 003

.zkušební boxV.A.G 1598/18

.multimetr, napø. ruèní multimetr V.A.G 1526

.mìøící vedení V.A.G 1594/1

.elektrická schémata

Podmínky

.teplota motorového oleje min. 80 °c .

.žádné netìsnosti ve výfukovém systému mezi
katalyzátorem a hlavou válcù

Kontrola funkce lambda sondy

-pøipojit diagnostický pøístroj V .A. G 1552 nebo
V.A.G 1551 a navolit elektroniku motoru (adresu
01),motor má volnobìž. otáèky ~ strana 01-3

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:
Zvolte funkci XX

-zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených
hodnot" a potvrdit Q

Naètení bloku namìøených hodnot HELP Zobrazení na displeji:
Zadat èíslo zobrazované skupiny XX

-zadat 00 pro "Èíslo zobrazované skupiny" a
potvrdit Q

Naètení bloku namìøených hodnot O ~ Zobrazení na displeji: .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1 ...10 = pole zobrazení)

-pozorovat hodnotu v poli 5 (hodnota lambda

sondy).
Zobrazovaná hodnota musí kolísat mezi
102... 154

.
-24-22- Vydání 11.94
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.Kontrola vedení k lambda sondì !

-04 -pøipojit zkušební boxV.A.G 1558/18 ke kabeláži I
na svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:
Èísla konektorù svorkovnice a zdíøek zkušebního
boxu vzájemnì souhlasí.

.
-04 -rozpojit ètyøpólovou svorkovnici -1- k lambda

sondì.

-zkontrolovat vedení mezi zkušebním boxem a
ètyøpólovou svorkovnicí s ohledem na pøe-
rušení, popø. opravte dle elektrického schématu.

Konektor 3 + zdíøka 15
Konektor 4 + zdíøka 38
Odpor vedení: max. 1,5 .Q

-vodièe ètyøpólové svorkovnice zkontrolovat na
vzájemný zkrat, ev. dle elektrického schématu

opravit.
Pøedepsaná hodnota: 00 .Q.

.
Vydání 11.94 -24-23-
500.5203.00.15
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!.

K 1 hv" ' 1 ~ i
ontro a vy nvanl ambda sondy: -

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky I

.zkušební box V.A.G 1598/18

.multimetr, napø. ruèní multimetr V.A.G 1526

.mìøící vedení V.A.G 1594/1 a 1594/2

.elektrická schémata

Podmínky

.pojistka È. 4 v poøádku

.relé el. palivového èerpadla v poøádku

Kontrola napájení

rozpojit ètyøpólovou svorkovnici -1- k lambda .
sondì.

-zmìøit napìtí multimetrem pomocí vedení
V.A.G 1594/1 mezi konektory 1 + 2 svorkovnice.

-nastartovat motor.
Pøedepsaná hodnota: min. 11 V

-Vypnout zapalování.

Je-Ii napìtí O V:

-zkontrolovat dle el. schématu propojení do .

pojistkového panelu.

Zkontrolovat prùchodnost

rozpojit ètyøpólovou svorkovnici -1- k lambda
sondì.

-zkontrolovat multimetrem pomocí vedeníV.A.G
1594/2 prùchodnost vedení mezi konektory
1 +2 svorkovnice.

Pøedepsaná hodnota: max. 1,5 o.

Není-Ii dosaženo pøedepsané hodnoty:

-vymìnit lambda sondu (G39) ~ strana 24-7,
pozice 13 .

-24-24- Vydání 11.94
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.Kontrola provozních stavù motoru

Upozornìní:

Kontroluje se, zda øídícíjednotka (J257) rozpozná
provozní stavy motoru (volnobìh, èásteèné zatí-
žení, obohacení pøi zrychlení a plném zatížení, plné
zatížení a decelerací).

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 svedenímV.A.G 1551/1 aadapterTO03

Podmínky

.teplota chladící kapaliny min. 80 °C

Postup

.-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo
V.A.G 1551 a navolit elektroniku motoru (adresu
01), motor má volnobìž. otáèky ~ strana 01-3

Test systému vozidla HELP ...Zobrazení na displeji:
Zvolte funkci XX

-zadat 08 pro funkci "Èteni bloku namìøených
hodnot" a potvrdit Q

Naètení bloku namìøených hodnot HELP ...Zobrazeni na displeji:
Zadat èíslo zobrazované skupiny XX

-zadat 04 pro skupinu 04 a potvrdit Q

Naètení bloku namìøených hodnot 4 ~ ...Zobrazení na displeji:
1 2 3 4 (1...4=polenadispleji)

Upozornìní:

.ve skupinì 04 je pole 3 neobsazeno.

.-pozorovat pole 4:- osmimístné èíslo-

Zobrazení pøi provozním stavu

Volnobìh:

2. místo zprava musí ukazovat 1
Na displeji: 00000010

.
Vydání 11.94 -24-25-
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~
Èásteèné zatížení: -

-plynule pøidat plyn

3. místo zprava musí ukazovat 1
Na displeji: 00000100

Obohacení pøi zrychlení nebo plné zátìži:

-škrtící klapku rychleji otevøít.

5 místo zprava musí ukazovat 1
Na displeji: 00010100

Plné zatížení:

-dát plný plyn (plnì sešlápnout).

4. místo zprava musí krátkodobì ukazovat 1
Na displeji: 00011000 .

Decelerace:

-zvýšit otáèky nad 3000/min.

-škrtící klapku rychle uvolnit.

dokud jsou otáèky pøes 1500/min, musí 1. místo
zprava ukazovat 1,

Na displeji: 00000011 (krátkodobì)

Upozornìní:
Pod 1500/min je opìtovnì indikován volnobìh.

-stisknout ti. ~.

-zadat 06 pro funkci "Ukonèení výstupu" a
potvrdit Q.

Pokud nejsou zjištìny pøedepsané hodnoty: .

-pøeèíst pamì• závad, pøípadnì závady odstranit
~ strana 01-6

-zkontrolovat potenciometr škrtící klapky
~ strana 24-34

-zkontrolovat spínaè volnobìhu ~ strana 24-30

.
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.Kontrola nastavovaèe škrtící klapky

Kontrola funkce

Kontrola funkce ~ strana 01-14, Diagnostika
akèních èlenù

Kontrola ovládání

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo V.A.G.
1551, s vedením 1551/1 a adapterT 003

..multimetr, napø. ruèní multimetrV.A.G 1526

.zkoušeèka napìtí V.A.G. 1527

.zkušební box V .A. G 1598/18

.pomocnévedeníV.A.G 1594/1j2a 1598/18-1,
a mezikus V.A.G 1594/15

.elektrická schémata

Postup

-vypnout zapalování

-diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 nechat pøipojený.

.-demontovat èistiè vzduchu

odpojit svorkovnici -1- z nastavovaèe škrtící
klapky (V60) -2-.

-pøipojit zkoušeèku napìtí V.A.G 1527 pomocí
vedení V.A.G 1594/1 a mezikusu V.A.G 15941
15 na konektory 1 + 2 svorkovnice -1-.

-propojit konektory 3 + 4 svorkovnice -1- pomocí
vedení V.A.G 1598/18-1.

-zapnout zapalování a provést znovu diagnostiku
akèních èlenù do bodu aktivace nastavovaèe
škrtící klapky.

Svìtelná dioda na zkoušeèce se musí rozsvítit..
Vydání 11.94 -24-27-
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-škrtící klapku pomalu otevøít. Zkoušeèka se ~
musí krátce pøepnout na druhou svìtelnou diodu -

a potom zhasno

Upozornìní:
Pokud musí být zkouška opakována, rozpojit
pomocné vedení mezi konektory 3 +4, opìt spojit
a opakovat zkoušku.

-provést diagnostiku akèních èlenù až do konce.

-vypnout zapalován í.

-zkontrolovat odpory nastavovaèe ~ dole

Pokud se diody nerozsvítí:

-vypnout zapalování. .
-4 -pøipojítzkušební boxV.A.G 1598/18 ke kabeláži

do svorkovnice øídící jednotky.

Upozornìní:

Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zkušeb-
ního boxu vzájemnì souhlasí.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi zkušeb-
ním boxem a ètyøpólovou svorkovnicí, ev.
pøerušení opravit dle el. schématu

Konektor 1 + zdíøka 26
.Konektor 2 + zdíøka 2

Konektor 3 + zdíøka 10
Konektor 4 + zdíøka 20
Odpor vedení: max. 1,5 n

-vodièe ve ètyøpólové svorkovnici zkontrolovat
na zkrat, ev. opravit dle el. schémat.

Pøedepsaná hodnota: 00 n

Není-Ii nalezena ve vedení žádná závada:

-vymìnit øídící jednotku (J 257) ~ strana 01-22

Zkontrolovat odpory nastavovaèe

-Zapalování zùstává vypnuto.
\ .

-24-28- Vydání 11.94
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zkontrolovat odpory mezi konektory nastavo -I

vaèe škrtící klapky -2-pomocí multimetru a
Ipomocného vedení V.A.G 1594/2.

Pøedepsané hodnoty:
f mezi konektory 1 + 2 = 3 ...200 Q

mezi konektory 3 + 4
zavøená škrtící klapka = max. 200 Q
otevøená škrtící klapka = 00 Q

Nejsou-Ii dosaženy pøedepsané hodnoty mezi ko-
nektory 3 + 4:

-nasadit zásuvku svorkovnice -1- a zkontrolovat
spínaè volno bìžné polohy ~ strana 24-30.

Nejsou-Ii dosaženy pøedepsané hodnoty mezi
kontakty 1 + 2:. -vymìnit nastavovaè škrtící klapky (V60) ~

strana 24-14, pozice 1

"

.

.
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!
!

~i
Kontrola a nastavení spínaèe -

Ivolnobìžné polohy

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A.G 1551/1 a adapterT 003

.multimetr, napø. ruèní multimetr V.A.G 1526

.zkušební boxV.A.G 1598/18

.pomocné vedení V.A.G 1594/1 a 1598/18-1

.elektrická schémata

Upozornìní
.nastavení je nutné provádìt jen po výmìnì

nastavovaèe škrtící klapky nebo dolního dílu .vstøikovací jednotky.

.spínaè volnobìžné polohy (F60) mùže být
nastavován jen pøi zcela zasunuté ovládací
narážce škrtící klapky.

Kontrola funkce

-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo
V.A.G 1551 a navolit elektroniku motoru (adresu
01). motor stojí, zapalování je zapnuto => strana
01-3

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:
Zvolte funkci XX )

-zadat 04 pro funkci "Uvedení do základního
nastavení" a potvrdit Q

Uvedení do základního nastavení HELP Zobrazení na displeji:
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX .-zadat 01 pro èislo skupiny zobrazované skupiny

01 a potvrdit Q

Uvedení do základního nastavení 1 ~ Zobrazeni na displeji:
1 2 3 4 (1 ...4 = pole zobrazeni)

-sledovat 2. místo zleva v poli 4: -osmimístné
èíslo-

Zobrazení: 01000010 .

-škrtící klapku trochu pootevøít. Druhé místo
musí pøeskoèit na O.

Zobrazeni: OQOOO010

.
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.Pokud nejsou dosaženy pøedepsané hodnoty:

-demontovat èistiè vzduchu

Displej pøíèina pokraèovat
ve zkoušce

stále 1 zkrat na kostru => strana 24-31

stále O pøerušení nebo => strana 24-31
zkrat na plus

Pokraèování zkoušky, pokud je na displeji
stále 1:

T I 1 = stáhnout svorkovnici -1- z nastavovaèe škrticí
I ~--- klapky (V60) -2-.

.I:D Displej se zmìní na O:

-vymìnit nastavovaè škrticí klapky (V60)
=> strana 24-14, pozice 1

Na displeji zùstane 1:

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro funkci "Ukonèeni výstupu" a po-
tvrdit Q.

-vypnout zapalování.

-stáhnout svorkovnici z øídící jednotky

-zkontrolovat vedení ke konektoru 3 ve ètyø-
pólové svorkovnici na zkrat na vedení ke ko-
nektoru 4, jakož i na kostru vozidla.

.Pøedepsaná hodnota: 00 Q

Pokud nebyla nalezena ve vedení žádná závada:

-vymìnit øídicí jednotku (J257) => strana 01-22

Pokraèování zkoušky, pokud je na displeji
stále O:

-stáhnout svorkovnici -1- z nastavovaèe škrtící
klapky (V60) -2-.

-propojit konektory 3 a 4 svorkovnice -1- ve-
dením 1598/18-1 a sledovat displej

.
Vydání 11.94 -24-31-
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~
Displej se zmìní na 1: -

-vymìnit nastavovaè škrtící klapky (V60)
=> strana 24-14, pozice 1

Na displeji zùstane O:

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro funkci "Ukonèení výstupu" a
potvrdit Q.

-vypnout zapalování.

"4 -pøipojit zkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž,
ke svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:

Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zkušeb- .
ního boxu vzájemnì souhlasí.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi zkušeb-
ním boxem a ètyøpólovou svorkovnicí, ev. zá-
vady odstranit dle el. schematu

Konektor 3 + zdíøka 10
Konektor 4 + zdíøka 20
Odpor vedení: max. 1,5.0.

Pokud není zjištìna ve vedení žádná závada:

-vymìnit øídící jednotku (J257) => strana 01-22

Zkontrolovat nastavení spínaèe

Upozornìní:

Nastavení spínaèe volnobìžné polohy lze provést
pouze ve funkci "04 -Základní nastavení", -ovladaè
zcela vysunut-. Pokud se kvùli kontrole vedení

.opustí funkce 04 -základní nastavení, musí být pøed
dalším nastavováním systém nejprve uveden opìt
do základního nastavení pøi zapnutém zapalování.

Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo
V.A.G. 1551 a navolit funkci 04 "Uvedení do
základního nastavení => strana 24-30

Uvedení do základního nastavení 1 ~ "4 Zobrazení na displeji:
1 2 3 4 (1 ...4 = pole zobrazení)

-navolit zobrazovanou skupinu 00

.u V.A.G 1552 stisknout tlaèítko .!.

.u V.A.G 1551 stisknout tlaèítko 1

.
...
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.Naètení bloku namìøených hodnot O ~ ~ Zobrazení na displeji:
12345678910 (1...10=polezobrazení)

-sledujte hodnotu v poli 2 (potenciometr škrtící
klapky -dráha 1)

požadovaná hodnota: 186...210

Pokud není hodnota dosažena:

-demontovat èistiè vzduchu

~ -seøídit na dorazovém šroubu -šipka-.
hodnota pro seøízení: 198 :t 1

Pokyn:
Jestliže kvùli špatné pøístupnosti šroubu musíte
otevøít škrtící klapku, zajede ovládací narážka
škrtící klapky zpìt do základní polohy. Aby se. dostala narážka znovu do zcela vysunuté polohy,
musíte znovu aktivovat funkci 04 Uvedení do
základního nastavení.

-stisknout tlaèítko ~. Ovládací narážka škrtící
klapky se musí zasunout do základní polohy.

I 824-0041 I -zadat 06 pro "Ukonèení výstupu" a potvrdit Q.

Nelze-Ii spínaè seøídit na požadovanou hodnotu:

-vymìnit dolní díl vstøikovacího jednotky
=> strana 24-12.

.

.
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Kontrola potenciometru škrtící klapky -

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A.G 1551/1 a adaptér T 003

.zkušební boxV.A.G 1598/18

.multímetr, napø. ruèní multimetrV.A.G 1526

.vedeníV.A.G 1594/1

.elektrické schéma

Postup

-demontovat èistiè vzduchu

-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo
.V.A.G 1551 a navolit elektroniku motoru (adresu

01), motor nestartovat, zapalování zapnuto
=> strana 01-3.

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji.
Zvolte funkci XX

-zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených
hodnot" a potvrdit Q.

Naètení bloku namìøených hodnot HELP Zobrazení na displeji:
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

-zadat 00 pro èíslo skupiny 00 a potvrdit Q.

Pøeèíst blok hodnot O ~ Zobrazení na displeji:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1...10=polezobrazení)

-škrtící klapku pomalu naplno otevøít a pøitom
sledovat hodnoty v poli 2 a 3.

Pole 2: .
Èíselná hodnota musí rovnomìrnì stoupat,
dokud nebude škrtící klapka otevøena do asi
1/4 a pak musí zùstat konstantní.

Pole 3:
Èíselná hodnota musí rovnomìrnì stoupat po
celou dobu otevírání škrtící klapky.

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro "Ukonèení výstupu" a potvrdit Q.

.
-24-34- Vydání 11.94

500.5203.00.15



FELlCIA Pøíprava smìsi I Vstøikování 24

.Zùstane-Ii jedna nebo obì hodnoty konstantní:

-vypnout zapalování.

vytáhnout svorkovnici -1- z potenciometru škrtí-
cí klapky -2-.

-pøipojit multimetr s pomocným vedením 1594/1
mezi konektory 1 + 5 svorkovnice.

-zapnout zapalování a zmìøit napìtí.
požadovaná hodnota: cca 5 V

-vypnout zapalování.

.
pøipojit zkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž
ke svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:

Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zku-
šebního boxu vzájemnì souhlasí.

-zkontrolovat prùchodnost mezi zkušebním
boxem a pìtipólovou svorkovnicí,. ev. závady
odstranit dle el. schémat.

konektor 1 + zdíøka 17
konektor 2 + zdíøka 41
konektor 4 + zdíøka 18

. konektor 5 + zdíøka 14
odpor vedení: max. 1,5 .Q

-zkontrolovat navíc vodièe ve svorkovnici na
vzájemný zkrat.

pøedepsaná hodnota: 00 .Q

Pokud není zjištìna žádná závada ve vedení a je-
li napìtí mezi konektory 1 + 5:

-vymìnit dolní díl vstøikovací jednotky ~ strana
24-12

Pokud není zjištìna žádná závada ve vedení a
je-Ii napìtí mezi konektory 1 + 5 nulové:

-vymìnit øídící jednotku (J257) ~ strana 01-22..
Vydání 11.94 -24-35-
800.5203.00.15



I
24 Pøíprava smìsi / Vstøikování FELICIA:

,
I
i

~
Kontrola snímaèe teploty chladící ~

kapaliny

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A.G 1551/1 a adapterT 003

.zkušební boxV.A.G 1598/1

.multimetr, napø. ruèní multimetr V.A.G 1526

.vedení V.A.G 1594/1 a 1598/18-1

.Elektrické schéma

Postup

-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo
.V.A.G 1551 a navolit elektroniku motoru (adresu

01), motor má volnobìž. otáèky => strana 01-3

Test systému vozidla HELP ...Zobrazení na displeji.
Zvolte funkci XX

-zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených
hodnot" a potvrdit Q.

Naètení bloku namìøených hodnot HELP ...Zobrazení na displeji:
zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

-zadat 01 pro èíslo skupiny a potvrdit Q.

Naètení bloku namìøených hodnot 1 ~ ...Zobrazení na displeji:
1 2 3 4 (1 ...4 = pole zobrazení)

-pøeèíst hodnotu teploty chladící kapaliny v poli
2.

Displej Pøíèina Pokraèujte dále .

cca. -50 °C pøerušený vodiè => strana 24-37
nebo zkrat na plus

cca. 130 °C zkrat na kostru => strana 24-37

ca. teplota jen pokud je
chladící uložena
kapaliny 1) sporadická

závada: 2)
=> strana 24-38

1) Pokud se zobrazuje teplota, která se silnì odlišuje od
teploty okolí snímaèe, zkontrolovat vedení snímaèe
na pøechodový odpor.

2) Kontrola možná, jen pokud je motor studený. .
-24-36- Vydání 11.94
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.Pokraèování kontroly pokud je hodnota cca
-50 DC:

vytáhnout svorkovnici -1- ze snímaèe teploty
chladící kapaliny (G62) -2-.

-konektory svorkovnice pøemostit vedením
V.A.G 1598/18-1 a sledovat displej.

Hodnota cca. 130 DC:

-vymìnit snímaè chladící kapaliny -2-.

Hodnota cca. -50 DC:

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro "Ukonèení výstupu" a potvrdit Q.

.-vypnout zapalování.

pøipojit zkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž
ke svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:
Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zku-
šebního boxu vzájemnì souhlasí.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi zkušeb-
ním boxem, zdíøka 42 a dvojpólovou svor-
kovnicí, ev závady odstranit dle el. schematu.

odpor vedení: max. 1.5.0.. -zkontrolovat vodièe ve svorkovnici na zkrat na

plus
Požadovaná hodnota: 00 .o.

Pokud není zjištìna ve vedení žádná závada:

-vymìnit øídící jednotku (J257)
=> strana 01-22

Pokraèování kontroly pokud je hodnota cca
130 DC:

vytáhnout svorkovnici -1- ze snímaèe teploty
chladící kapaliny (G62) -2-.

Hodnota cca. -50 DC:

-vymìnit snímaè chladící kapaliny -2-. r.
Vydání 11.94 -24-37-
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,
Hodnota cca. 130 °c: !

-stisknout tlaèítko ~. ~ I

-zadat 06 pro "Ukonèení výstupu" a potvrdit Q. --I

-vypnout zapalování.

-vytáhnout svorkovnici z øídicí jednotky Mono-
Motronic.

-zkontrolovat vodiè k dvojpólové svorkovnici
konektor 1 na zkrat k vodièi ke konektoru 2 a
na kostru

požadovaná hodnota: 00 .o.

Pokud není zjištìna ve vedení žádná závada:

-vymìnit øídící jednotku (J257)
~ strana 01-22

Pokraèování kontroly pokud je zobrazena .nìjaká hodnota teploty chladící kapaliny:

Kontrola funkènosti snímaèe

-sledovat hodnotu teploty v poli 2. Teplota musí
rovnomìrnì bez skokových zmìn stoupat
souèasnì se zahøíváním motoru

Upozornìní:
.hodnoty na displeji se mìní v malých krocích

o 2 ..5 °c

.Vyskytují-Ii se pøi nìkterých teplotách nepra-
videlnosti v bìhu motoru a nestoupá-Ii teplota
plynule, jde o krátkodobé výpadky signálu a
snímaè se musí vymìnit.

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro "Ukonèení výstupu" a potvrdit Q. .

.
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Kontrola snímaèe teploty nasávaného
vzduchu

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.AoG 1552 nebo V.A.G
1551 s vedenim V.A.G 1551/1 a adapterT 003

.zkušební box V.A.G 1598/18

.multimetr napø. ruèní multimetr V.A.G 1526

.pomocné vedení V.A.G 1594/1 a 1598/18-1

.Elektrické schéma

..chladící sprej (normální)

Postup

-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo
VoA.G 1551 a navolit elektroniku motoru (adresu
01), motor má volnobìž. otáèky ~ strana 01-3.

Test systému vozidla HELP, ...
Zvolte funkci XX ~ Zobrazeni na displeji.

-zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených
hodno•' a potvrdit Q.

Naètení bloku namìøených hodnot HELP
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX ~ Zobrazení na displeji:

-zadat 02 pro èíslo skupiny a potvrdit Qo

Naètení bloku namìøených hodnot 2 ~ ~ Zobrazení na displeji:
1 2 3 4 (1 0..4 = pole zobrazení). -pøeèíst hodnotu teploty nasávaného vzduchu

v poli 4.

.
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~
Dísplej Pøíèina Pokraèujte dále -

cca. -55 °C pøerušený vodiè => strana 24-40
nebo zkrat na plus

cca. 130 °C zkrat na kostru => strana 24-41

cca. teplota
okolí 1) => strana 24-42

1) Pokud se zobrazuje teplota velmi odlišná od
teploty okolí snímaèe, zkontrolovat vedení ke
snímaèi na pøechodový odpor.

Pokraèování kontroly pokud je hodnota cca .-55 °C: '.

-demontovat èistiè vzduchu

~ -vytáhnout ètyøpólovou svorkovnici -1- ze
vstøikovací jednotky -2-.

-konektory 1 + 2 svorkovnice pøemostit vedením
V.A.G 1598/18-1 a sledovat hodnotu na displeji.

Hodnota cca. 130 °C:

-vymìnit držák vstøikovacího ventilu se sní-
maèem teploty nasávaného vzduchu (G42)
=> strana 24-13, pozice 7

Hodnota cca. -55 °C:

-stisknout tlaèítko~. .

-zadat 06 pro "Ukonèení výstupu" a potvrdit Q.

-vypnout zapalování.

~ -pøipojit zkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž
ke svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:

Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zkušeb-
ního boxu vzájemnì souhlasí.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi ètyøpó-
lovou svorkovnicí konektor 2 a zkušebním
boxem, zdíøka 43 ev. opravit závadu dle el.
schématu. .

-24-40- Vydání 11.94
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-zkontrolovat zda tento vodiè nemá zkrat na plus. '
.požadovaná hodnota: 00 Q I

Pokud není zjíštìna žádná závada ve vedení: I

-vymìnit øídící jednotku (J257)
=> strana 01-22.

Pokraèování kontroly pokud je hodnota cca
130 DC:

-demontovat èístiè vzduchu

vytáhnout ètyøpólovou svorkovnici -1- ze vstøi-
kovacího ventilu -2-.

Hodnota cca. -55 DC:

-vymìnit svorkovnici vstøikovacího ventilu se
snímaèem teploty nasávaného vzduchu (G42)
=> strana 24-13, pozice 7

.Hodnota cca. 130 DC:

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro "Ukonèení výstupu" a potvrdit Q.

-vypnout zapalování.

-vytáhnout svorkovnici z øídící jednotky Mono-
Motronic.

-zkontrolovat vodiè ke ètyøpólové svorkovnici
konektor 2 na zkrat k vodièi ke konektoru 1 jakož
í na kostru.

požadovaná hodnota: 00 Q

Pokud není zjištìna žádná závada ve vedení:

-vymìnit øídící jednotku (J257)
.=> strana 01-22.

.
Vydání 11.94 -24-41-
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!
!

~ ~- ~ i

Pokraèování kontroly, pokud se zobrazuje

zhruba teplota okolí: -I

-sejmout víko èistièe vzduchu.

-sledovat hodnoty teploty nasávaného vzduchu

v poli 4.

//1""""~~~"~ \~-~- :Y'-1
( s~}maè -šipka- postøíkat chladícím sprejem ~ ---===~;e5\= (""'--- prltom sledovat hodnotu teploty. Teplota musl

klesnout jinak vymìnit snímaè teploty nasá-

vaného vzduchu (G 42).

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro "Ukonèení výstupu" a potvrdit Q.

I 824-0046 I .

.
.!

.
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.Kontrola vstøikovacího ventilu

Podmínky

.pojistka È. 4 v poøádku

Kontrola funkènosti

-sejmout víko èistièe vzduchu.

~ -nastartovat motor a nechat jej bìžet na volno-
bìh, pøípadnì, pokud motor nenaskoèí, krátce
zastartovat. Na škrtící klapku musí viditelnì
dopadat paprsek smìsi.

-vypnout zapalování a zkontrolovat vstøikovací
ventil na tìsnost. Nesmí vykapat víc jak 2 kapky
za minutu.

.Není-Ii viditelný proud smìsi:

-zkontrolovat redukèní pøepouštìcí ventil
~ strana 24-51

L 824-0047 I -zkontrolovat ovládání.

Kontrola ovládání

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.zkušební boxV.A.G 1598/18

.zkoušeèka napìtí V.A.G 1527

.multimetr, napø. ruèní multimetrV.A.G 1526

.vedeníV.A.G 1594/1 a 1594/2 a mezikusV.A.G
1594/15

..Elektrické schéma

Postu p

-demontovat èistiè vzduchu.

.
Vydání 11.94 -24-43-
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~
vytáhnout ètyøpólovou svorkovnici -1- ze vstøi- -
kovací jednotky -2-.

-pøipojit zkoušeèku napìtí V.A.G 1527 pomocí
vedení V.A.G 1594/1 a mezikusu V.A.G 1594/
15 ke konektorùm 3 + 4 svorkovnice -1-.

-za startovat a zkontrolovat pøi tom napìtí pro
vstøikovací ventil.

Svìtelná dioda musí problikávat.

Pokud svìtelná dioda problikává:

-vypnout zapalování.

-vymìnit vstøikovací ventil ~ strana 24-46. .
Pokud svìtelná dioda neproblikává:

pøipojit zkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž
ke svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:
Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zku-
šebního boxu vzájemnì souhlasí.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi ètyø-
pólovou svorkovnicí konektor 3 a zdíøkou 7
zkušebního boxu (odporové vedení), ev. závady
odstranit dle el. schématu.

odpor vedení max. 3,5 .o.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi ètyøpó-
lovou svorkovnicí konektor 4 a pojistkovým

.panelem podle el. schématu (odporové vedení).
odpor vedení max. 3,5 .o. "

-zkontrolovat oba vodièe na vzájemný zkrat
Požadovaná hodnota: 00.0.

Není-Ii ve vedení závada:

-vymìnit øídící jednotku (J257)
~ strana 01-22

Zkontrolovat odpor vstøikovacího ventilu

-vypnout zapalování

\ .
-24-44- Vydání 11.94
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.-vytáhnout svorkovnici -1- ze vstøikovací jednotky
-2-.

-zkontrolovat multimetrem a vedením 1594/2
odpor vstøikovacího ventilu mezi konektory
3 + 4 na vstøikovací jednotce -2-.

požadovaná hodnota: 1,2 ...1,6 Q
(pøi teplotì okolí + 15 ..30 °C)

Nenamìøíme-Ii požadovanou hodnotu:

-vymìnit držák ~ strana 24-46

-zmìøit odpor pøímo na svorkách vstøikovacího
ventilu

požadovaná hodnota: 1,2 ...1,6 Q

Nenamìøíme-Ii požadovanou hodnotu

.-vymìnit vstøikovací ventil ~ strana 24-46

Namìøíme-Ii požadovanou hodnotu

-vymìnit držák ~ strana 24-46

.

I '

.j
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24 Pøíprava smìsi I Vstøikování FELlCIA

Demontáž a montáž vstøikovacího ~--
ventilu

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.šroubovák T orx T 25

.momentový klíè (5...50 Nm)

Demontáž

-sejmout èistiè vzduchu

Pozorl

Palivový systém je pod tlakem! Pøed uvolnìnim hadic
podložit spoje hadrem. Opatrným stahovánim hadice
postupnì zmenšit tlak. .

pro snížení tlaku stáhnout pøívodní vedení paliva
-2-.

-vytáhnout svorkovnici -1-.

-vyšroubovat upevòovací šroub -3- šroubo-
vákem Torx a stáhnout držák vstøikovacího
ventilu -4-.

vytáhnout vstøikovací ventil.

e

e/

-2446- Vydání 11.94
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.~ Montáž
1 ~ nasadit nové O -kroužky -6-.

-nasadit pojistnou podložku -4-.

-vložit vstøikovací ventil -5- s tìsnìním -3- do
držáku -2- (vymìnit poškozené tìsnìní).

-pro lepší nasazení vstøikovacího ventilu lehce
natøít O kroužky olejem.

5 -vložit vstøikovací ventil s držákem do vstøikovací

jednotky.

I 824-0064 I -vložit upevòovací šroub (potøít tìsnícím tmelemI "'~..-uuu.. I 06) do držáku a dotáhnout silou 5 Nm.. -nasadit zástrèku.

-namontovat èistiè vzduchu => strana 24-5

.
1

.
Vydání 11.94 -24-47-
800.5203.00.15



24 Pøíprava smìsi I Vstøikování FELlCIA

~
Kontrola relé palivového èerpadla -I

IPotøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.zkušební boxV.A.G 1598/18

.multimetr, napø. ruèní multimetr V .A. G 1526

.zkoušeèka napìtíV.A.G 1527

.vedeníV.A.G 1594/1 a mezikusV.A.G 1594/15

.Elektrické schéma

Podmínky

.pojistky È. 1 a 20 v poøádku

~ § ~ ~ ~ B ~ ~ § B ~ o ~ § ~ ~ ~ B ~ ~ B ~ ~ -04 ~::z:~~:On;~hO èerpadla -1- se nalézá na pozici 5 .

v pojistkovém panelu v prostoru nohou spolu-
jezdce.

Zkontrolovat relé palivového èerpadla (J17)

I 824-0065 I -vytáhnout v pojistkovém panelu pojistku è. 4

-04 -pøipojit zkoušeèku napìtí pomocí vedení V.A.G
1594/1 mezi konektor pojistky 4 a kostru.

-krátce zastartovat.
Relé palivového èerpadla se musí sepnout

~ I;:J ~ [i1 ~ 1;;1 ~ ~ I;:J I;:J ~ o ~ I;:J ~ ~ ~ 1;;1 ~ ~ I;:J ~ ~ (pøi d?t~ku je cítit, ~Iyšitel~~) svìtelná dioda .g g g liJ g g g g g g g g g g g g g g g g g g zkousecky se musl rozsvltlt.

Bc E7:::::~EI~a Nesepne-Ii se relé palivového èerpadla:

~~ø 2 AFl9Q -zkontrolovat napájení a ovládání relé palivového
/" èerpadla ~ strana 24-49.

I 824-0066 I Nesvítí-Ii dioda:

-podle el. schématu zkontrolovat prùchodnost
vedení od pojistky 4 ke konektoru 87 relé è. 5.

Odpor vedení: max. 1,5 n

V pøípadì, že je zjištìn pøerušený vodiè:
-vymìnit pojistkový panel:
~ EI. zaøízení; opr. skupina 97

.
-2448- Vydání 11.94
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.-vymìnit pojistkový panel: !

I=> EI. zaøízení; opr. skupina 97

Pokud není zjištìno pøerušení vedení:

-zkontrolovat napájení a ovládání relé palivového
èerpadla

Kontrola napájení a ovládání relé palivového
èerpadla

-vytáhnout relé palivového èerpadla z pozice
è. 5 v pojistkovém panelu.

.Kontrola napájení

-zapnout zapalování.

zmìøit napìtí mezi konektorem 85 a kostrou a
mezi konektorem 30 a kostrou multimetrem a
pomocným vedením 1594/1

Požadovaná hodnota: cca napìtí akumulá -
toru

§88~~8~ [1~8~o~8B~ ~ 8 Nejsou-Ii tyto hodnoty dosaženy:

EJ (;;) -vymìnit pojistkový panel.

=> EI. zaøízení; opr. skupina 97.

1524-0055 I.
Kontrola ovládání

i~~,"1 "" zkoušeèku napìtí pomocí vedení V.A.G 1594/1
~ a mezi kusu V.A.G 1594/15 pøipojit ke konek-

n torùm 85 a 86.

t::::j CJ ~:O -zapnout zapalování.

~ 8 8 ~ 8 ~ ~ ~ 8 B ~o~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:;~I~:k ~~~:n~~t~USí rozsvítit na cca 1

t:T-"-.dEJ -zastartovat
Svìtelná dioda musí trvale svítit

Upozornìní:
. I 24-0056 I Zkoušeèky napìtí s malým odbìrem proudu ne-

zhasnou zcela po 1 sec, nýbrž slabì svítí dál až do
okamžiku startování.

Vydání 11.94 -2449-
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!

~I
Nesvítí-Ii svìtelná dioda: --I

-4 -pøipojit zkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž
ke svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:

Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zku-
šebního boxu vzájemnì souhlasí.

.
Q' -,' 'M'
I_~ -4 -zkontrolovat prùchodnost vedení mezi zkušeb-

ním boxem zdíøkou 25 a konektorem 86 -šipka-
v patici relé, ev. závady odstranit dle el. sche-
matu.

~~~~~~~~B~Bo~~~~~~~~B~~ OdPo~v~~~ní: max.1,5~.. ..
Pokud nenl Zjlstena ve vedeni zadna zavada a

t:T-~EI svìtelná dioda nesvítí:

-vymìnit øídící jednotku (J257)
=> strana 01-22

I "..,. 1"\1"\1="7 I Pokud je ovládání relé palivového èerpadla i vedení
I 824-0057 I v poøádku:

-vymìnit relé palivového èerpadla. .

"

.
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.Kontrola regulátoru tlaku paliva a
II

tlaku v systému

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.dálkové ovládání V.A.G 1348/3A s adapterem
1348/3-2

.pøípravek na mìøení tlaku V.A.G 1318

.adaptér 1318/11

.adaptér 1318/23

.zkontrolovat množství paliva podávané èer-

padlem:
=> skupina 20, Demontáž a montáž dílù palivového

systému, kontrola palivového èerpadla

.-demontovat èistiè vzduchu.

V.A.G 1318
Pozor!

Palivový systém je pod tlakem! Pøed uvolnìním
V.A.G 1318/23 hadic podložit spoje hadrem. Pak opatrným

stažením hadic zmenšit tlak.

~ -pøipojit pøípravek na mìøení tlaku V.A.G 1318
pomocí adaptéru 1318/11 a /23 mezi pøívodní
vìtev paliva -1- a vstøikovací jednotku:

-otevøít blokovací kohout pøípravku na mìøení
I 824-0058 I tlaku (páka ve smìru prùtoku).

.-motor nastartovat a nechat bìžet na volnobìh.

Pokud motor nenaskoèí:

~ -vyndat relé palivového èerpadla (J17) z pojist-
kového panelu (pozice R5).

-pøipojit dálkové ovládání V.A. G 1348/3A
s adaptérem 1348/3-2 na konektor 87 a kladný
pól baterie

-stisknout dálkové ovládání.

-zmìøit tlak paliva.
požadovaná hodnota:
pøetlak cca. 0,8 ...1,2 baru

Pokud hodnota není dosažena:

.-vymìnit horní díl vstøikovací jednotky
=> strana 24-12, pozice 1

Vydání 11.94 -24-51-
500.5203.00.15



24 Pøíprava smìsi I Vstøikováni FELlCIA
!

Pokud je namìøená hodnota vìtší: !

~ i
-zkontrolovat prùchodnost zpìtného vedení,

pøípadnì vymìnit horní díl vstøikovací jednotky. --I

-vypnout zapalování nebo dálkové ovládání a
zkontrolovat pøidržovací tlak.

požadovaná hodnota:
po 5 min nejménì 0,5 bar pøetlak

Pokud klesne pøídržný tlak pod pøedepsanou
hodnotu:

netìsné spoje,
vadný zpìtný ventil palivového èerpadla
netìsné O -kroužky vstøikovacího ventilu,
netìsný vstøikovací ventil,
vadný redukèní pøepouštìcí ventil.

Upozornìní:
.vstøikovací jednotka a redukèní pøepouštìcí

ventil jsou vzájemnì sladìny. Pøepouštìcí ventil
.nelze opravovat. Pøi závadì pøepouštìcího

ventilu musí být vymìnìn horní díl vstøikovací

jednotky.

.pøed odpojením pøípravku na mìøení tlaku paliva
otevøením blokovacího kohoutu snížit tlak
paliva. Pøitom držet nìjakou nádobu u výtoku.

.

.
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.Kontrola netìsnosti v sacím systému

(pøisávaný vzduch)

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A.G 1551/1 a adaptérT 003

.sprej na vyhledávání netìsností G 001 800 A 1

Postup

Upozornìní:
.podtlakem v sacím systému bude pøisáván

vyhledávací sprej s pøídavným vzduchem.
Tento sprej snižuje zápalnost smìsi. To vede
ke snížení otáèek motoru a ke zmìnì hodnoty
signálu lambda sondy.

..musí být bezpodmíneènì dodrženy bezpeè-
nostní pokyny uvedené na obalu spreje.

-pøipojit diagnostický pøístroj V .A. G 1552 nebo
V.A.G 1551 a navolit elektroniku motoru (adresu
01), motor je ve volnobìhu ~ strana 01-3

Test systému vozidla HELP ~ Zobrazení na displeji:
Zvolte funkci XX

-zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených
hodno•' a potvrdit Q.

Naètení bloku namìøených hodnot HELP ~ Zobrazení na displeji:
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

-zadat 00 pro èíslo skupiny 00 a potvrdit Q

Naètení bloku namìøených hodnot O ~ Zobrazení na displeji:
12345678910 (1...10=polezobrazení). -pozorovat hodnotu v poli 5 (lambda sonda) a

sledovat oblast ve které se pohybuje.

-postøíkat systematicky èásti saciho systému
sprejem na hledání netìsností.

Pokud klesnou otáèky a zmìní se hodnota v poli 5
mimo døívìjší meze:

-zkontrolovat postøíkané místo saciho systému
na netìsnost a odstranit ji.

.
i

!
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I
Kontrola regulace teploty nasávaného !
vzduchu ~ I

Kontrola nasávacího hrdla -I

-demontovat nasávací hrdlo èistièe vzduchu.

zkontrolovat polohu regulaèní klapky.
nad + 22 °c:

klapka musí zavøít pøívod teplého vzduchu
-1-, -20 až + 22 °c:
klapka musí být otevøena do max. 2/3
rozsahu -2-.

Pokyn:
Funkci termoèlánku lze jednoduše zkontrolovat
postøíkáním obvyklým chladícím sprejem.

-sáním na podtlakové pøípojce (použít pomoc-
nou hadíci) zkontrolovat funkènost a lehkost
chodu regulaèní klapky. .

Kontrola regulátoru teploty

.nasávací hrdlo v poøádku

.motor zahøátý max. na teplotu lidského tìla

.podtlakové hadice nasazeny

-motor nastartovat a nechat bìžet na volnobìh.
Regulaèní klapky musí být pøitažena

-stáhnout podtlakovou hadici z regulátoru teploty
na vstøikovací jednotce.

Regulaèní klapka musí bìhem max. 20 sec.
zaujmout výchozí polohu. .

.
-24-54- Vydání 11.94
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FELlCIA Pøíprava smìsi / Vstøikování 24

.Kontrola napájení øídící jednotky !

Potøebné speciálni náøadi, pøístroje a pomùcky

.diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A.G 1551/1 a adapter T 003

.zkušební box V.A.G 1598/18

.multimetr, napø. ruèní multimetrV.A.G 1526

.elektrická schémata

Podmínky

.napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V

.alternátor v poøádku

.Postup
Kontrola napájení pøes relé (J17)

-pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo
V.A.G 1551 a navolit elektroniku motoru (adresu
01), motor má volnobìž. otáèky ~ strana 01-3

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:
Zvolte funkci XX

-zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených
hodno•' a potvrdit Q.

Naètení bloku namìøených hodnot HELP Zobrazení na displeji:
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

-zadat 02 pro èíslo skupiny 02 a potvrdit Q

Naètení bloku namìøených hodnot 2 ~ Zobrazení na displeji:
1 2 3 4 (1 ...4 = pole zobrazení)

.-odeèíst hodnotu v poli 3.
Požadovaná hodnota: cca napìtí akumulá -

toru -konstantnì

-stisknout tlaèítko ~.

-zadat 06 pro funkci "Ukonèení výstupu" a
potvrdit Q.

-vypnout zapalování.

.
Vydání 11.94 -24-55-
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24 Pøíprava smìsi / Vstøikování FELlCIA -
pøipojit zkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž -
ke svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:
Èíslování konektorù svorkovníce a zdíøek zkušeb-
ního boxu vzájemnì souhlasí.

-zmìøit napájení pamìti závad multimetrem na
zdíøkách 20 + 21 zkušebního boxu.

Požadovaná hodnota: min. 11 V

Pokud nebylo pøi mìøení s V.A.G 1551 nebo V.A.G
1552 namìøeno napìtí akumulátoru:

-zapnout zapalování.

-zmìøit napájení øídící jednotky multimetrem
mezi zdíøkami 20 + 23 zkušebního boxu:

Požadovaná hodnota: min. 11 V .

Pokud nebudou tyto hodnoty dosaženy:

-zkontrolovat vedení dle el. schématu.

.

.
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IFELICIA Zapalovací soustava 28 '

.Vstøikovací a zapalovací zaøízení !

Mono-Motronic I

Opravy zapalovací èásti

Upozornìní:
.Zde se probírají jen díly, týkající se zapalování.

Ostatní díly vstøikovacího a zapalovacího
zaøízení => skupina 24.

.øídící jednotka vstøikovacího a zapalovacího
systému je vybavena vlastní diagnostikou.

.díly oznaèené * lze kontrolovat vlastní diagnos-

tikou.
=> strana 01-6, pøeèíst pamì• závad

.pro bezvadnou funkci elektrických souèástí je
.zapotøebí napìtí alespoò 11,5 V

.pøi nìkterých kontrolách se mùže stát, že øídící
jednotka rozpozná a uloží závadu. Proto se musí
po provedení kontrol a oprav pøeèíst a opìtovnì
smazat pamì• závad.
=> strana 01-6, pøeèíst pamì• závad

Bezpeènostní opatøení => strana 28-6

Seøizovací hodnoty, zapalovací svíèky => strana
28-7

.

.
I
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28 Zapalovací soustava FELICIA

!
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1828-0010 I

1 -Svorkovnice, 3-pólová 5 -Zapalovací kabel
+ s koncovkou

2 -Koncový stupeò zapalovacího trafa (N157) + 2,5...7,5 ko.
+ zkontrolovat => strana 28-12
+ jednotlivì lze vymìòovat jen šroubované 6 -Víèko rozdìlovaèe

provedení + pozor na trhliny, stopy bludných proudù
+ zkontrolovat opotøebení konektorù

3 -Zapalovací trafo (N152) + vyèistit pøed nasazením
+ zkontrolovat => strana 28-11 + zkontrolovat uhlíky na opotøebení a snad-

nost chodu
4 -Šroub

+ 10 Nm .
-28-2 -Vydání 11.94
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FELICIA Zapalovací soustava 28 i
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.4 12 1 11 10
I 828-0010 I

7 -Raménko rozdìlovaèe 10 -Zapalovací kabely
+ pøilepeno na høídeli -Loctite 406 + odporové vodièe s konektory na svíèku a
+ odrušovací odpor 0,6... 1,4 kn rozdìlovaè
+ výmìna ~ strana 28-15 + 1. válec: 2...6 kn

+ 2. válec: 3... 9 kn
8 -Rozdìlovaè + 3. válec: 3,5...10,5kn

+ rozložení a složení ~ strana 28-4 + 4. válec: 2,5... 7,5kn
+ základní nastavení ~ strana 28-8

11 -Zapalovací svíèka
9 -O -kroužek + typ a vzdálenost elektrod

+ pøi poškození vymìnit ~ strana 28-7
+ 30 Nm. 12 -Hallùv snímaè (G40)
+ zkontrolovat ~ strana 28-9

Vydání 11.94 -28-3~
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28 Zapalovací soustava FELlCIA

Rozdìlovaè -rozložení a složení

~-

1

~/~:;~== :
i ;~~---@
@~ ~ 4 .

5

12 ~

11 6

@ 7
~~
(§.,1---':::~~1 O ~~~ 3 .

9 ~~~~ -8

I 828-0011 I

Upozornìní: 4 -Tìleso rozdìlovaèe

Pøi složení dát pozor, aby spojka -10- byla lehce 5 -Pøídržná pružina
pohyblivá na kolíku -8- a aby byla vymezena vùle
na høídeli rozdìlovaèe -1-. 6 -Ložisko

.høídele rozdìlovaèe

1 -Høídel rozdìlovaèe
.po demontáži kolíku -8- høídel vytáhnout

2 -Plastová podložka

3 -Vyrovnávací podložka .

-284 -Vydání 11.94
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FELlCIA Zapalovací soustava 28.
1
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I 828-0011 I

7 -Podložka 11 -Mazací filc
+ pøed montáží pokapat motorovým olejem

8 -Kolík
12 -Šroub MG x 8

9 -Pružná spona + zakrývá mazací otvor ložisek

10 -Spojka
+ pøed demontáží oznaèit polohu
k høídeli -1-

.
Vydání 11.94 -28-5 -
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28 Zapalovací soustava FELlCIA

Bezpeènostní opatøení -.-
Aby se zabránilo poranìní osob anebo poškozeni
vstøikovacího a zapalovacího systému, je nutné
vìnovat pozornost následovnému:

.zapalovací kabely nesmí být u bìžícího motoru
nebo pøi startovacích otáèkách odpojovány, ani
se jich nelze dotýkat.

.svorkovnice vstøikovacího a zapalovacího
zaøízení systému -jakož i vedení mìøících
pøístrojù -odpojujte a pøipojujte jen pøi vypnutém
zapalování

.pokud má být motor startován, aniž by naskoèil,
napø. pøi kontrole kompresního tlaku, musí se
vytáhnout svorkovnice Hallova snímaèe.

.na svorku 1 (-) nepøipojovat žádný kondenzátor. .

.palec rozdìlovaèe 1 kn nevymìòovat za jiný,
ani pøi odrušování autorádia.

.používat jen pøedepsané odporové zapalovací
kabely s konektory na svíèky.

.

.
-28-6- Vydání 11.94
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FELICIA Zapalovací soustava 28

.Seøizovací hodnoty, zapalovací svíèky

typ motoru 135 B 136 B

pøedstih nelze seøizovat

poøadí zapalování 1-3-4-2

svíèky

oznaèení výrobce Bosch FR 8 DC Bosch FR 7 DC
NGK BCPR 5 ES NGK BKR 6 ES

Champion RC 12 YC Champion RC 9 YC

vzdálenost elektrod 0,7...0,8 mm

utahovací moment 30 Nm

.interval výmìny 30000 km

"'

.' "

.
Vydání 11.94 -'"--- 28-7 -
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28 Zapalovací soustava FELICIA

Základní nastavení rozdìlovaèe -.
--

znaèku na øemenici nastavit na znaèku horní
úvrati prvého válce

I 802-0002 I .
rozdìlovaè vložit tak, aby palec rozdìlovaèe
smìøoval na znaèku pro válec 1 na tìlese
rozdìlovaèe -šipka-.

-víèko rozdìlovaèe pøed nasazením vyèistit,
O zkontrolovat trhliny, stopy bludných proudù, aj.,

pøípadnì vymìnit

I 828-0012 I .

.
-28-8 -Vydání 11.94
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FELICIA Zapalovací soustava 28

.Kontrola Hallova snímaèe

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.zkušební box V .A. G 1598/18

.multímetr, napø. ruèní multimetr V.A.G 1526

.vedeníV.A.G 1594/1

.elektrická schémata

Podmínky

.vlastní diagnostika musí indikovat závadu
Hallova snímaèe

Postup

.-vytáhnout svorkovnici z Hallova snímaèe.

~ -pro mìøení napìtí pøipojít multimetr pomocí
vedení V.A.G 1594/1 k vnìjším konektorùm
svorkovnice.

-zapnout zapalování.
Požadovaná hodnota: min. 10 V

1828-0013 I
-vypnout zapalování.

~ -pøípojítzkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž
ke svorkovnící øídící jednotky.

Upozornìní:
Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zkušeb-
ního boxu vzájemnì souhlasí

.-zkontrolovat prùchodnost vedení mezí zkušeb-
ním boxem a trojpólovou svorkovnicí, ev. zá-
vady odstranit dle el. schematu.

Konektor 1 + zdíøka 8
Konektor 2 + zdíøka 13
Konektor 3 + zdíøka 20
Odpor vedení: max. 1,5 Q

.
Vydání 11.94 -28-9-
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28 Zapalovací soustava FELlCIA

-vodièe v tøípólové svorkovnici zkontrolovat na
vzájemný zkrat. 18.

Pøedepsaná hodnota: 00 Q

Pokud není nalezena žádná závada ve vedení a
mezi konektory 1 + 3 je napìtí:

-vymìnit Hallùv snímaè =:> strana 28-3, pozice
12.

(

Pokud není nalezena žádná závada ve vedení a
mezi konektory 1 + 3 je nulové napìtí:

-vymìnit øídící jednotku (J257)
=:> strana 01-22

è .

.

.
-28-10 -Vydání 11.94

800.5203.00.15

-



FELICIA 28 I

.Kontrola zapalovacího .
transformátoru

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.multimetr napø. ruèní multimetr V.A.G 1526

Postup

-vytáhnout svorkovnici a zapalovací kabel
z transformátoru (N 152).

zkontrolovat odpor prímárního vinutí multi-
metrem mezi svorkami 1 a 15.

~ Požadovaná hodnota: 0,5 ...0,7 .o.

rJo -o I I Upozornìní:
I II Liší-Ii se namìøená hodnota jen málo od poža-~ ru 15 dované, oèistìte dùkladnì sondy multimetru a

1 ~ IJ mìøení opakujte.

~ -zkontrolovat odpor sekundárního vinutí multi-
metrem mezi svorkami 4 a 15.

4 Požadovaná hodnota: 3 ...4 k.o.

Pokud nejsou namìøeny tyto hodnoty:
I 828-0014 I

-vymìnit zapalovací transformátor
=> strana 28-2, pozice 3.

.
Vydání 11.94 -28-11- I
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28 FELlCIA I

Kontrola koncového stupnì ~
zapalovacího transformátoru

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.zkušební boxV.A.G 1598/18

.multimetr napø. ruèní multimetrV.A.G 1526

.zkoušeèka napìtí V.A.G 1527

.elektrické schema

Podmínky

.Hallùv snímaè v poøádku

.zapalovací transformátor v poøádku..
Kontrola napájení

-vytáhnout trojpólovou svorkovnici -1- ze zapa-
lovacího transformátoru -2-.

~ -pro mìøení napìtí pøipojit multimetr pomocí
vedení V.A.G 1594/1 ke konektorùm 1 + 5
svorkovnice.

-zapnout zapalování.
Požadovaná hodnota min 11 V

Je-Ii napìtí nulové: .

-vypnout zapalování.

-zkontrolovat propojení vodièe ke konektoru 1
trojpólové svorkovnice s kostrou, ev pøerušení

I ""O "".. ~ I odstranit dle el. schematu.
I 828-0015 I Odpor vedení: max. 1,5.0.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi troj-
pólovou svorkovnicí konektor 3 a pojistkovým
panelem podle el. schematu.

Odpor vedení: max. 1.5 n

.
-28-12 -Vydání 11.94
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FELICIA Zapalovací soustava 28 I

,

.Kontrola ovládání ~

-vytáhnout svorkovnici -1- ze zapalovacího trafa
-2-.

pøipojit zkoušeèku napìtí V.A.G 1527 pomocí
vedení V.A.G 1594/1 a mezi kusu V.A.G 1594/
15 na konektory 2 a 3 svorkovnice -1-.

-zastartovat a zkontrolovat signál pro zapalováni
z øídící jednotky.

Svìtelná dioda musí problikávat

I 828-0016 I

Nebliká-Ii svìtelná dioda:

pøipojit zkušební boxV.A.G 1598/18 na kabeláž
ke svorkovnici øídící jednotky.

Upozornìní:

Èíslování konektorù svorkovnice a zdíøek zkušeb-
ního boxu vzájemnì souhlasí.

-zkontrolovat prùchodnost vedení mezi zkušeb-
ním boxem zdíøkou 24 a trojpólovou svorkovnicí
konektor 2, ev. závady odstranit dle el. sché-
matu.

Odpor vedení: max. 1,5 Q

-vodièe ke konektorùm tøípólové svorkovnice
zkontrolovat na vzájemný zkrat, ev závadu od-
stranit dle el. schematu.

Pøedepsaná hodnota: 00 Q. Pokud není nalezena žádná závada ve vedení a
mezi konektory 1 + 3 je napìtí:

-vymìnit øídící jednotku (J257)
~ strana 01-22

Je-Ii napájení a ovládání v poøádku:

-nasadit trojpólovou svorkovnici na zapalovací
trafo.

.
Vydání 11.94 -28-13-
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28 Zapalovací soustava FELlCIA I

..

~ -pøipojit zkoušeèku napìtí krokodýlovou svorkou ~ I
a mezikusem V.A.G 1594/15 ke svorkám 1 a -

15 zapalovacího trafa.

Pozor!
Pøi následujicí kontrole se nedotýkat neizolovaných
èástí zapalovacího trafa ani pomocného vedení.

-zastartovat.
I 828-0017 I Dioda musí problikávat,

jinak vymìnit zapalovací trafo, resp. pouze
koncový stupeò (u šroubovaného provedení)
~ strana 28-2, pozice 2 a 3. .

.

.
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FELlCIA Zapalovací soustava 28

.Výmìna raménko rozdìlovaèe

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky

.pojiš•ovací tmel Loctite 406

Raménko rozdìlovaèe je nalepen na høídeli. Pokud
musí být vymìnìn, dojde obvykle ke znièení. Pro
stažení použijte nejlépe kleštì.

Upozornìní:
Raménko nerozbíjejte údery, nebezpeèí poškození
høídele nebo ložiska.

-opatrnì odstranit zbytky starého tmelu na høídeli
a nalepit nový palec pomocí Loctite 406..

.

.
Vydání 11.94 -28-15 -
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