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FELlCIA Všeobecné pokyny 00

.Údaje o vozidle

Typový štítek

.~ Typový štítek je umístìn na pravé stranì pøední
1 stìny v motorovém prostoru.

o o
ŠKOOA AUTOMOBI:=:=~~+ LOVÁA.S. ~ 1 -Identifikaèní èíslo vozu TMBEFF414 2

2 Pø' , Ik ' h t t1380k9--r- I -Ipustna ce ova mo nos
2280 kg 3

~:~~g::::::-++ 3 -Celková hmotnost jízdní soupravy s
g~J- --4 ~~ brzdìným pøívìsem400 kg ~ill ~

@ ::::::::"..~ 5 4 -~ax. pøípustná hmotnost na pøední

~:::~=:~~-6 napravu

5 -Max. pøípustná hmotnost na zadní
nápravu

I 500-0012 I 6 -Hmotnost nebrzdìného pøívìsu.
Datový štítek

IIENT.eIIoVODl

1, =~ -04 Na štítku se nacházejí následující údaje:

2,- 1 -Identifikaèní èíslo vozu
3 I 2 -Typ vozu

4 I 3 -Název vozu
5 J ' m-.

1 =~ 4 -Výkon motoru6 KÓO - I ':::== 5 -Kód motoru/ èíslo motoru/ kód pøevo-7 __VA d kA~ ov Y
~

6 -Èíslo lakuj vnitøní výbava

7 -Mimoøádné výbavy

1500-0013 I ,L I vvv-vv'v I Je umlstìn:

.Felicia a Felicia Combi -na podlaze zavazad-
lového prostoru pod kobercem vlevo vedle
rezervního kola.

Felicia Vanplus -na podlaze nad palivovou
nádrží.

Pickup -na sloupku za øidièem nad vìtrací
møížkou.

.
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00 Všeobecné pokyny FELlCIA

Identifikaèní èíslo vozidla ~

..Identifikaèní èíslo vozidla je vyražené na stojinì
držáku tlumièe v motorovém prostoru.

1 -Svìtový kód výrobce

2 -Rodina vozidel
E -Tovární kód 791, 795, 797

3 -Motor 1 Pøevod
E-135/0,24
F- 136/0,24
G-AEE/O,26
H-AEF/O.30

4- Emise ~

A-R83.01A
F- US 83, EEC 93159, R 83.01 B, 94/12
G-Neøíz. katalyzátor podle nár.pøedpisù
H -R83.01 C, EEC 93/59,94/12, US83.

.5 -Interní kód
4- karosérie X -nepøipravená pro

zástavbu airbagu
6 -karosérie Z -pøipravená pro zástavbu

airbagu (v KND oznaèená jako zesíle-
ná)

6 -Rodina karosérie
1 -Fast back, 5 dvéøový, kód 791
5 -Station wagon, 5 dvéøový, kód 795
7 -Pick-up, 2 dvéøový, kód 797

7 -Verze
3-LX
4 -GLX
5 -SLX
7 -Fun
8 -Service Van
9 -Hardtop

8 -Modelový rok
S -1995

.T -1996
V-1997
W-1998
X -1999

9 -Výrobní závod
0-4 Mladá Boleslav
5 -Kvasiny
7 -Vrchlabí
X -Poznaò

10 -Výrobní èíslo karosérie

.
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FELlCIA Všeobecné pokyny 00

Pokyny k bezpeènosti práce.
Demontáž dílù

V dùsledku demontáže dílù a agregátù dochází
ke zmìnì tìžištì vozidla, z tohoto dùvodu musí
být na zvedacím zaøízení dobøe zajištìno proti
posunu a pádu.
Zvednutí vozidla::} Servisní prohlídky a údržba.

Akumulátor

Pøed sváøením nebo jinými pracemi, pøi kterých
vznikají v blízkosti akumulátoru jiskry, se musí
akumulátor vždy vymontovat.

Upozornìní:
Pøed odpojením svorek akumulátoru se musí

. zapsat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedá-
ním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt a auto-
rádio uvést do provozu.

Vozidla s bezpeènostním nafukovacím va-
kem

Pøi pøipojování systému Airbag (bezp. nafuko-
vací vak) na napì•ový zdroj se nesmí ve vnitøku
vozidla zdržovat žádná osoba.

Lak, sklo, èalounìní, obložení

V prostorách, které se používají pro klempíøské
opravy karoserie, se nesmí odstavovat jiná vozi-
dla bez odpovídající ochrany (nebezpeèí požáru
odletem jisker, znièení akumulátoru, laku nebo
skel).

.Palivová soustava

Pøi broušení a sváøení v blízkosti nádrže, pali-
vového potrubí nebo hadic je nutno postupovat
velmi opatrnì. V pøípadì pochybnosti se musí
opravované díly vymontovat.Palivová nádrž a
palivové potrubí, které byly z vozidla demon-
továny, nesmí být uloženy v blízkosti pro-
vádìných prací.

Elektronické ovládací pøístroje

Odejmout svorku ze záporného pólu akumu-
látoru a záporný pól akumulátoru zakrýt.

Upozornìní:
Pøed odpojením svorek akumulátoru se musí
zapsat bezpeènostní kód autorádia. Pøed pøedá-

. ním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt a auto-
rádio uvést do provozu.

Vydání 10.96 -00-3 -
SOO.5209.05.15
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Elektronické øidicí jednotky pøi opravì po
nehodì ~
Výmìna elektronických øídících jednotek je nutná -

jen v pøípadì splnìní alespoò jedné z následujících

podmínek:

.Funkèní kontrola, pøíp. vlastní diagnostika
ukazují závadu "Øídící jednotka je vadná".

.Tìleso øídící jednotky je viditelnì zdeformováno
nebo poškozeno.

.Dosedací plocha, pøípevòovací konzola je
zdeformována, øídící jednotka není jinak

zvnìjšku poškozena.

.Konektory jsou poškozeny nebo zkorodovány
vlivem vlhkostí.

Pokud byly pøi opravì znovu použity døíve vymon- .
tované elektronické souèásti, napø. øídící jednotka
pro ABS, je tøeba po této montáži v souladu s pøí-
slušnými podklady pøezkoušet jejich funkci, napø.
pomocí diagnostického pøístroje V AG 1552 nebo
VAG 1551.

.

.
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.Kontrola bezpeènostních pásù

Pozor!

Pøi každé nehodì se musí systém bezpeènostních
pásù zkontrolovat pøedepsaným zpùsobem! Jes-
tliže se na základì zkušebního postupu zjistí
poškození, musí se zákazník upozornit na nutnost

výmìny pásù.

Zkušební postup:

.kontrola pásù

.kontrola navijecího zaøízení (kontrola bloko-
vánO

.vizuální kontrola zámku pásù

..funkèní kontrola zámku pásù

.zkontrolovat prùvlak a jazýèek zámku

.kontrola pøipevòovací èásti a pøipevòovacích
bodù

.kontrola pánevního pásu

Upozornìní:
Pokud zákazník odmítne výmìnu poškozeného
bezpeènostního pásu, musí se tato skuteènost
zaznamenat.

Kontrola pásu

-Vytáhnout celý pás z navíjecího mecha-
.nismu nebo pánevního stavìcího úchytu.

-Zkontrolovat zda:

.není zneèistìn, pøípadnì jej omýt mýdlo-
vou vodou

.není na okraji poškozen

.není poškozen naøíznutím, natržením
nebo prodøením

.na nìm nejsou propálená èi jinak poško-
zená místa

-Pokud se zjistí poškození, musí se celý bez-
peènostní pás vèetnì zámku vymìnit.'.

Vydání 01.98 -00-5 -
SOO.5209.07.15
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Kontrola blokovacího úèinku navíjecího ~ Imechanismu -
Navíjecí mechanismus má dvì blokovací I
funkce.

.První blokovací funkce se vyvolá rychlým
vytažením pásu z navíjecího mechanismu
(zrychlení pøi vytažení pásu).

Kontrola:

-Pás vytáhnout silným trhnutím z navíjecího
mechanismu.

.nedojde-Ii k zablokování pásu -bezpeè-
nostní pás kompletnì i se zámkem
vymìnit

.pøi poruchách vytahování nebo navíjení .pásu nejdøíve zkontrolovat, zda se
nezmìnila poloha navíjecího mecha-
nizmu

.Druhá blokovací funkce se vyvolá zmìnou
pohybu vozidla (blokovací funkce závislá na
pohybu vozidla).

Kontrola:

-Pøipnout si bezpeènostní pás.

-Vozidlo zrychlit na 20 km/h a potom silnì
zabrzdit.

.Nedojde-Ii pøi zabrzdìní k zablokování
pásu, musí se pás kompletnì i se
zámkem vymìnit.

Pozor! .

Z bezpeènostních dùvodù se musí jízdní zkouška
provést na trase bez sílníèního provozu, aby bylo
vylouèeno ohrožení jíných úèastníkù sílníèního
provozu.

Vizuální kontrola zámku pásù

-Zkontrolovat zda na zámku pásù nejsou
trhliny a zda se jeho èásti neodchlipují.

.Je-Ii zjištìno poškození -zámek i s bez-
peènostním pásem vymìnit.

.
-00-6 -Vydání 01.98
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.Kontrola funkce zámku pásu I

Kontrola zámku pásu: I

-Zasunout jazýèek pásu do zámku pásu, až
slyšitelnì zaskoèí. Silným zatažením za pás
zkontrolovat, zda uzamykací mechanismus
uzamkl.

.Jestliže jazýèek zámku pøi nejménì pìti
zkouškách nebyl byt jen jedenkrát uzamèen,
je tøeba bezpeènostní pás kompletnì i se
zámkem vymìnit.

Kontrola odemykání:

f
I-Bezpeènostní pás uvolnit stisknutím tlaèítka i

prstem.. .Pøi nenapnutém pásu musí jazýèek zámku
ze zámku sám vyskoèit.

.Provést minimálnì 5 pokusù. Jestliže
jazýèek byt jen jedenkrát sám nevyskoèí, je
tøeba bezpeènostní pás kompletnì i se
zámkem vymìnit.

Pozor!

V žádném pøípadì se nesmí pro odstranìní hlukù
nebo tìžkého chodu tlaèítek na zámcích pásù
používat jakýchkoliv mazadel.

Kontrola výkyvných úchytù a jazýèku zámku

Kování potažená umìlou hmotou vykazují po
zatížení systému pásu (zapnutý bezpeènostní
pás pøi nehodì) jemné rovnobìžné rýhy.. (Opotøebení vzniklé èastým používáním se na-
proti tomu pozná podle bezrýhového, hladkého
povrchu.)

-Zkontrolovat, zda úchyty nejsou zdeformo-
vané, zda umìlá hmota na nich není
odchlíplá a zda na ní nejsou trhliny.

.Jsou-Ii na úchytech rýhy nebo jsou-Ii úchyty
poškozené. je tøeba bezpeènostní pás kom-
pletnì i se zámkem vymìnit.

Kontrola kotevní èásti a kotevních bodù

.Zámek zdeformován (protažen)

.Výškové seøízování prùvlaku je bez funkce

.Kotevní body (sedadlo, sloupek, podlaha
.vozu) posunuté nebo poškozený závit

Vydání 01.98 -00-7-
SOO.5209.07.15
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Jestliže se na souèástech naleznou poškození, ~ I
je tøeba vymìnit bezpeènostní pás kompletnì - Ii se zámkem a vymìnit i kotevní body.

Upozornìní:
Poškozené díly, u nichž k poškození nedošlo
následkem nehody; ale napøíklad jen opotøebe-
ním, je možno vymìnit za nové jednotlivì.

Bezpeènostní pøedpisy pro jed-
notky pøedepínaèù pásù

.Zkušební, montážní a opraváøské práce smí
být provádìny pouze vyškoleným per-
sonálem.

.Pyrotechnická hnací nálož má životnost
15 let. Po uplynutí této doby je nutné
pøedepínaè vèetnì bezpeènostního pásu .vymìnit za nový.

.Konstrukèní díly pøedepínaèe pásu nesmí
být ani otevírány ani opravovány; vždy
používat pouze nové díly.

.Jednotky pøedepínaèù pásù, které spadly
na zem, nesmí být již do vozidla zabu-
dovány.

.Jednotky pøedepínaèù pásù, které jsou me-
chanicky poškozeny (vyboulení, trhliny)
vždy vymìnit.

.Montáž jednotek pøedepínaèù pásù
provádìt ihned po jejich vyjmutí z trans-
portního obalu.

.Je zakázáno jednotky pøedepínaèù pásù .odložit a ponechat bez dozoru.

.Jednotka pøedepínaèù pásù nesmí být
ošetøena tukem, èisticími nebo podobnými
prostøedky, a nesmí být vystavena ani
krátkodobì teplotám nad 100 °c.

.Pøi pøerušení práce je nutno jednotku pøede-
pínaèe pásu odložit zpìt do pøepravního
obalu.

.Pøed šešrotováním pøedepínaèù pásù, které
nebyly odpáleny, je tøeba tyto nejprve
odpálit ~ strana 69-13.

.Pøed sešrotováním vozù, ve kterých se na-
cházejí neodpálené pøedepínaèe pásù, je po-
tøeba tyto nejprve odpálit ~ strana 69-13. .

-00-8 -Vydání 01.98
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.Bezpeènostní pøedpisy pro práci i

na systému airbag

.Kontrolní, montážní a opraváøské práce smí
být provádìny pouze vyškoleným perso-
nálem.

.Na systému airbag je povoleno provádìt jen
práce uvedené v této dílenské pøíruèce. Ro-
zebírání modulu airbagu je pøísnì zakázáno!

Pozor!

Pyrotechnická nálož modulu obsahuje jed a je
riziko výbuchu!

.Pyrotechnická hnací nálož a øídicí jednotka
systému airbagu mají životnost 15 let. Po

. uplynutí této doby je nutno moduly airbagu
a øídicí jednotky vymìnit za nové.

.Pøi pracích na systému airbag musí být vždy
nejprve odpojen ukostøovací kabel aku-
mulátoru.
Práce na airbagu je možné provádìt až po
1 minutì po odpojení akumulátoru.
Pøi pøipojování systému airbagu na zdroj
napìtí se nesmí žádná osoba zdržovat uvnitø
vozidla, musí být uzavøeny všechny dveøe a
okna a zapalování musí být zapnuto.

.Pøed uchopením (dotknutím se) modulu air-
bagu se musí pracovník elektrostaticky
vybít. To provede dotykem na uzemnìný ko-
vový pøedmìt, jako napø. trubku vodovodu
nebo topení.

.Montáž modulu airbagu se musí provést
.ihned po vyjmutí z transportního obalu.

.Pøi pøerušení práce je nutno modul airbagu
uložit zpìt do transportního obalu.

.Je zakázáno modul airbagu odložit a pone-
chat bez dozoru.

J

.
Vydání 01.98 -00-9 -
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.Moduly airbagu se v demontovaném stavu ..I
musí pokládat tak, aby vak smìøoval -
smìrem nahoru tj. kovovou èástí dolù. I

.Moduly airbagu, které spadly na tvrdou
podložku nebo moduly, které vykazují
poškození, nesmìjí být již montovány.

.Nespuštìné moduly airbagu urèené k likvi-
daci je nutné oznaèit a odeslat k likvidaci dle
pokynù PST -Ochrana životního prostøedí
(platí pro Èeskou republiku) nebo zlikvidovat
dle pokynù imprtéra.
Pro moduly airbagu použít pøedepsaný
transportní obal.

.Modul nesmí pøijít do styku s tukem,
èistícími prostøedky, olejem nebo podobný-
mi materiály a ani krátkodobì nesmí být vy-
staven teplotì nad 100 °c.

.Ke kontrole modulù airbagù se používá dia- .
gnostický pøístroj V.A.G 1552, pøípadnì
V.A.G 1551.
Je zakázáno používat zkoušeèky, voltmetry
nebo jiné testovací a mìøicí pøístroje nebo•
hrozí riziko odpálení airbagu.

.Pokud je vùz urèen k sešrotování a jsou
v nìm neaktivované moduly, musí být tyto
moduly nejprve odpáleny ~ strana 69-27.

.
¾

.
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.Nástroje pro montážní práce na
karoserii

Elektrický øezák V.A.G 1561/A

1 -Øezný nùž V.A.G 1561/1

2 -Øezný nùž V.A.G 1561/2

3 -Øezný nùž V.A.G 1561/4

4 -Škrabací nùž V.A.G 1561/7

I SOO-0004 I

Øezný nástroj V.A.G 1351

Stahovací rukojeti V.A.G 1351/1 je možné objednat
jednotlivì (v rozsahu dodávky je jeden exempláø).

V.A.G 1351

I SOO-0005 I

Stahovací rukojetí V.A.G 1351/1

Øezný drát -1- ET -è. 357 845 955

V.A.G 1351/1

I SOO-0006 I.
Vydiní 06.95 -00-10.1 -
500.5209.02.15
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...Diagnostický pøístroj V.A.G 1552 s diagnos- ~
tíckým kabelem V.A.G 1551/3

V.A.G 1552

V.A.G 1551/3
I 869-0011 I

.

.

.
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Materiály pro montážní práce na karoserii
.Lepící materiály tíslo náhr. dílu Úèel použití/Oblast použití Oznaèení / 'I

výrobce/
poznámka

Univerzální DOO1200 Lepení tlumení, izolací, gumových èástí, kobercù,
lepidlo èalounické vaty, textilií.

Aktivátor AMV 181 800 02 Aktivování pøedem oèištìných skel.

Aplikátor D 009 500 25 Nanášení primerù a aktivátorù. objednací jed-
notka 25 ks

Primer na sklo D 009 200 02 Nanáší se na sklo nebo lak pøed aplikací lepidla (PUR).
a lak

Odstraòovaè D 002 000 10 Odstraòuje zbytky lepicích tmelù.
lepidla

Èisticí roztok D 009401 04 Èištìní všech ploch, které se dostanou do styku
s primerem nebo lepidlem.

.Lepidlo na umìlé AMW 195KDl 01 Lepení gumy, PUR, EPDM (etylen-propylen-kauèuk) vteøinové lepidlo
hmoty mezi sebou.

Lepidlo na profi- D 002 100 Lepení tìsnìní dveøí, krytù, a dodateèných tìsnìní
lovou gumu na plech.

Sada lepidla D 000 703 A 1 Lepení držákù vnitøních zrcátek a kování výklopných
sklo -kov oken.

2-složková lepicí D 004300051)2) Pevnostní lepení èelních a boèních skel. rychlotvrdnoucí;
sada (PUR) nároènìjší

na zpracování
než 1-složkové
lepidlo

1-složkové DH 009 100 1 )3) Pevnostní lepení èelních, boèních a zadních skel kartuše 300 ml.

lepidlo (PUR) a laminátové nástavby.

1-složkové DH 009 100 03 Silové lepení èelních, boèních a zadních skel kartuše 110 ml.
lepidlo (PUR) 1)3)4) a laminátové nástavby..
1) Dodržet èekací dobu ~ strana 64-11 .

2) Používat pouze pro èelní a boèní skla. Postupovat pøesnì podle návodu výrobce!

3) Ohøát podle údajù výrobce pøístrojem na ohøev kartuší V.A.G 1939.

4) Malá kartuše 110 ml pro utìsòovací práce, nebo když nepostaèí kartuše 300 ml.

.
Vydání 01.98 -00-11-
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!

-..I
Lepicí materiály Císlo náhr. dílu Uèel použití/Oblast použití Oznaèení/'

výrobce/ ~

Ipoznámka

Umìlohmotný D 009600 Pro všechny umìlé hmoty, které se lepí
primer lepicí a tìsnicí hmotou na bázi PUR.

Lepidlo AKL 407 000 05 Disperzní lepidlo pro nalepení stropu nebo èásti stìn
na vnitøní plochy karoserie.

Oboustranná AKL 434 019 25 Lepení ochranných fólií (PVC a polyetylen) na vnitøní
lepicí páska (19 mm) plechy dveøí.

volitelnì
AKL 440 025
(25 mm)

Ochranná fólie AKL 448 030 05 Ochrana proti otìru mezi karoserií a èástmi vestavby.

Oboustranná D 004 400 Lepení spoilerù.
lepicí páska

Polyuretanová AKD 476 KD5 05 Lepí, pøípadnì tìsní kov, umìlou hmotu a sklo mezi pøelakovatelné
.lepicí a tìsnicí sebou nebo spolu. Zamazávání velkoplošných škvír

hmota na èástech namáhaných na zkrut.

Jednosložková HHA 381 005 Lepení a tìsnìní viditelných spojù a dilataèních spár.
polyu retanová
tìsnící hmota

Univerzální èistiè HHA 381 011 K èištìní ploch po lepení a utìsòování. nepoužívat pro
èištìní ploch le-
pených PUR !!!

Tìsnicí Císlo náhr. dílu Úèel použití/Oblast použití Oznaèení/
materiály výrobce/

poznámka

Silikonová lepicí AMV 176 000 05 Zamazávání škvír, které jsou vystaveny povìtrnostním
.a tìsnicí hmota vlivùm. Lepí nebo tìsní kov, umìlou hmotu a sklo mezi

sebou nebo spolu, napø. tìsnìní dveøí, kapot a støešní
ozdobnou lištu.

Tìsnicí šòùra AKD Tìsnìní všech sešroubovaných dílù karoserie nebo
(25 10 mm 497010 04Rl O svìtel.

Butylová tìsnicí AKL 450 005 05 Lepení a utìsnìní umìlohmotných dílù mezi sebou a
šòùra (25 5mm na lakované plechy, zadní svìtla a prùchody v nástavbì.

Tìsnící hmota D 001 007 Tìsnìní všech netìsných okenních skel -také doda-
pro okna teèné utìsnìní nalepených skel.

Plastický tìsnicí O 001 900 05 Utìsnìní prùchodù pro šrouby, kabely a vedení
pás a sešroubovaných èástí karoserie.

.
-00-12 -Vydání 01.98
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Pneumatický vyøezávaè (fy Schneider) se I

sadou nožù -obj.è.S503501V

I 500-0076 I

.
...Pneumatická pila na plech PLF 80 (fy Siems

& Klein KG) nebo V.A.G.1523

1500-0018 I.
~ Pneumatický pøipravek na vytlaèováni

tmelu (fy Schneider) -obj. è.S503502V

I 500-0079 I.
Vydání 10.95 -00-12.1 -
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.Jistici materiály tíslo náhr. dílu Úèel použití/Oblast použití Oznaèeni/

výrobce/
poznámka

Tekutý jisticí AMV 185400 A2 Jištìní šroubových spojení do max. M6.
prostøedek

Tekutý jisticí D 000 600 Jištìní šroubových spojení vìtších než M6.
prostøedek.

Materiály tíslo náhr. Dílu Úèel použití/Oblast použití Oznaèení/
povrchové výrobce/
ochrany poznámka

Zinková vložka AKL 381 035 50 Vložka pro blatník nebo kloubový závìs kapoty vzadu v pytlíku po 50 ks
nebo vpøedu jako protikorozní ochrana.

Zinkový sprej D 007 500 04 Jako protikorozní ochrana pro plechové èásti, u kterých sprej
. není možné lakování a k použití jako barva na bodové

svary.

1-složková proti- ALN 002 003 04 Nanesení na èistý plech, základní vrstva. sprej
korozníochrana

Chemické tislo náhr. dílu Úèel použití/Oblast použití Oznaèení/
materiály výrobce/

poznámka

Aerosolový sprej L 016 504 Doèasný zmìkèovaè laku pro vyrovnávací práce
na karoserii, na èástech nástavby a oblastech závìsù.

Mazadlo G 000 400 Mazání zámkù, otoèných západek, dveøních
a kapotových závìsù -vodoodpudivé.

Tukový sprej G 00040001 Mazání vestavìných, zvnìjšku pøístupných zámkù,
na zámky jako preventivní opatøení.. Odstraòovaè D 002 000 10 Odstraòování èerstvých zbytkù lepidla z potahù,
lepidla støešních a vnitøních obložení a materiálù na èalounìní,

vhodné také krátkodobì na lakované plochy.

Silikonový kluzný D 007 000 A2 Slouží jako kluzný prostøedek napø. u vysouvacích
sprej støech, vodících tyèí opìrek pro hlavu, okenních klièek,

vodících kolejnic sedadel, jako montážní pomùcka
u hadicových spojení, ochrana proti namrznutí dveøních
a kapotových tìsnìní. Také vhodné jako medium proti
vrzání èástí umìlých hmot, které o sebe vzájemì tøou.

.
VydáníQ1.98 -00..13-
500.5209.07.15
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FELlCIA Všeobecné pokyny 00 l

j Jistící materiály Èíslo náhr. dílu Uèel použití/Oblast použití OznaèeniNýrob- I

ce/Poznámka I

Tekutý jistící AMV 185400 A2 Jištìní šroubových spojení do max. M6.

prostø.

Tekutý jistící D 000 600 Jištìní šroubových spojení od M8. ~
prostø.

Mater. povrch. Èíslo náhr. dílu Úèel použití/Oblast použití OznaèeníNýrob-
ochrany ce/Poznámka

Zinková vložka AKL 381 03550 Vložka pro blatník nebo kloubový závìs kapoty vzadu v pytlíku po 50 ks
.nebo vpøedu jako protikorozní ochrana.

Zinkový sprej D 007 500 04 Jako protikorozní ochrana pro plechové èásti, u kterých sprej
není možné lakování a k použití jako barva na bodové

svary.. 1-složková ALN 002 003 04 Nanesení na èistý plech, základní vrstva. sprej

protikorozní
ochrana

Chem. mater. Èáslo náhr. dílu Úèel použití/Oblast použití OznaèeníNýrob-
ce/Poznámka

Aerosilový sprej L 016 504 Doèasný zmìkèovaè laku pro vyrovnávací práce na
karoserii, na èástech nástavby a oblastech závìsù.

Mazadlo G 000 400 Mazání zámkù, otoèných zámkù, dveøních a kapotových
závìsù -odluèující vodu.

Tukový sprej na G 000 400 01 Mazání vestavìných, zvnìjšku pøístupných zámkù, jako

zámky preventivní opatøení.
Odstraòovaè D 002 000 10 Odstraòování èerstvých zbytkù lepidla z potahù,
lepidla støešních a vnitøních obložení a materiálù na èalounìní,

vhodné také krátkodobì na lakované plochy.. Silik~nový kluzný D 007 000 A2 Slouží jako kluzný prostøedek napø. u vysouvacích

sprej støech, vodících tyèí opìrek pro hlavu, okenních klièek,

vodících kolejnic sedadel, jokož i jako montážní
pomùcka u hadicových spojení. Ochrana proti
namrznutí dveøních a kapotových tìsnìní. Také
vhodné jako medium proti otìru všech umìlých hmot

.
Vydání 11.94 -00-15 -
500.5209.00.15
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IFELlCIA Vlastní diagnostíka 01 .

Vlastní diagnostika systému
.airbag ~

Funkce I

Potøebné specíální nástroje, zkušební pro-
støedky a pomùcky

.Diagnostický pøístroj V.A.G 1552

.Propojovací kabely V.A.G 1551/3

Øídící jednotka airbagu (J234) se nachází vzadu
za støední konzolou na støedním tunelu. Je vy-
bavena vlastní diagnostikou. Svorkovnice pro
vlastní diagnostiku se nachází vpravo pod
pøístrojovou deskou vedle sloupku-A.

Øídící jednotka rozpoznává závady a poruchy
.v systému airbagu a ukládá je do trvalé pamìti.

Po zapnutí zapalování se asi na 4 s rozsvítí kon-
trolka airbagu (K75) a pak zhasne. Bliká-Ii kon-
trolka dálších 12 s, je tím signalizováno, že air-
bag spolujezdce je zablokován.

.Nezhasne-Ii kontrolka (K75) po 4 s, je závada
v napájení øídicí jednotky airbagu (J234).
Pøeèíst pamì• závad ~ strana 01-3.

.Jestliže se kontrolka (K75) opìt rozsvítí, zna-
mená to závadu. Pøeèíst pamì• závad
~ strana 01-3.

.Bliká-Ii kontrolka (K75) trvale, musí být
vymìnìna øídicí jednotka airbagu (J234).

Na zaèátku vyhledávání závady se provádí. vlastní diagnostika a pøeète se pamì• závad dia-
gnostickým pøístrojem V.A.G 1552.

Zobrazené chyby vyhledat v tabulce závad
s uvedením možných pøíèin závad a závady od-
stranit.

Pozor!

Kontrolu vedení provádìt jen pohledem!

V zapalovacích obvodech neprovádìt zkoušku
prùchodností aní mìøení!

Kontrolu vedení provádìt jen pøi vypnutém
zapalování!

.
Vydání 01.98 -01-1-
SOO.5209.07.15
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Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 a zvolit ~ I

funkci (provést dotaz na verzi øídící jednotky) ~ I

Zkušební pøedpoklady:

.Všechny pojistky podle elektrického schema
zapojení jsou v poøádku.

1~_~1 ~ V.A.G 1552 .,.. ..,.
, .Napetl akumulatoru Je mlnlmalne 9 V.@.~O

Diagnostický pøístroj V.A.G 1552 pøipojit pøi
vypnutém zapalování kabelem V.A.G 1551/3

Upozornìní:
.Nezobrazí-Ii se na displeji žádný text, pøekon-

trolovat podle elektrického schématu zapojení
elektrické napájení pro V.A. G 1552 => poøadaè
"Elektrická schémata. hledání závad, montážní
místa"

I S69-0011 I .Tlaèítkem HELP diagnostického pøístroje V.A. G .
1552 mohou být podle programu zobrazeny
dodateèné pokyny pro obsluhu.

.Tlaèítko -? slouží pro posun k dalšímu kroku.

Dotaz na verzi øídicí jednotky

-Zapnout zapalování.

Test systému vozidla HELP Z b ' d. I .. o razeni na ISp eJI

Zadejte adresu XX

-Zadat adresu 15 -Airbag

I~ :~:~mu vozidla Q lest systému vozidla Q Z b ' d. I .. o razeni na ISp eJI

15-Airbag
.-Zadání potvrdit tlaèítkem Q.

Test systému vozidla Z b ' d. I .. o razeni na ISp eJI

T ester vysílá adresu 15

6NO 909 603AB AIRBAG VW2 VOO -? -- Z b ' d. I .. (6NO 909 603 AB) I t ' --o razeni na ISp eJI p a I pro

Kódování 16706 WSC 12345 airbag øidièe (kódování 16706)

.Horní øádka:
Èíslo dílu øídící jednotky
Oznaèení systému (AIRBAG VW2)
Èíslo verze (V 00)

.Spodní øádka:
Kódové èíslo
Kód servisu 1)

1) pøi zásahu do existujícího systému se èíslo .servisu automaticky uloží do pamìti øídící jednotky

-01-2- Vydáni 06.95
800.5209.02.15



1FELlCIA Vlastní diagnostika 01 !

* -Stisknout tlaèítko ~

Test systému vozidla HELP ""4 Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX

Upozornìní:
Test systému vozidla HELP ""4. Objeví-Ii se na displejijedno z vedle uvedených

Øídicí jednotka neodpovídá! chybových hlášení, nechají se tlaèítkem HELP
zobrazit možné pøíèiny závad.

Test systému vozidla HELP ""4. Zapalování musí být zapnuto!

vedení L nepøepíná na plus!

Test systému vozidla ~ ""4. Na zaèátku, resp. bìhem programu vznikly

Øídící jednotka neodpovídá poruchy (externí zdroje poruch?).. Test systému vozidla HELP ""4. Z~?nt:olovat z~u~ební kabely, elektrické na-
Závada v navázání komunikace palem a ukostrem.

-Po odstranìní možných pøíèin závad zadat zno-
vu adresové slovo 15 pro "Airbag" a potvrdit
s tlaèítkem Q.

-Stisknout~.

-výstup ukonèit (funkce 06) ::} strana 01-5.

Pøehled funkcí Strana

01 -Dotaz na verzi øídicí jednotky 01-2
02 -Výzva k výpisu chybové pamìti 01-3
05 -Mazání pamìti závad 01-4
06 -Ukonèení výstupu 01-5
07 -Kódování øídící jednotky 01-8. 08 -Ètení bloku namìøených hodnot 01-10
10 -Pøizpùsobení 69-23

Upozornìní:
.Po stisknutí tlaèítka HELP se zobrazí pøehled

možných funkcí.

.Po zobrazení možných funkcí se diagnostický
pøístroj V.A. G 1552 vrací zpìt do výchozí polohy.

Dotaz na pamì• závad

Test systému vozidla HELP ""4 Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX
-Zadat funkci 02 "Výzva k výpisu chybové pa-

mìti".

.
Vydání 06.95 -01-3 -
500.5209.02.15
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!

Test systému vozidla Q Zobrazení na displeji: ..
02 -Výzva k výpisu chybové pamìti -

-Zadání potvrdit tlaèítkem Q.

1 Zjištìna chyba xl Na displeji se zobrazí poèet v pamìti uložených
I I závad nebo "Nezjištìna žádná závada".

Pøíklad:

I ~ I Zobrazení na displeji:
I Zdroj poruchy: 00588 1

-Stisknout tlaèítko ~.

Spouštìè airbagu (øidiè) -N95 Zobrazení na displeji'Hodnota odporu pøílíš velká .

-Podle èísla závady vyhledat v tabulce závad
.=> strana 01-6 a odstranit možné pøíèiny závad.

-Stisknout ~ a navolit funkci 06 => strana 01-5.

I Nezjištìna žádná závada ~ 1 Program se pøi hlášení "Nezjištìna žádná závada",

I I pøíp. po zobrazení všech závad, po stisknutí tlaèítka
~ vrací nazpìt do výchozí polohy.

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX
Je-Ii na displeji zobrazeno nìco jiného: <
~ Návod k obsluze pro Diagnostický pøístroj.

-výstup ukonèit (funkce 06) ~ strana 01-5.

-Vypnout zapalování a odpojit diagnostický

pøístroj.

Upozornìní:
.Byla-Ii rozpoznána závada:

.1. Závadu odstranit

.2. Provést dotaz na pamì• závad (funkce 02)

.3. Vymazat pamì• závad (funkce 05)

Mazání pamìti závad

Pøedpoklady:

.Závada byla odstranìna

.Pamì• závad byla znovu dotázána

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:

Zvolit funkci XX
-Zadat 05 pro funkci "Mazání chybové pamìti".

.

-01-4 -Vydání 06.95
500.5209.02.15
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FELlCIA Vlastní diagnostika 01 1

tf Test systému vozidla Q ~ Zobrazení na displeji: !

05 Mazání chybové pamìti
I-Zadání potvrdit tlaèítkem Q.

Test systému vozidla ~ ~ Zobrazení na displeji:

Chybová pamì• vymazána
I.-Stisknout tlaèítko ~

Test systému vozidla HELP ~ Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX
-výstup ukonèit (funkce 06).

Pozor! ~ Upozornìní:

Nebyl dotaz na chybovou pamì• ~. Pøi tomto zobrazení na displeji je zkušební

postup vadný.

.Zkušební postup pøesnì dodržet: nejprve provést
dotaz do pamìti závad, potom vymazat.

I Ukonèení výstupu
Test systému vozidla HELP ~ Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX
-Zadat funkci 06 "Ukonèení výstupu".

Test systému vozidla Q ~ Zobrazení na displeji:

06- Ukonèení výstupu
-Zadání potvrdit s Q.

Test systému vozidla HELP ~ Zobrazení na displeji:

Zadejte adresu XX

-Vypnout zapalování.

-Odpojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552.

..
:1.

.
Vydání 06.95 -01-5-
800.5209.02.15
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i

Tabulka závad ~ I

Upozornìní: I

.V následujícím textu jsou podle 5-místného identifi- .Zkontrolovat pevné usazení všech konektorových
Ikaèního èísla vypsány všechny možné závady, které spojení u pojistkového bloku.

mohly být rozpoznány øídící jednotkou pro airbag (J234) P v - • ' d V d d t ' v

b VA G 1552 .o oprave se pame zava vz y znovu o aze :

a zo razeny na ... d . t. k ' v, t . VA G 1552 v :

lagnos IC ym pf/S roJem. .a vymaze se.

.Pøed výmìnou konstrukèního dílu, který je rozpoznán Vf, b I ' d o v d d t v v b .. td I -' d h.
ako adn ' k t I t dl I kt . k ' h h .a u ce zava se muze o a ecne o !/evl a SI ru

J v y, z on ro ova po e e e f/C e o sc ema 'd
zapojení nejprve kabely a konektorová spojení k tìmto zava y.

dílùm a ukostøení.

Zobrazení na V.A.G 1552 Možná pøíèina závady Odstranìní závady

00000

Nebyla rozpoznána žádná Když se po provedené opravì objeví hlášení "Nezjištìna žádná závada", je .závady vlastní diagnostika ukonèena

00532 !

Elektrické napájení

Signál je pøíliš velký Vadný alternátor -Alternátor pøezkoušet:
~ Elektrická schémata, hledání závad a

montážní místa

Signál je pøíliš malý Vedení nebo konektorová spojení -Podle elektrického schema zapojení
k øídící jednotce pro airbag (J234) pøezkoušet vedení a konektorová spojení

k øídící jednotce.

00588

Zapalovaè pro modul airbagu
øidièe (N95)

Hodnota odporu je pøíliš velká .Hodnota odporu je pøíliš malá

Zkrat na plus

Zkrat na kostru

Vadná vedení nebo konektorová -Pøeèíst blok namìøených hodnot
spojení ~ strana 01-10

Vratný kroužek se spirálovým -Vratný kroužek se spirálovým
vodièem (F 138) je vadný. vodíèem vymìnit.

Vadný modul airbagu øidièe (N95). -Modul airbagu øídièe (N95) vymìnit.

v.
-01-6 -Vydání 06.95
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FELlCIA Vlastní díagnostika 01

~ Zobrazení na V.A.G 1552 Možná pøíèina závady Odstranìní závady

00589

Zapalovaè pro airbag na
stranì spolujezdce (N 131)

Hodnota odporu je pøíliš velká

Hodnota odporu je pøíliš malá

Zkrat na plus

Zkrat na kostru

Vadná vedení nebo konektorová -Pøeèíst blok namìøených hodnot
spojení ~ strana 01-10

. Vadný zapalovaè airbagu na stranì -Jednotku airbagu na stranì spolujezdce
spolujezdce (N131). (N131 ) vymìnit.

00594

Zapalovací okruh airbagu

Zkrat Vadná vedení nebo konektorová -Pøeèíst blok namìøených závad
spojení k jednotkám airbagu ~ strana 01-10

00595

Havarijní data uložena
do pamìti -Vymìnit øídící jednotku.

65535

Vadná øídicí jednotka Elektrické poruchy cizími zdroji -Vedení a konektorová spojení k øídicí
napìtí, špatné ukostøení nebo jednotce zkontrolovat podle elektrického
spojení na plus k øídicí jednotce schématu zapojení. (J234)

Vadná øídicí jednotka -Øídicí jednotku vymìnit

.
Vydání 06.95 -01-7-
500.5209.02.15
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01 Vlastní diagnostika FELlCIA

Kódování øídicí jednotky airbagu dia- ~
gnostickým pøístrojem V.A.G 1552

Kódování je nutné pouze tehdy, když se použije nová
øídící jednotka.

-PøipojitV.A.G 1552

-Zapnout zapalování

Kontrolka pro airbag (K75) trvale svítí.

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:

Zadejte adresu XX
-Zadat adresu 15 -Airbag

I ~=~t ~;~:~mu vozidla Q lest s!stému vozidla Q Zobrazení na displeji: .15 -Alrbag Z d " t d.t ti .'
tk Q-a ani po vr I acl em .

6NO 909 603 AIRBAG VW2 VOO ~ Zobrazení na displeji:

KódováníXXXXX WSC 12345 St. k t ti "
tk-IS nou acl o~,

Test systému vozidla HELP Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX f " "' d.,. d k "
-Zadat unkci 07 "Kodovanl rl ICI Je not y .

Test systému vozidla Q Zobrazení na displeji:

07 Kódováni øídící jednotky Z d " t d ' t ti "
tk Q-a ani po vr I acl em ,

Kódování øídící jednotky Q Zobrazení na displeji:

ZadejtekódovéèísloXXXXX (0-32000) K ' d ,., I d t dl t b Ik-o ove CIS o za a po e a u y:

Vybavení vozidla Index Kódové .
èíslo

Pouze airbag øidièe AB 16706

Airbag øidièe a spolujezdce AA 16705

-Zadání potvrdit tlaèítkem Q,

Upozornìní:

Originální náhradní díly ŠKODA jsou již napro-
gramovány kódovým èíslem 16706 nebo 16705,

.
-01-8 -Vydání 06.95

800.5209.02.15



FELlCIA Vlastní díagnostíka 01

. 6NO 909 603 AB AIRBAG VW2 VOO -7'" Zobrazuje se identifikaèní èíslo øídící jednotky

Kódování 16700 WSC 12345 s pøíslušným písmenovým indexem, kódové èíslo a
dílenský kód.

Objeví-Ii se uvedený obsah displeje, provede se
kódování.

Není-Ii zadané kódové èíslo øídící jednotkou akcep-
továno, objeví se následující obsah displeje:

16NO 909 603 AIRBAG VW2 VOO-7 I... Zobrazení na displeji:

I KéxX>váníXXXXX VVSCXXXXX I
V tomto pøípadì nebyla øídící jednotka programo-
vána s daty, potøebnými pro vozidlo.
Kódování není možné.
Kontrolka pro airbag (K75) nezhasne a svítí trvale.
Musí se zkusit. zda byla zabudována správná, pro
vozidlo požadovaná øídící jednotka. (porovnat èíslo
dílu a písmenný index), zda nebylo zadáno chybné

.kódové èíslo.

Ukonèení funkce:

-Stisknout tlaèítko -7

Test systému vozidla HELP ...Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX

Pro ukonèení výstupu stisknout tlaèítka -0- a -6-.

-Zadání potvrdit tlaèítkem Q.

Test systému vozidla Q ...Zobrazení na displeji

06 Ukonèení výstupu

Kontrolka pro airbag (K75) musí po max. 4 sekun-
dách zhasnout.

.

.
Vydání 06.95 -01-9 -
800.5209.02.15
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Naètení bloku namìøených hodnot ~
~

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

-Zadat funkci 08 "Naètení bloku namìøených
hodnot".

Test systemu vozidla Q ...Zobrazení na displeji:
08 Nacteni bloku namerenych hodnot

-Zadání potvrdit stisknutím tlaèítka Q.

Nactení bloku namerenych hodnot HELP... Zobrazení na displeji:
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

-Požadovaná zobrazovaná skupina 001
=>strana 01-11 "Tabulka naètení bloku
namìøených hodnot". Zadat èíslo 001 a
zadání potvrdit stiknutím tlaèítka Q.

Nacteni bloku namerenych hodnot 1 ~ ...Zobrazení na displeji:
.1 2 3 4

Význam obsahu displeje v jednotlivých zobra-
zovacích polích naleznete ve zkušební tabulce.
Zkušební tabulka => strana 01-11.

-Stisknout tlaèítko i (pøechod do zobrazo-
vané skupiny 002).

Je-Ii ve všech zobrazovacích polích zobrazeno
"spravny":

-Stisknout tlaèitko ~.

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

Upozornìní:

Po ukonèení funkce "Naètení bloku
namìøených hodnot", provést výpis chybové
pamìti => strana 01-3. .

.
-01-10- Vydání 01.98
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Tabulka naètení bloku namìøených hodnot

.tís. Zobraz. Oznaèení Obsah Význam obsahu Odstranìní závady

II

skup pole displeje

001 1 zapalovaè vzdu- "spravny" odpor v poøádku -Pohledová kontrola.
chového vaku "pril. velky" odpor pøíliš velký
(na stranì øidièe) "pril. maly" odpor pøíliš malý
(N95) "Endp. kostr" zkrat na kostru

"Endp. plus" zkrat na plus -Zkontrolovat konekto-
rová spojení daného
elektrického obvodu
na správné a pevné
usazení a souèasnì
pozorovat displej.
Zmìní-Ii se obsah
displeje na "spravny" ,
pamì• závad vymazat.

2 zapalovaè vzdu- "spravny" odpor v poøádku -Modul airbagu øidièe,. chového vaku "pril. velky" odpor pøíliš velký resp. spolujezdce
(na stranì spolu- "pril. maly" odpor pøíliš malý vymìnit.
jezdce) (N131) "Endp. kostr" zkrat na kostru

"Endp. plus" zkrat na plus

3 bez významu "spravny"

4 bez významu "spravny"

002 1 napájecí napìtí "spravny" napìtí v poøádku -Napìtí akumulátoru
min.9V.

"prilis maly" napìtí je pøíliš malé -Zkontrolovat alternátor.
-Pohledová kontrola

vedení.

.

.
Vydání 01.98 -01-11-
500.5209.07.15
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FELICIA Karoserie, pøední èást 50

Blatník

, Demontáž a montáž pøedního blatníku

1

.

~\
0

, --
1 2

I 850-0005 I

Potøebné zvláštní náøadí, zkušební prostøedky Demontáž
a pomùcky

-Demontáž pøedního a boèního smìrového svìtlo
.sedláøský nùž ~ Elektrická zaøízení; Skupina 94; Svítidla

.smirkový papír -Demontovat pøední masku ~ strana 66-1

..zinkový sprej, tìsnicí hmota

Vydání 11.94 -50-1 -

500.5209.00.15
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50 Karoserie, pøední èást FELICIA

~-
1

~

(?J

1 2 ,
I 850-0005 I

~ Demontáž pøední nárazník Montáž

~ strana 63-3.

-Vyšroubovat šrouby (s køížovým záøezem -1-). -Vyèistit dosedací plochy a opatøit základním ná-
tìrem (napø. urèený zinkovým sprejem).

-Proøíznout PVC materiál v oblastech mezi blat-
níkem a podbìhem kola -sipka B- i mezi -Vnitøní stranu nového blatníku zdrsnit smirko-
blatníkem a sloupkem A -šipka A- (napø. sed- vým papírem Gemným) a nanést ochranný nátìr
láøským nožem). na spodek vozu.

-Základované dosedací plochy opatøit tìsnící
hmotou.

-Nasadit blatník, vyrovnat a pevnì pøišroubovat. .-Po lakování zamontovat další díly.

-50-2 -Vydání 11.94
500.5209.00.15



FELlCIA Víka, páté dveøe 55

.Víko motorového prostoru

Montážní pøehled víka motorového
2 prostoru" 02.98

1 -Víko motorového prostoru
.demontáž ~ strana 55-5
.montáž a seøízení ~ strana 55-5

1 2 -Vìtrací møížka
.demontáž:
-Odjistit ze spodní strany víka ve

9 støední èásti pomocí šroubováku
aretaèní èepy.

-Vypáèit opatrnì vìtrací møížku na
vrchní stranì kapoty montážním
klínem è. 3409. (Zabránit poškození
laku!)

.montáž:. 8 -Zamáèknout od vrchní strany kapoty
až do zaskoèení.

3 -Tìsnìní
.upevnìné pomocí sponek -9- podél

pøední hrany víka motoru

4 -Držák èepu a pojistky

7 6 5 4 3 I 855-0078 I 5 -Šroub

.8Nm

6 -Podložka

7 -Uzavírací èep
.seøízení ~ strana 55-3

8 -Zámek víka motorového prostoru
.namontovaný na nosníku zámku
.demontáž a montáž ~ strana 55-4
.seøízení ~ strana 55-3

.9 -Sponka

10 -Závìs kapoty
.demontáž ~ strana 55-5

I
I.

Vydání 01.98 -55-1 -
500.5209.07.15
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55 Víka, páté dveøe FELlCIA

~
Montážní pøehled ovládání zámkuvíka motorového prostoru >- 02.97 ~

1 -Kolík

2 -Ovládací páèka
.lanko je zavìšené

3 -Prùchodka

4 -Bowden
.vymìnit jen pøi poruše spoleènì s lan-

kem

5 -lanko
.demontáž:
-lanko pøestøihnout a vytáhnout.
.montáž:
-Protáhnout lanko z prostoru kabiny

o;;~~~~::~ pøes ovládací páèku bowdenem. Pøi .~~ ~ ( montá~i s~!ídit z~mek víka motoru
-~ -~ ~( ~ pomocI zajlstovacl svorky -6-.- ( , (""'i::: -( j .seøízení ~ strana 55-3

--6 -Zajiš•ovací svorka

7 6 5 4 3 2 1 7 -Zámek víka ~otorú , .
.namontovan na nosnlku zamku.

I """'" "".", I .demontáž a montáž ~ strana 55-4
I 855-0076 I .seøízení ~ strana 55-3

.

.
-55-2 -Vydání 01.98

SOO.5209.07.15



FELlCIA Víka, páté dveøe 55

.Kontrola a seøízení zámku víka
motorového prostoru >- 02.98

1 2 3 4 5 ~. Zámek kapoty je nastaven správnì, když
pružina -2- doléhá na doraz -šipka-, lanko -4-
je lehce napnuté a rozmìr spáry -a- je

I dodržen.
rg ':::~': a rg I Rozmìr spáry a = 3 mm

a =< ~ J -Nové lanko -4- protáhnout z prostoru kabiny
(\ skrz ovládací páèku do bowdenu -5- a upev-
"'-. nit novou zajiš•ovací svorkou -3-. Upnutím

rg / ~~\/--- døíku vrtáku o prùmìru = 3 mm zaruèit
~~)//--- dodržení rozmìru -a-.

1855-0013 I.
Seøízení èepu uzávìru

.Èep uzávìru je s-právnì seøízený, když
uzavírací èep centricky zaskoèí do zámku ka-
poty a kapota vpøedu lícuje s blatníky.

~ -Po uvolnìní šroubù -3- je možné èep uzávìru
-2- pøestavovat se základní deskou
v podélném a pøíèném smìru -šipky-.

-Nastavení délky uzavíracího èepu -2-
otoèením uzavíracího èepu šroubovákem po
pøedchozím uvolnìní matice -1-.

3 Nastavovací rozmìr a = 38 :t 1 mm
Utahovacímoment

I 855-0014 I pojistné matice: 15 Nm.

.
Vydání 01.98 -55-3-
500.5209.07.15



55 Víka, páté dveøe FELlCIA

Demontáž a montáž zámku víka ~
motorového prostoru >- 08.97 -

1 : 1

o ~jr-"=--~~~ ...:e:::::lankO z oka pružiny a odpojit bowden

~ \:=;( (ín~\ \OJ od zamku -2-.
/ \ ~ -Uvolnit šrouby -1- a zámek víka motorového

o @ prostoru -2- vysunout.

~~ Montáž
2 1

I 855-0019 I Montáž se provádí v obráceném poøadí.

.Po namontování zkontrolovat, pøípadnì .provést seøízení zámku ~ strana 55-3.

.Utahovací moment: 8 Nm.

Demontáž a montáž zámku víka
motorového prostoru

~ 09.97 >- 02.98

\'\ 1 Demontáž

'\, ""/"",,,-- Vyvìsit lanko z oka pružiny a odpojit bowden

~ ~ od zámku -3-.

'..\ ,2 -Demontovat šrouby -1- sejmout mezi kus -2- .
,- a zámek víka motorovéhoprostoru "3'-vysu-

nout.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

.Po namontování zkontrolovat, pøípadnì
provést seøízení zámku ~strana 55-3.

.Utahovací moment: 8 Nm.

.
-55-4 -Vydání 01.98

500.5209.07.15



IFELlCIA Víka, páté dveøe 55 '

.Demontáž víka motorového I

prostoru

..-Vyšroubovat dva šrouby -1- na obou
závìsech a sejmout víko motorového pro-
storu -2-.
(Operaci provádìjí 2 pracovníci.)

Demontáž a montáž závìsu víka

.motorového prostoru

Demontáž

-Demontovat víko motorového prostoru
=> strana 55-5.

..-Vyšroubovat matice -1- a sejmout závìs víka
motoru -2-.

Montáž

/ Montáž se provádí v obráceném poøadí.

2 1 .Utahovací moment: 15 Nm

.Montáž a seøízení víka motorového

prostoru

..-Víko motorového prostoru -1- pøišroubovat,
seøídit a dotáhnout šrouby.
(Operaci provádìjí 2 pracovníci.)

.Utahovací moment: 15 Nm

.Síøka spáry vlevo a vpravo od víka:
a = 3,5 + 1 mm

.
Vydání 01.98 -55-5-
SOO.5209.07.15



I
55 Víka, páté dveøe FELlCIA'

Montážní pøehled víka motorového ..I
prostoru 12.97 ..~ I

Platí pro Felicia a Felicia Combi

1 -Závìs víka motorového prostoru
.demontáž ~ strana 55-5

2 -Vìtrací møížka
.demontáž:
-Odjistit ze spodní strany víka ve

støední èásti pomocí šroubováku
aretaèní èepy.

-Vypáèit opatrnì vìtrací møížku na
vrchní stranì kapoty montážním
klínem È. 3409. (Zabránit poškození
laku!)

.montáž:
-Zamáèknout od vrchní strany kapoty

až do zaskoèení. .

3 -~roub

4 -Pøední maskaC:':5~ c=

:J 5 -Lakovaný rám pøední masky

6 6 -Chromovaný rám pøední masky
I ",," "".,.. I S logem
I 855-0074 I .logo je se samolepicí fólií

.nacvaknutý

7 -Zámek víka motorového prostoru
.demontáž a montáž ~ strana 55-7

8 -Držák pøední masky

9 -~roub
.8Nm

10 -Víko motorového prostoru .
.demontáž ~ strana 55-5
.montáž a seøízení ~ strana 55-5

.
-55-6 -Vydání 01.98

SOO.5209.07.15

-



IFELlCIA Víka, páté dveøe 55 .

.Demontáž a montáž zámku víka I

motorového prostoru (horní díl)
I12.97 ..

Platí pro Felicia a Felicia Combi

Demontáž

Obr. 1

-Táhlo tlaèítka -5- uvolnit z páky pojistky
zámku -1- a tlaèítko vysunout z vodicích
èepù pøední masky => obr. 2.

4 -Demontovat šrouby -4-.

1855-0072 I
.pojistka zámku -2-

..tlaèítko mechanízmu zámku -3-

.seøízení polohy zámku se provede pøed
dotažením šroubù -4- (-šipky-)

Obr. 2

.Tlaèítko pojistky -1- lze uvolnit z vodících
èepù pøední masky -2- po odpojení táhla
z páky pojistky.

.
Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

.Utahovací moment: 20 Nm

.
Vydání 01,98 -55-7-
500.5209.07.15
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55 Víka, páté dveøe FELICIA

.

.

Montážní pøehled ovládání I

zámku víka motorového prostoru ~

I(dolní díl) 12.97 )0-

Platí pro Felicía a Felícía Combi

~:~~;;;~:====~
1 -Kolík

2 -Ovládací páèka
.lanko je zavìšené

3 -Držák

4 -Prùchodka

~
7 5 -Bowde~ ...v v v

\ .vymenltjen pøi poruse spolecne s lan-
~ kem
~ /)? délka lanka se neseøizuje, je dána .' I ~I~ -, výrobcem~!"---"::::::1 , T 4 ~ 6 -Zámek víka motoru -dolní díl~1-4::' ~ .namontován na nosníku zámku

1~1 ~ /<::/1'
-~I " 7 -Aroub

--' .11 Nm

6 5 4321

I 855-0073 I

.

.
-55-8 -Vydání 01.98

SOO.5209.07.15



FELlCIA Víka, páté dveøe 55

Zadní páté dveøe. D ,- t '- d '
hemontaz a mon az za nic

pátých dveøí

Demontáž

-Demontovat výplò zadních pátých dveøí
~ strana 70-32.

-Opatrnì stáhnout tìsnicí fólii.

-Rozpojit svorkovnice pro napájení motorku
stìraèe zadního skla a vytápìní zadního skla,
odpojit hadici pro ostøikovací trysku a
vytáhnout ze dveøí ~ strana 66-11; De-
montáž a montáž zadního spoileru.

Upozornìní:
. Kabelový svazek mùže být z otvoru vytažen je-

nom tehd~ když se konektory vytlaèí z tìlesa
vícepólové svorkovnice pomocí pøípravku.

-Demontovat obì plynové vzpìry
~ strana 55-9.

Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- závìsù
-2- a dveøe sejmout. (Operaci provádìjí
2 pracovníci.)

-Pro demontáž závìsù -2- demontovat.
pøípad nì v zadní oblasti uvolnit, støešnívýplò
a uvolnit pøipevòovací šrouby závìsù
~ strana 70-33. I

I

.Montáž

-Montáž se provádí v obráceném poøadí.

.Utahovací moment: 15 Nm

.
Vydání 01.98 -55-8.1 -
SOO.5209.07.15



I
55 Víka, páté dveøe FELlCIA ~

.
Demontáž a montáž zadních pátých ~ I
dveøí vozu Vanplus ~ I

Demontáž

Sroubovákem uvolnit vnitøní osvìtlení zava-
zadlového prostoru.

-Tìleso osvìtlení vyjmout a odpojit od
vodièù.

1855-00341 .
""\ r

Rozpojit svorkovnici -2- a kabelový svazek
zadních pátých dveøí -1- vysunout z prostoru

nástavby.

-Zajistit dveøe ve zcela otevøené poloze.

-Odpojit obì plynové vzpìry ~ str. 55-9.

1 855-0035 1 .
Demontovat pøipevòovací šrouby -1- závìsù
-2- a dveøe sejmout (Operaci provádìjí 2 pra-

covníci).

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

.Utahovací moment: 25 Nm .
-55-8.2 -Vydání 01.98

$00.5209.07.15
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FELlCIA Víka, páté dveøe 55

.Demontáž plynové vzpìry

-Otevøít a podepøít páté dveøe.

Nadzdvihnout šroubovákem jistící tømen -2- a
plynovou vzpìru stáhnout z kulového èepu.

Poznámka:

Pøi opìtovném použití plynové vzpìry se jistící
tømen nesmí zcela odstranit z plynové vzpìry,
riziko prasknutí.

1 -podložka

2 -kulový èep 15 Nm

3 -jistící tømen

4 -plynová vzpìra.
I 855-0016 I

.

.
Vydání 11.94 -55-9 -
800.5209.00.15



55 Víka, páté dveøe FELlCIA

Odplynìní plynové vzpìry ~ i-
Plynovou vzpìru upnout do svìráku ve vzdále-
nosti x = 50 mm.

Pozor!

Upnutí se mùže provést jenom v této vzdálenosti,
~ """"""'"'"""'~~~:::::::::::::::::::~ ji n a k hro z í n e bez peè í Ú raz u I

-Válec plynové tlaèné pružiny se naøízne v první
tøetinì celkové délky válce -mìøeno od hrany
válce na stranì pístnice.

Poznámka:

I 855-0017 I .Bìhem øezáni se musi nosit ochranné brýle

.Oblast øezu pily zakrýt èistícím hadrem.

.Olej a èistící hadry se likvidují podle pøedpisù .
o ochranì životního prostøedí.

.

.
-55-10 -Vydání 11.94

800.5209.00.15
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FELlCIA Víka, páté dveøe 55

Montážní pøehled zámku zadních pátých dveøí

.~ ~ "'~ ~'""" 1

2

3

.
12

4

~==-~b --\,1 O r:::=~~~t'@ ,
~~~~~~~~~~==~~===)' Q 5

9 - -~""',,'="7
, /' ,/

.8 ~/6- ~"-~:~~/
1'" 7

I 855-0032 I

1 -Tlaèítko 6 -~roub, 15 Nm
+ Demantáž => strana 55-16
+ Oprava => strana 55-17 7 -Oko zámku

+ Pro všechny vozy s vy jímkou Vanplus
2 -Pojistný plech tlaèítka + Seøízení ~ strana 55-13

+ Jen pro vozy Vanplus

8 -Podložka oka zámku
3 -Zámek pátých dveøí + Pro vozy Vanplus

+ Demontáž => strana 55-15

9 -Oko zámku
4 -~roub, 15 Nm + Pro vozy Vanplus

,. 5 -~roub, 5 Nm 10 -Pojistný plech zámku

Vydání 10.95 -55-11-
SOO.5209.04.15



55 Víka, páté dveøe FELlCIA

~ ~,,~~" ~"" 1 _/

2

3

12 .
4

~ ::==-~~==~==íf ~l ~ "\
~ ~~, '\,

1 O -==:::::::::::::::::==---~~ q 5

9 - -~""',~ ,--- ,~ '/ .' , / 7 '

8 c{' QSÍ 6

,~::::::,-.-:::::::~::~~~ / 7.
\~~~===~=::=:~ I S 5 5 -O O 3 2 I

11 -Ovládací páèka 13 -Ovládací táhlo
+ Pro dálkové odjištìní pátých dveøí + Seøízení otáèením kulového kloubu
+ Demontáž => strana 55-15 na ovládacím táhlu

12 -Šroub, 15 Nm

,
-55-12 -Vydání 10.95

SOO.5209.04.15



I

FELlCIA Víka, páté dveøe 55

, Seøízení oka zámku
Poznámka:
Kontrola seøízení oka zámku, pøípadnì jeho seøíze-
ní se musí provádìt po každé montáži, pøípadnì
opravì na pátých dveøí. Pøesné seøízení funkce
uzamykání je zvláštì potøebné u vozidel s dálko-
vým odemykáním pátých dveøí.

-Demontovat kryt spodního rámu dveøí => strana
70-31 a z vozidla vyjmout horní kryt prahu
zavazadlového prostoru.

-Zavírat pomalu páté dveøe a pohledem skrz zad-
~ o ní sklo zkontrolovat, seøízení zámku, pøípadnì
~~ Q seøídit.. ( ~fø ~

\ 2 ., ~ šipka- vùèi oku zámku.

:;~~~I)~~
~~1~~~~:~ J j--=

1555-0021 I

Po uvolnìní pøipevòovacích šroubù -1- je možné
2 oko zámku -2- posunovat ve smìru šipek.

Utahovací moment:
Pøipevòovací šrouby -1- = 20 Nm

,.
1 ~~IIIII_~

1555-0022 I

.
Vydání 11.94 -55-13 -
500.5209.00.15 I



55 Víka, páté dveøe FELICIA

~
Vozidla s odemykáním pátých dveøí z místa
øídièe -I

Ovládací páèka -2- dálkového odemykání dveøí
musí být tak daleko vlevo od oka zámku" aby
pøi uzavøení dveøí ovládací páèka -1- na zámku
kapoty souèasnì opìt neodemkla zámek a byla
tak zaruèena funkce zamykání.

I
-Seøízení lanko pro dálkové odemykání pátých

dveøí => strana 55-18.

I 855-0023 I

.

,

.
-55-14 -Vydání 11.94

500.5209.00.15



FELlCIA Víka, páté dveøe 55

Demontáž zámku pátých dveøí

.Demontáž

-Demontovat výplò zadních pátých dveøí
=} 70-32, resp.70-32.2.

Táhlo -1- vyvìsit z tlaèítka -2-.

Pokraèování pro všechny typy s vy jímkou
vozu Vanplus

Vyšroubovat šrouby -1- a šroub -2- a ze dveøí
vyjmout -šipka- zámek dveøí -3-.

. Pokraèování pro vozy Vanplus

Vyšroubovat šrouby -1- a tìleso zámku -2-

vyjmout -šipka-.

1855-0037 I
Pokraèování pro všechny vozy

Montáž

.Montáž probíhá opaèným zpùsobem.

Vydání 10.95 -55-15-
SOO.5209.04.15



55 Víka, páté dveøe FELlCIA

~
Demontáž tlaèítka --
-Demontovat výplò zadních pátých dveøí ~

str. 70-32 resp. 70-32.1 .

~ -Kulový kloub táhla -1- vyvìsit z èepu
tlaèítka -2-.

.
Pokraèování pro vozy Vanplus

~ -Pomocí šroubováku vytlaèit pojistný plech
tlaèítka.

1855-0033 I .
1 1 Pokraèování pro všechny vozy

j~~~~~~~~\ ~ -Demontovat šrouby -1-.

-::::=\f~~~~!~:~~~~íj~:::= =---"'- -Vysunout z pátých dveøí tlaèítko -2-.

J ~ @] [ Montáž
---~

Montáž probíhá opaèným zpùsobem.

2 I 855-0020 I .

-55-16 -Vydání 10.95

500.5209.04.15



FELICIA Víka, páté dveøe 55 I

Oprava tlaèítka

.!
I

2 1

(l)

.

6 5 4 3

.

I 855-0026 I

1 -pojistný kroužek 5 -tlaèná pružina

2 -podložka 6 -tlaèítko
+ s vložkou zámku

3 -tìsnící kroužek + Demontáž:
-pojistný kroužek -1- sejmou ze zámku.

4 -tìleso tlaèítka -vyjmout tlaèítko z tìlesa tlaèítka.
+ Demontáž => strana 55-17

.

Vydání 11.94 -55-17-
500.5209.00.15
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55 Víka, páté dveøe FELlCIA

!
!

Seøízení lanka ovládání pátých ...i
dveøí z místa øidièe -I

-Demontovat kryt prahu zadních pátých dveøí
~ str.70-31.

-Zkontrolovat a pøípadnì upravit seøízení oka
zámku ~ str. 55-13.

Ovládací páèka -2- dálkového odemykání
dveøí musí být tak daleko od oka zámku, aby
pøi uzavøení dveøí ovládací páèka -1- na
zámku kapoty souèasnì opìt neodemkla
zámek a byla tak zaruèena funkce uza-
mykání.

I 555-0023 I

.

4 Uvolnit pojistnou matici -1- napínacího
zaøízení lanka a pøestavit objímku se závitem
-2-ve smìru šipky tak, aby byla ovládací
páèka -3- nastavena do správné polohy. Po-
jistnou matici -1- zajistit.

Poznámka:

Lanko musí jít tak snadno, aby ovládací páèka
byla po odemknutí opìt zcela zatažená
pružinou -4- do výchozí polohy.

3

I 555-0028 I

Víko zadní (Pickup) .
Demontáž ovládání zámku zad.
víka

-Demontovat krycí plech zadního víka
~ str.66-9.2. pos. -7-.

Stáhnout tlaèítko -1-.

-Dem. šrouby s køížovou hlavou.

-Dem. samojisticí matici s podložkou a uvol-
nit ovládání zámku zadního víka -2-.

-Odpojit táhla zámku od ramének
ovládání -2-.

Montáž ovládání zámku zad. víka .

-Montáž se provádí v obráceném poøadí.

-55-18- Vydání 09.95
SOO.5209.03.15



FELlCIA Víka, páté dveøe 55 I

.
.Nástavek zadního víka (FUN) ;

Montážní pøehled

3 1 -Nástavek zadního víka

r '"-1 ~ .Demontáž' \ r -r-- .

1~~~~i"~~:::~~~~",,, -Den;ontovat šrouby -3- a sejmout
i \•\\ \\ ~ n~~~~~~~~- ~ krycl plech -2-.
íf 'I ~/ ~I -Demo~tovat šrquby -5-.

-Rozpojit svorko\1nici -,4-.
-Nástavek vytáhnout z víka.

2 -Krycí plech zadního víka

3 -Šroub

4 -Svorkovnice

.5 -Šroub

5 I 855-0061 I

.

.
Vydání 05.97500.5209.06.15 -55-19 -
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55 Víka, páté dveøe FELlCIA;

!.
Výklopná dìlicí stìna (FUN) ..í

Montážní pøehled -I

1 2 3 4 5 6

.

.
10 9 8 7

I 855-0060 I

1 -Opìra zadního sedadla 5 -Vnìjší zámek
+ Pøipevnìna pøíchytkami k výklopné

stìnì -2-. 6 -Šroub

+ Mu = 20 Nm.
2 -Výklopná stìna dìlicí úplná

7 -Šroub
3 -Opìrka hlavy + Mu = 20 Nm.

4 -Pojistné tlaèítko 8 -Šroub
.+ Odjištìní výklopné stìny -2- se pro-

vede stlaèením tlaèítka.

-55-20 -Vydání 05.97
SOO.5209.06.15



FELlCIA Víka. páté dveøe 55

.9 -Matice 11 -Sedák zadního sedadla
.Mu = 15 Nm

12 -Sklápìci mechanizmus výkl. stìny
10 -umen

1

2 ...Demontáž a montáž zámkù

3 Demontáž

-Vyvìsit ovládací táhlo zámku -2-.

-Vyšroubovat šrouby -3-.

. -Vysunout vnìjší a vnitøní zámek z výklopné
stìny -1-.

I 855-0063 I Montáž

.Montáž se provede opaèným postupem.

.Vyzkoušet funkci, pøíp. seøídit.

.Zámek pro uzavøení výklopné stìny
-šipka A-.

.Zámek pro otevøenou výklopnou stìnu
-šipka B-.

...Demontáž a montáž kliky výklopné
stìny

.Demontáž

-Demontovat opìru zadního sedadla

-Vyvìsit obì ovládací táhla zámku
-šipka A-.

-Vyvìsit ovládací táhlo pojistného tlaèítka
zámku -šipka B-.

-Demontovat obì matice -šipka C-.

-Demontovat matice -1-.

-Vnìjší a vnitøní kliku demontovat.

Montáž
.Montáž se provede opaèným postu-

.pem.

Vydání 05.97 -55-21 -
SOO.5209.06.15
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FELlCIA Dveøe pøední, montované díly 57

Dveøe pøední !

.Montážní pøehled montovaných dílù dveøí i

1 2 3

4

.

12

11

.f
@
@

10 9 8 I 857-0010 I

1 -Vnìjší zrcátko 5 -Vnitøní stírací tìsnìní skla dveøí
+ Demontáž => strana 66-4, pøíp. 66-8.1 + nasunuté na pøírubu

2 -Vnìjší stírací tìsnìní skla dveøí 6 -Dveøe
+ nasunuté na pøírubu + Demontáž => strana 57-3

+ Montáž a seøízení => strana 57-3.2
3 -Vedení skla

+ zamáèknuté v okenním rámu

.4 -Sklo dveøí
+ Demontáž => strana 57-7

Vydání 05.95 -57-1 -
500.5209.01.15



57 Dveøe pøední, montované díly FELlCIA

!

1 2 3 ..i

-I

4

12 .

11

.
10 9 8 I 857-0010 I

c .7 -Proti nárazová výztuha 11 -Kryt
+ pro elektrická vedení

8 -Spouštìcí mechanizmus skel + jenom vozidla s odpovídajícím vybavením
+ Demontáž a Montáž => strana 57-8

12 -Kryt
9 -Kryt omezovaèe dveøí + s pøestavováním zrcátka

+ nasunuté + Demontáž => strana 66-4

10 -Omezovaè dveøí

.
-57-2- Vydání 11.94

800.5209.00.15



I
FELlCIA Dveøe pøední, montované díly 57.

.Demontáž a montáž pøedních dveøí !

Potøebné zvláštní náøadí, pøístroje a pomùcky I

.Vytahovaè èepù dveøních závìsù TBZ 100 a
narážecí trn

Demontáž:

Vozidla s centrálním zamykáním, elektrickýmí

spouštìèi oken, vyhøívanými vnìjšími zrcátky
nebo dveøními reproduktory

-Demontovat výplò dveøí => strana 70-9.

-Stáhnout opatrnì tìsnící fólii ve spodní oblasti.

-Uvolnit elektrické vodièe, rozpojit svorkovnice
.a vytáhnout ze dveøí.

Pokraèování pro všechna vozidla

Odšroubovat matici -1- omezovaèe dveøí a
vytáhnout èep -2-.

Vyrazit èepy závìsù dveøí -1- pomocí vyta-
hovaèe èepù z horního a dolního závìsu a

. dveøe vyndat (dveøe pøitom držet v montážní

poloze).

TBZ 1 00 Poznámky:
.Práci provádìjí dva pracovníci.

.Neuvolòovat šrouby pøipevòující závìsy k vo-
I 857-0029 I zidlu, pokud to není nutné.

.Lakované plochy dveøí a rámu chránit pøed
poškozením polepením textilní lepicí páskou
používanou v lakovnách.

Montáž:
-Montáž se provede obráceným postupem.. -Naražení èepù se provede s pomocí narážecího

trnu.

Vydání 05.95 -57.3-
500.5209.01.15

---



57 Dveøe pøední, montované díly FELlCIA

Demontáž a montáž pøedních dveøí
(alternativní postup) ~

Potøebné zvláštní náøadí, pøístroje a pomùcky --I

.MP 8 -604 Naražeè èepù závìsù boèních dveøí

.MP 8 -605 Vyražeè èepù závìsù boèních dveøí
.MP 8 -605/1 Pøípravek k povytažení èepù závìsù

boèních dveøí

Demontáž

Vozidla s centrálním zamykáním, elektrickými spou-
štìèi oken, vyhøívanými, pøíp. elektricky ovládanými
vnìjšími zrcátky nebo dveøními reproduktory

-Demontovat výplò dveøí =:) strana 70~9.

-Stáhnout opatrnì tìsnící folii ve spodní oblasti. .

-Uvolnit elektrické vodièe, rozpojit svorkovnice a
vytáhnout ze dveøí.

Pokraèování pro všechna vozidla

Odšroubovat matici -1- omezovaèe dveøí a vytáhnout
èep -2-.

.
Povytáhnout èepy dveøních závìsù pøípravkem k
povytažení èepù MP 8-605/1.

.
-67- 3.1 -Vydání 05.95

500.5209.01.15



FELICIA Dveøe pøední, montované díly 57.

Vyražeèem èepù MP 8-605 vyrazit èepy ze závìsù
i ve dveøích a dveøe odložit.

Poznámky:

.Práci provádìjí dva pracovníci.

.Neuvolòovat šrouby pøipevòující závìsy k vozidlu,
pokud to není nutné.

.Lakované plochy dveøí a rámu chránit pøed poško-
zením polepením textilní lepicí páskou používanou
v lakovnách.

.Pøi vyrážení spodního èepuje tøeba vést údery pøes
tyèku z mìkké oceli.

.Montáž:
Montáž se provede obráceným postupem.

Naražení èepù do pùvodní polohy se provede s
pomocí naražeèe èepù závìsù MP 8-604.

Poznámky:
.Práci provádìjí dva pracovníci.

MP 8-604

(

.Montáž a seøízení pøedních dveøí

Potøebné zvláštní náøadí, pøístroje a pomùcky

.šroubovák TORX -BIT -T50, napø. V.A.G. 1603, resp.
imbus klíè.

.dveøní vytahovaè èepù TBl 100 a narážecí trn nebo
MP 8 -604 -Naražeè èepù závìsù boèních dveøí.

.dva pomocné èepy, které slouží jako náhrada za dveøní
èepy bìhem nastavování a musí mít o nìco menší
prùmìr než dveøní èepy, aby se dveøe mohly
jednodušeji montovat a demontovat

.
Vydání 05.95 -57-3.2-
SOO.5209.01.15



57 Dveøe pøední, montované díly FELlCIA

-Dveøní èepy demontovat ze závìsù. (Jenom pøi
montáži nových dveøí). ~

Šrouby -1- horního a spodního závìsu lehce -

dotáhnout.

-Po nasazení dveøi s pomocnými èepy seøídit
dveøní závìsy a dveøe sundat.

2
I -Dotáhnout šrouby -1-, namontovat dveøe

rr\:\ s pomocnými èepy (namísto dveøních èepù) a

1 R1j~ zkontrolovat seøízení dveøí.

I ~~II Y -Zmìnit seøízení dveøí lze pomocí nastavova-

\ Jr:;:> cích podložek -2-.

~ I ~r"7 """'" I -Pokud je to potøebné, uvolnit západku zámku,
rSJjJY I 857-0030 I pøípadnì ji vymontovat ~ strana 57-5.

\ -

.
Pøední dveøe jsou správnì seøízené, když mají
v uzavøeném stavu všude rovnomìrný odstup
k dveønímu výøezu a pøesnì výškovì lícují s ka-
roserií -šipky-.

-Po provedeném seøízení dveøí demontovat po-
mocné èepy.

.

Pevnì dotáhnout šrouby.
Utahovací moment = 70 Nm

-Dveøe nasadit a namontovat dveøní èepy pomo-
1 cí narážecího trnu.

I

I ~ .

-57-4- Vydání 05.95
800.5209.01.15



I
FELICIA Dveøe pøední, montované díly 57

Namontovat èep -2- omezovaèe dveøí a našrou-
bovat matici -1-.

Seøízení západky zámku

Po uvolnìní šroubù s køížovým záøezem -1- je
. možné se západkou zámku -2- posunovat

vodorovnì a svisle -šipky-.
Utahovací momet:
šrouby s køížovou hlavou -1- 20 Nm

O.
Západku zámku seøídit tak, aby vybrání dveøní-

. ho zámku -2- s rohatkou zaskoèilo do støedu
2 západky -šipky- (dveøe se nesmí nadzdvihovat

nebo být tlaèeny smìrem dolù). Dveøe musí
v zavøeném stavu sedìt bez vùle.

1 I

!
1857-0016 I

.
Vydání 11.94 -57-5-
500.5209.00.15



57 Dveøe pøední, montované díly FELlCIA I

Demontáž spouštìèe skla ~

-Demontovat dveøní výplò => strana 70-9.

~ -Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- vnitøního
ovládání oken a vyvìsit táhlo -2-.

-Stáhnout tìsnící folii.

-Stáhnout okenní sklo tak, až budou pøístupné
pøipevòovací šrouby skla.

I

I 857-0017 I

.
~ -Vyšroubovat šrouby -1-.

-Vysunout sklo nahoru a upevnit (napø. lepicí

páskou).

.
~ -Odšroubovat matice -1-.

-Vytáhnout stahovaè okna s klièkou opatrnì '-

z horního otvoru -šipka-.

I 857-0019 I

.
-57-6- Vydání 11.94

800.5209.00.15
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FELICIA Dveøe pøední, montované díly 57

.Demontáž dveøního skla

-Demontovat výplò dveøí => strana 70-11.

Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- vnitøního
ovládání dveøí a vyvìsit táhlo -2-.

-Stáhnout tìsnící folii.

-Stáhnout dveøní okenní sklo až budou pøístupné
pøipevòovací šrouby skla.

I 857-0017 I

.
Vyšroubovat šrouby.

-Vytáhnout okenní sklo nahoru, sklonit dopøedu
a vyjmout ze vnitøního prostoru dveøí.

-dveøní okenní sklo vytáhnout nahoru, sklonit
dopøedu a vyjmout z okenní šachty.

.

.
Vydání 11.94 -57-7-
500.5209.00.15



57 Dveøe pøední, montované díly FELlCIA

Montážní pøehled zámku dveøí a montovaných dílù

~
1 2 3 4

.

7 6 5 .
~:QQ ~

1 -Vnitøní klika dveøí 4 -Vložka zámku
+ Demontáž => strana 57-15, zámek dveøí + Demontáž a montáž => strana 57-19

demontáž a montáž.
5 -Vnìjší zámek

2 -Vnìjší klika dveøí + Demontáž a montáž => strana 57-15
+ Demontáž a montáž => strana 57-13 + mùže se namontovat a demontovat bez

demontáže vnitøního zámku
3 -Nástavek táhla pojistky

+ Nástavek je našroubován na konci táhla .
-57-8- Vydání 11.94

800.5209.00.15



FELlCIA Dveøe pøední, montované díly 57

.1 2 3 4

.

.7 6 5

I 857-0020 i

6 -Vnitøní zámek
.Demontáž a montáž =.- strana 57-15
.s táhly

7 -Sdružená jednotka centrálního zamykání

(F131, pøípadnì F133)
.s držákem
.Demontáž a montáž spoleènì s vnitøním

zámkem -6- =.- strana 57-15

8,

Vydání 11.94 -57-9-
500.5209.00.15
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57 Dveøe pøední, montované díly FELlCIA

o 1 :~~~~~] Demontáž a montáž vnìjší kliky ~

1:~~~:~~;;'~:~~/( 0/. Demontáž

-Demontovat výplò dveøí => strana 70-9.

-Stáhnout opatrnì tìsnící folii v zadní èásti.

-Stáhnout okenní sklo až budou pøístupné
pøipevòovací šrouby okenního skla.

~ -Vyšroubovat matice -1- a šrouby se šestihranem
-2- (spojení stahovaè oken-okenní sklo) zadní
vzpìry stahovaèe oken -3- a vzpìru -3- posu-
nout dopøedu -šipka-.

Utahovací moment:
matice -1- = 7 Nm

C O šrouby -2- = 7 Nm3; .
~ -Odšroubovat matici -1-, vyvìsit zakrytí zámku

-2- na matici -3- -šipka A- a s pøipevòovacími
svorkami -4- stáhnout s plechu -šipka B-.

Utahovací moment:
matice -1- = 7 Nm

-Kryt zámku lehce stisknout a vyjmout z horního
otvoru -šipka C-.

1 .
~ -Horní kloub ovládací táhla -1- vyvìsit z kliky.

-Odšroubovat matice -2-, odejmout držák -3- a
kliku vytáhnout ze dvìøi smìrem ven.

Utahovací moment:
matice -2- = 7 Nm

.
-57-10- Vydání 11.94

800.5209.00.15
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FELlCIA Dveøe pøední, montované díly 57

.Montáž
-Montáž se provede obráceným postupem, pøi-

èemž se musí dbát na následující poznámky.

Upozornìní:
.Otáèením kulového kloubu se mùže, je-Ii to tøe-

ba, provést nastavení táhla kliky.

.Kulový kloub táhla -1- namáèknout s pomocí
kleští.

.

.

.
Vydání 11.94 -57-11-
500.5209.00.15



57 Dveøe pøední, montované díly FELICIA

D t ' - t ' -" t -' h ' k .
emon az a man az vnl rnl a zam u --

Demontáž

-Demontovat výplò dveøí =:} strana 70-11.

-Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- vnitøní kliky a vy-
vìsit ovládací táhlo.

-Stáhnout tìsnící folii.

-Stáhnout dveøní okenní sklo až budou pøístupné pøi-
pevòovací šrouby dveøního skla.

I 857-0017 I

o ::~~i7 -

'[~~~~i~;;I:::)~~f o /
Vyšroubovat matice -1- a šrouby se šestihranem
-2- (spojení stahovaè okna-okenní sklo) zadní
vzpìry stahovaèe okna -3- a vzpìru -3- posu-
nout dopøedu -šipka-.

Utahovací moment:
matice -1- = 7 Nm
šestihranné šrouby -2- = 7 Nm

3 C .
Odšroubovat matici -1-, vyvìsit kryt zámku -2-
na matici -3- -šipka A- a spolu s pøipevòovacími
svorkami -4- stáhnout z plechu -šipka B-.

Utahovací moment:
matice -1- = 7 Nm

-Kryt zámku -2- lehce stisknout a vytáhnout ho
z horního otvoru -šipka C-.

.
-57-12- Vydání 11.94

800.5209.00.15



FELICIA Dveøe pøední, montované díly 57

. 1 2 -Vyvìsit horní kloub ovládacího táhla vnìjší kliky

-1- a ovládacího táhla zámku -2-.

Vozidla s centrálním uzamykáním
o

. Odšroubovat pøipevòovací šroub -1- držáku sta-
vìcího prvku pro centrální uzamykání (F131,
pøípadnì F133) a rozpojit svorkovnici -2-.

Utahovací moment:
pøipevòovací šroub -1- = 4 Nm

Pokraèování všechna vozidla. Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- a sejmout
vnìjší zámek -2-.

Utahovací moment:
pøipevòovací šrouby -1- = 20 Nm

-Vyvìsit ovládací táhlo vnitøního ovládání dveøí.

-0025

.
Vydání 11.94 -57-13-
SOO.5209.00.15
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57 Dveøe pøední, montované díly FELICIA

o

Vnitøní zámek s ovládacími táhly -1- (a stavìcí ~
prvek pro centrální uzamykání) vytáhnout ze -

dveøí -šipka-.

Montáž

-Montáž se provede obráceným postupem, pøi-
èemž je nutné dbát na následující poznámky.

Poznámky:
.Vnitøní zámek s pøedmontovanými ovládacími

táhly (a stavìcím èlenem centrálního uzamy-
kání) nasadit do dveøí.

.Otoèením kulového kloubu se, je-Ii to zapotøebí,
mùže provádìt nastavení táhla vnitøního zámku.

.pøípadnou novou tìsnící folii peèlivì nalepit
=:> strana 70-16.

.

.

.
-57-14- Vydání 11.94

800.5209.00.15



FELlCIA Dveøe pøední, montované díly 57

o El.D Demontáž vložky zámku
o

-Demontovat výplò dveøí ~ strana 70-11 .

-Opatrnì stáhnout tìsnící folii v oblasti zámku.

Vyšroubovat matice -1- a šrouby se šestihranem -
-2- zadní vzpìry stahovaèe okna -3- a vzpìru
-3- posunout dopøedu -šipka-.

Utahovací moment:
matice -1- = 7 Nm
šrouby -2- = 7 Nm

.C
Odšroubovat matici -1-, vyvìsit kryt zámku -2-
na matici -3- -šipka A- a s pøipevòovacími
sponami -4- stáhnout z plechu -šipka B-.

Utahovací moment:
matice -1- = 7 Nm

-Kryt zámku -2-lehce stisknout dohromady a vy-
táhnout ho z horního otvoru -šipka C-.

.2 3

Vyvìsit horní kloub ovládacího táhla vložky
zámku -1-.

-Svorku -2- stáhnout z vložky zámku -3- -šipka-

-Vložku zámku -3- vyjmout smìrem ven.

.
Vydání 11.94 -57-15-
800.5209.00.15
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FELlCIA Dveøe zadní, montované díly 58

Dveøe zadní

.Montážní pøehled dveøních dílù I

1 2 3 4 5 5

A J,( J

6

7

.o

8

9

15

.
14 13 12 11 1 O I 858-0001 I

1 ~ Pryžový tìsnící prolil 5 -Zadní vodítko skla
+ zamáèknutý v okenních rámech + zamáèknuté v okenní pøíèce

2 -Vnìjší stírací lišta skla 6 -Dveøe
.nasunuté na pøírubu + Demontáž =:> strana 58-3

+ Montáž a seøízení =:> strana 58-4
3 -Dveøní okenní sklo

.Demontáž =:> strana 58-7 7 -Okenní pøíèka

.4 -Dveøní ~kenní sklo
+ pevne
+ Demontáž =:> strana 58-7

Vydání 11.94 -58-1 -
500.5209.00.15



58 Dveøe zadní, montované díly FELlCIA

i

123 455 ~ I

f\ J,() --I

6

.
15

-.
1 4 13 12 11 1 O I 858-0001 I

8 -Vnitøní stírací lišta skla 12 -Protínárazová výztuha dveøí
+ nasunuté na pøírubì

13 -Krryt omezovaèe dveøí
9 -Vìtrací møížka + navléknout

+ pro nucené vìtrání
+ nasunuté 14 -Omezovaè dveøí

10 -Spouštìèskla 15 -Pouzdro
+ Demontáž a Montáž ~ strana 58-6 + pro elektrické vodièe

+ jenom vozidla s odpovídajícím vybavením
11 -Gumová klapka

+ pro nucené vìtrání .
-58-2 -Vydání 11.94

800.5209.00.15
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FELlCIA Dveøe zadní, montované díly 58

.Demontáž zadních dveøí

,'" Vozidla s centrálním uzamykáním a elektrickým
spouštìním oken

-Demontovat výplò dveøí ~ strana 70-14.

-Stáhnout opatrnì tìsnící folii ve spodní èásti.

-Uvolnit elektrické vodièe, rozpojit svorkovnici a
vytáhnout je ze dveøí.

Pokraèování všechna vozidla

Odšroubovat matici -1- omezovaèe dveøí a vy-
táhnout èep -2-..

::-4 -Z horního a dolního kloubového závìsu vyšrou-
. bovat šrouby TORX -1- (Torx-Bit T 50, napø.

V.A.G 1603) a dveøe vyjmout.

13

.
Vydání 11.94 -58-3 -
500.5209.00.15
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58 Dveøe zadní, montované díly FELICIA

M t ' v v, , d ' h d v, ~on az a serlzenl za nic verl

-04 -Zašroubovat šrouby TORX -1- do horního a dol-
ního kloubového závìsu jenom volnì, pøípadnì
je povolit, když se dveøe jenom nastavují a dveøe
nastavit pomocí podkládání nastavovacích
podložek -2-.

1 -Dotáhnout šrouby TORX -1- pro kontrolu nasta-

vení dveøí jenom mírnì.
"" ' -Uvolnit západku, pokud je to potøebné, pøípadnì

"" ji vymontovat => strana 58-4.

.
-04. Zadní dveøe jsou správnì seøízené, když mají

v uzavøeném stavu všude rovnomìrný odstup
k rámu dveøí a pøesnì výškovì lícují s karoserií.

Seøízení západky .

-04 -Po uvolnìní šroubù s køížovou hlavou -1- je
možné západku -2- vodorovnì a svisle -šipky-

posunovat.
Utahovací moment:
šrouby s køížovou hlavou -1- = 20 Nm

O.
.

-58-4 -Vydání 11.94

500.5209.00.15



FELlCIA Dveøe zadní, montované díly 58

. Západku zámku -1- seøídit tak, aby vybrání
dveøního zámku -2- s rohatkou zaskoèilo do
støedu západky -šipky- (dveøe se nesmí
nadzvihovat nebo být tlaèeny smìrem doIO).I..2 Dveøe musí být v zavøeném stavu bez vOle.

1
I.

f
1557-0016 I

.Demontáž zadních dveøí (Pickup s
nástavbou)

Upozornìní:
Práci provádìjí 2 pracovníci

-Demontovat výplò dveøí.

-Odpojit a vytáhnout el. instalaci osvìtlení

(u levých dveøí).

-Uvolnit omezovaè dveøí.

Dem. šrouby -3- a -4- spojující dveøní
závìsy -6- a -2- s nástavbou a vymezovací
podložky -1- a -5- a dveøe odložit.

.Montáž a seøízení zadních dveøí
(Pickup s nástavbou)

Upozornìní:
Práci provádìjí 2 pracovníci

1 -Dveøe pøidržovat v montážní poloze, namon-

tovat šrouby -3- a -4- a vymezovací
podložky -1- a -5-. Utahovací moment
šroubO -3- a -4- je 20 Nm.

-Dveøe seøídit tak, aby v uzavøeném stavu

mìly rovnomìrný odstup od rámu a lícovaly
s karoserií nástavby.

.

Vydání 09.95 -58- 5 -

500.5209.03.15
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58 Dveøe zadní, montované díly FELlCIA

Demontáž spouštìèe skla -
1 ---

-Demontovat výplò dveøí ~ strana 70-14.

-04 -Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- vnitøního
ovládání dveøí a vyvìsit ovládací táhlo -2-.

-Stáhnout tìsnící folii.

.

-04 -Stáhnout dveøní okenní sklo -1- až budou pøís-
tupné pøipevòovací šrouby -3- dveøního oken-
ního skla na spouštìèi skla -2-.

-Vyšroubovat šrouby -3-.

-Dveøní okenní sklo posunout nahoru a pøipevnit

(napø. lepicí páskou).

1858-0007 I .
G

-04 -Odšroubovat matice -1-.

-Spouštìè skla vyjmout z dolního montážního ot-
voru.

.

-58-6 -Vydání 11.94
800.5209.00.15



FELICIA Dveøe zadní, montované díly 58

.Demontáž skel dveøí

-Demontovat výplò dveøí => strana 70-14.

1 Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- vnitøní kliky
dveøí a vyvìsit ovládací táhlo -2-.

-Stáhnout tìsnící folii.

.

Stáhnout dveøní okenní sklo -1-.

-Stáhnout vnitøní stírací tìsnìní -2- z pøíruby.

-Vyšroubovat pøipevòovací šrouby (viz šipky)
okenní pøíèky -3-.

./

Vyjmout okenní pøíèku -1- a pevné okenní sklo
-2- s pøíslušným tìsnìním -3-.

2 -Tìsnìní skla -4- vytáhnout z okenního rámu

(není pøilepeno).

3.
Vydání 11.94 -58-7-
500.5209.00.15
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58 Dveøe zadní, montované díly FELICIA

Vyšroubovat šrouby -3-, uvolnit spouštìcí sklo ~
-1- od spouštìèe oken -2- a vyjmout ho smìrem --

nahoru dovnitø z vnitøního prostoru dveøí.

Poznámka:
Pøi montáži spouštìè skla seøídit podle okenní pøíè-
kya následovnì pøišroubovat pevnì spouštìè skla.
Pøi stažení vyjede sklo z pøedního tìsnìní ven.

1858-0007 I

.

.

.
-58-8 -Vydání 11.94

800.5209.00.15



FELICIA Dveøe zadní, montované díly 58
.

Montážní schéma dveøního zámku s ovládacími díly.
1 2 3 4

.
1

7 6 5.
1858-0003 I

1 -Jistící táhlo 4 -Vnìjší zámek
+ jistící nástavek našroubován nakonec + Demontáž => strana 58-12.Demontáž a

montáž dveøního zámku
2 -Vnitøní klika dveøí + Demontáž a montáž lze provést bez

+ Demontáž => strana 58-12.Demontáž a demontáže vnitøního zámku
montáž dveøního zámku

5 -Vnitøní zámek
3 -Vnìjší klika + Demontáž a montáž => strana 58-12

+ Demontáž a montáž=> strana 58-11 + s ovládacím táhlem.
-
Vydání 11.94 -58-9 -

500.5209.00.15
---



58 Dveøe zadní, montované díly FELICIA

..--
1 2 3 4

.

7 6 5 .
I 858-0003 I

6 -Sdružená jednotka centrálního zamykání 7 -Pøíchytka
+ s držákem + pro upevnìní a vedení tyèí na dveøích
+ Demontáž a montáž spoleènì s vnitøním

zámkem -5- ~ strana 58-12

.
-58-10 -Vydání 11.94

800.5209.00.15
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FELICIA Dveøe zadní, montované díly 58

.Demontáž a montáž dveøní kliky

-Demontovat výplnì dveøí =} strana 70-14.

-Stáhnout opatrnì tìsnící folii v zadní èásti.

Horni kloub ovládacího táhla -1- vyvìsit z vnìjší
o kliky.

o

-Odšroubovat matice -2-, odejmout držák -3- a
kliku dveøí odejmout od dveøí smìrem ven.

Utahovací moment:
matice -2- = 7 Nm

Poznámky:
.Otáèením kulového kloubu se, je-Ii to zapotøebí,

provede seøízení táhla kliky dveøí.. .Kulový kloub ovládacího táhla -1- zamáèknout
pomocí kleští.

.

.
I

Vydání 11.94 -58-11- I

500:5209.00.15 I



58 Dveøe zadní, montované díly FELlCIA

Demontáž a montáž vnitøního zámku ..
--

1 Demontáž

-Demontovat výplò dveøí =} strana 70-17.

~ -Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- vnitøní kliky
dveøí a vyvìsit ovládací táhlo.

-Stáhnout tìsnící folii.

-Demontovat vnìjší kliku =} strana 58-15.

Vozidla s centrálním uzamykáním

.
o ~ -Vyšroubovat držák ovládací jednotky centrální-

o ho uzamykání (V 97), pøípadnì (V 115) -1- (viz

šipka) a rozpojit svorkovnici.

.
Pokraèování pro všechna vozidla

~ -Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- a odej-
mout vnìjší zámek -2-.

Utahovací moment:
pøipevòovací šrouby -1- utahovací moment

J = 20 Nm

2
--I 858-0011 II' .

-58-12- Vydání 11.94
800.5209.00.15
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IFELlCIA Dveøe zadní, montované díly 58 '

.!
..-Otoèit pøevod -1- táhlem -šipkaA- a

vytáhnout z upevòovacího otvoru -šipka B-.

-Vyvìsit táhlo z držákù.

-Vyjmout montážním otvorem ze dveøí vnitøní
zámek (pøíp. i ovládací jednotku centrálního
zamykání) s ovládacími táhly.

Montáž

-Montáž se provede opaèným postupem.

Poznámky:
I .Vnitøní zámek s pøedem namontovanými

ovládacími táhly ( a ovládací jednotkou
centrálního zamykání) nasadit do dveøí.

.Otáèením kulového kloubu se, je-Ii to za-
potøeb~ provádí seøízení táhla vnìjší kliky.

.Tìsnicí fólii peèlivì pøilepit.

Demontáž a montáž vnitøního
zámku

Platí pro vozy Pickup

Demontáž zámku levých dveøí

..-Demontovat výplò dveøí.

.-Odpojit táhla zámku -3- od raménka -4-
ovládací páèky -5-.

-Vysunout plech. sponu z ovládací páèky -5-.

-Dem. šroub -7- s podložkou -6- a páèku

vyjmout.

-Dem. šrouby -1- (4 ks) a západku -2- odpo-
jit od táhla -3-.

Montáž

1 -Montáž se provede opaèným postupem.

I 855-0043 1:

.

Vydání 09.95 -58-13-
$00.5209.03.15



58 Dveøe zadní, montované díly FELlCIA

!

Demontáž zámku pravých dveøí ~ I

1 -Demontovat výplò dveøí. --I

Odpojit táhlo -1- od èepu vnìjší kliky.

-Odpojit táhlo -2- od èepu vložky zámku.

2 -Vysunout zajiš•ovací plech vložky a vložku
vysunout.

-Dem. matice tømenù kliky a kliku vysunout.

-Dem. šrouby vnìjšího zámku a vnitøní a
1 vnìjší zámek odložit.

Montáž zámku pravých dveøí

-Montáž se provede opaèným postupem. I

.

.

-58-14 -Vydání 09.95
500.52090315
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FELlCIA Konstrukce plachty, plachta,nástavba 61

.Nástavba (Pickup)

Montážní pøehled plech. nástavby s laminátovou støechou

1

2

3

4

.5
6

7

.

1861-0009 I

1 -Nástavba 4 -Pružná podložka
.Demontáž nástavby => str. 61-2
.Montáž nástavby => str. 61-2 5 -Podložka
.Fa Akord

6 -Tìsnìní
2 -Plastová krytka

.pøilepit lepidlem $4 7 -Tìsnicí tmel -šipka-

.3 -Šroub, 15 Nm

Vydání 09.95 -61-1 -
500.5209.03.15



I
61 Konstrukce plachty, plachta, nástavba FELlCIA I

"'1
Demontáž nástavby -

.Práce provádìjí 2 pracovníci.

-Demontovat dveøe nástavby vèetnì závìsù
~ str. 58-5.

-Demontovat omezovaèe dveøí.

-Dem. tìsnìní rámu dveøí.

-Dem. zadní skupinová svìtla a svítilnu
nástavby ~ Elektrická zaøízení, skupina
oprav 94.

-Dem. šrouby spojující nástavbu s karoserií
~ str.51-1, pos.3.

-Odtrhnout gumový tìsnicí proti!. .

Èalounickým nožem zvenku proøíznout
tìsnicí materiál mezi nástavbou a karoserií.

-Páèením napø. dvìma velkými šroubováky v
místech ozn. šipkami "B" oddìlit nástavbu
od karoserie a sejmout.

I 861-0008 I

.

.
-61-2 -Vydání 09.95
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FELlCIA Konstrukce plachty, plachta,nástavba 61

.Montáž nástavby (Pickup)

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky:

.Pøípravek na vytlaèování tmelu

.Lepicí páska

.Èisticí roztok HHA 381 011

.Tìsnicí tmel HHA 381 005 -bílý

Pøíprava nástavby a karoserie

-Dosedací plochy nástavby a karoserie zbavit
zbytkù tmelu.

.-Oèistit èisticím roztokem.

Lepení nástavby

.Práci provádìjí 2 pracovníci

..-Na dosedací plochy nanést nepøerušenou
housenku tìsnicího tmelu -šipka-.

-Nasadit nástavbu na karoserii.

-Spoj pøední stìny nástavby s karoserií navíc
utìsnit gumovým tìsnìním => str.51-1,. pos.5.

-Namontovat zpìt šrouby spojující nástavbu
s karoserií.

-Nalícovat nástQvbu s karoserií.

-Oèistit spojovaná místa.

-Namontovat tìsnicí gumu dveøí nástavby.

-Namontovat omezovaèe dveøí.

-Namontovat dveøe nástavby=>str. 58-5.

.
Vydání 10.95 -61-3-
SOO.5209.04.15



61 Konstrukce plachty, plachta, nástavba FELlCIA

Nástavba vozu Vanplus
Demontáž nástavby Vanplus ~

--
Potøebné specielní náøadí, pøístroje a

I pomùcky:
~ str. 00-10.1

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru.

Upozornìní
Pøed odpojením svorek akumulátoru se musí
zapsat bezpeènostní kód autorádia. Pøed
pøedáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt a
autorádio uvést do provozu.

-Demontovat zadní páté dveøe ~ str.55-8. 1.

Demontovat tìsnìní zadních pátých dveøí.

"'\ r -Demontovat møíž mezistìny ~ str. 68-3.

-Demontovat panelový strop ~ str. 70-33. .

-Demontovat pøední sklo ~ str. 64-2.

-Demontovat horní panely sloupkù -A-
~ str. 70-18 a horní boèní panely zavazad-
lového prostoru ~ str.70-35.

~ Pomocí pøíslušného vypichováku konektorù
~ uvolnit vodièe osvìtlení zavazadlového pro-

storu ze svorkovnice.

I 861-0005 I

Vodièe vyjmout z nástavby otvorem v levé .dolní èásti nástavby u zadních dveøí -šipka-.

.::::~~~~~~~~~:
I 866-0037 I .

-61-4 -Vydání 10.95
SOO.5209.04.15



FELlCIA Konstrukce plachty, plachta, nástavba 61.
Demontovat na levé i pravé stranì
samoøezné šrouby -1- (2 x po 7 ks).

.
1

I 566-0033 I

Pomocí øezací struny oddìlit nástavbu od
rámu nástavby ( 6 bodù).

Pozor!

Pøi øezání vytvrzeného PUR tmelu je nutné
používat ochranné brýle a rukavice..

I 561-0001 I

1#
Vydání 10.95 -61-5 -
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61 Konstrukce plachty, plachta, nástavba FELlCIA

~I--
Pomocí pneumatické pilyV.A.G 1523 ( nebo
PLF 80 ) s pøíslušným nožem odøíznout z
vnìjší strany nástavbu tìsnì nad hranicí ple-
chové karoserie a odøíznutou èást nástavby
sundat z vozidla.

Pozor!

Pøi demontáži nástavby je nutné používat
ochranné brýle a rukavice.

-Oddìlit po èástech zbytek nástavby od karo-
serie pomocí pneumatické pily V.A.G 1523
( nebo PLF 80 ) resp. èalounického nože. .

Upozornìní:

...Protil míst spojení karoserie s nástavbou se
mìn~ proto je nutno dbát zvýšené opatrnosti, ~
aby nedošlo k poškození karoserie. ""W

I 861-0003 I .
-61-6 -Vydání 10.95

SOO.5209.04.15



FELlCIA Konstrukce plachty, plachta, nástavba 61

Montáž nástavby vozu Vanplus

.Potøebné spec. náøadí, pøístroje a pomùcky:
~ str. 00-10.1

Materiály
~ str. 00-13

Pøíprava nástavby

-Oèistit a odmastit vnitøní okraje nástavby
(v místech kde dojde k lepení nástavby ke
karoserii ) ~ str. 00-14 tabulka Lepící mate-
riály

Nástavbu v zadní èásti polepit gumovou.
tìsnící páskou -šipka-..

1866-0030 I
l.J)

Nanést pomocí aplikátoru Betaprimer 5402
na nástavbu v místech, kde dojde k lepení
nástavby ke karoserii -šipky-. Betaprimer ne-
chat 5 minut vyschnout..

I 866-0029 I
~.

Vydání 10.95 -61-7-
SOO.5209.04.15
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61 Konstrukce plachty, plachta, nástavba FELlCIA

~
--

Nasadit na hrany nástavby tìsnìní nástavby
(použít staré již použité -po nalepení
nástavby bude vymìnìno za nové).

Pøíprava karoserie

-Demontovat horní postranní panely.

-lakované plochy a sklo v blízkosti lepených
ploch zakrýt textilní lepící páskou.

...Pøíprava karoserie se zbytky pùvodního
tmelu

-Zbytky pùvodního PUR tmelu seøíznout na
tlouš•ku 1 mm ( nesmí dojít ke zneèistìní
styèné plochy) èalounickým nožem nebo

.elektrickým pøíp. pneumatickým øezákem s
pøíslušným nožem.

-Zbývající PUR tmel na karoserii vyèistit po-
I I mocí aplikátoru pøípravkem Betawip 4000 a
I 866-0032 I nechat 5 minut vyschnout.

~

-Rezavá místa vybrousit a vyèist pøípravkem
Betawip VP04604, nechat 5 minut vy-
schnout.

-Nanést na vybroušená místa pomocí
aplikátoru pøípravek Betaprimer 5402 a ne-
chat 15 minut vyschnout.

Pozor:

Pøi øezáni vytvrzeného PUR tmelu je nutné
použivat ochranné brýle a rukavice. .

Upozornìní:
.Vrstvu PUR tmelu neodstraòovat úplnì,

slouží jako podklad.

.Plochy udržovat èisté.

.Jestliže není lepení provádìno bez-
prostøednì po odøíznutí vytvrzeného tmelu,
je tøeba tento tmel aktivovat (aktivátor
~ str. 00-14 tabulka lepící materiály).

.Aktivátor nenanášet na lak, došlo by k
poškození laku.

Pøíprava novì lakované karoserie

-Pomocí aplikátoru nanést Betaprimer 5402
a nechat 15 minut vyschnout. .

-61-8 -Vydání 10.95
SOO.5209.04.15



FELlCIA Konstrukce plachty, plachta, nástavba 61

.Pokraèo~ání pro všechny vozy

Nanést lepící a tìsnící tmel na dosedací plo-
chy karoserie a rámu nástavby.

Lepení nástavby

-Otevøít všechny boèní dveøe.

-Nasadit nástavbu na karoserii (dva pra-
covníci ) a nalícovat ji.

-Nástavbu v prostoru nad èelním sklem
pøitlaèit ke karoserii a zajistit lepící páskou.

.
Navrtat do nástavby na obou stranách po 7
otvorech 03, 2 mm a pomocí samoøezných
šroubù -1- pøichytit nástavbu ke karoserii
(souèasnì druhý pracovník zvenku pøitlaèuje
nástavbu ke karoserii ).

.
~

1

I 866-0033 I

.
I

Vydání 10.95 -61-9- !
5005209:64:,5 --I



61 Konstrukce plachty, plachta, nástavba FELlCIA

~
Nanést na pravý i levý vnìjší panel -1-
sloupku -A -tìsnící tmel okolo otvorù pro
pøipevòovací šrouby -2-.

-Vnìjší panely sloupku -A- usadit, zalícovat a
pøichytit pomocí šroubù -2- ke karoserii.

-Nasadit zadní páté dveøe ~ str. 55-8.1.

-Pøipevnit horní boèní panely zavazadlového
prostoru a panely sloupkù -A -.

~ str.70-35, Montáž horních panelù.

.
I 866-0034 I

Sejmout staré tìsnìní nástavby a nasadit
nové -šipka- (i na hranu vnìjších panelù

sloupku -A-).

.
Co

1866-0035 I

.
-61-10 -Vydání 10.95
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FELlCIA Konstrukce plachty, plachta, nástavba 61

.
..-Nasadit tìsnìní zadních pátých dveøí.

I

.
..-Otvorem v zadní dolní èásti nástavby -šipka-

provléknout (napø. pomocí struny) kabelový
svazek osvìtlení nástavby a zadních pátých
dveøí a nasadit svorkovnici .

-Zapojit vnitøní svìtlo zavazadlového pro-
storu.

-Zapojitel.instalaci zadních pátých dveøí.

,. :::::~~~~~~~:~~~~~~:

1866-0037 I

,.
Vydání 10.95 -61-11-
$00.5209.04.15



61 Konstrukce plachty, plachta, nástavba FELlCIA

Demontáž a montáž rámu
nástavby vozu Vanplus ~ -
Demontáž

-Demontovat nástavbu ~ str. 61-4.

Demontovat všechny šrouby a matice spo-
jující rám s karoserií a nástavbu sejmout.

Montáž

Montáž probíhá v opaèném poøadí

.Všechny šrouby a matice spojující rám s ka-
roserií dotáhnout Mu = 20Nm.

.
~;;~~~~~ ~ ~

~I 861-0010 I
~""J

.

.
-61-12- Vydání 10.95

SOO.5209.04.15



FELlCIA Konstrukce plachty, plachta, nástavba 61

Nástavba vozu FUN

.1'" Montážní pøehled nástavby

2 1 -Gumové tìsnìní

2 -Lepicí a tìsnicí PUR tmel
.Lepení => strana 61-13.

3
3 -Tìsnìní výklopné stìny

.Spoj tìsnìní je ve vzdálenosti
a = 100 až 150 mm

4 -Rám nástavby
.Demontáž:
-Postupnì odøíznout PUR tmel odtrth-

no ut rám a ostranit zbytky.

. Pozor! P~i øezáni je nutné použivat ochranné brýle a ruka-

vIce.

.Montáž => strana 61-13
I 870-0120 I Lepení rámu nástavby

Lepení rámu nástavby

Potøebné specíální náøadí, pøístroje a
pomùcky:

.=> strana 00-10.1

Materiály:

.PUR tmel lepicí Terostat 9120 -bílý
HHA 381 013.

.Èisticí chemický roztok
HHA381 010.

Pøíprava karoserie

-Oèistit a odmastit dosedací plochy pro rám
nástavby èisticím pøípravkem. -Utìsnit spoje plechových dílù v místech
prahu rámuPUR tmelem.

Vydání 05.97 -61-13-
SOO.5209.06.15



61 Konstrukce plachty, plachta, nástavba FELlCIA

...Pøíprava rámu nástavby ~

1 -Oèistit a odmastit dosedací plochy èisticím

pøípravkem

-Nanést lepicí tmel na obì boèní dosedací
plochy -3-.

-Nanést lepicí tmel na spodní èást rámu -2-.

."a" = cca 1OOmm.

.Pos. -1- místo pro lepicí tmel v horní èásti
3 rámu.

.Nepøerušovaná housenka trojúhelníkového
protilu výšky asi 12 mm a šíøky asi 10 mm. .
Nanést lepicí tmel -1-.

-Pøitlaèit rám nástavby ke karoserii, nalícovat
a zajistit lepicí páskou.

.
Nanést lepicí tmel-1- v horní èásti oblouku

-Do tmelu postupnì vtlaèit tìsnicí proti! -2-
a nalícovat ho.

-Oèistit zneèištìné plochy.

.
-61-14- Vydání 05.97

500.5209.06.15



FELlCIA Nárazníky 63

Pøední nárazník. M t '-' - hl d ' '
kon aznl pre e naraznl u

)o- 07.95

1 -Èep se závitem
8 9 1

2 -Matice
.6Nm

3 -Výztuha nárazníku
.demontáž:
-Demontovat nárazník -4-.
-Demontovat šrouby -9-.
.montáž:

Montáž se provádí v obráceném
poøadí.

7~~~- -y~ -~ .-\ ~ 4 -Nárazník
-~ y~ \\. .demontáž:. x:: --Demontovat pøední masku => 66-3.

~ -Rozpojit svorkovnice mlhových svìtel.

1 -Demontovat matice -7- s podložkami

-5- a -6- ( matice u podbìhù pouze po-
volit).

7 6 5 1 4 3 2 -Odpojit úhlovou pøípojku (rozvodku)

ostøi kovè ù => Elektrická zaøízení;
oprav. skup. 92 (platí jen pro vozidla

I ""'" """., I s ostøikovaèi svìtlometù).
I 863-0027 I .montáž:

Montáž se provádí v obráceném
poøadí.

5 -Podložka

6 -Pružná podložka

7 -Matice
.6Nm. 8 -Držák ostøikovací trysky
.jen pro vozidla s ostøikovaèi svìtlo-

metù
.demontáž a montáž => Elektrická

zaøízení; oprav. skup. 92

9 -~roub
.15 Nm

.
Vydání 01.98 -63-1 -
SOO.5209.07.15



63 Nárazníky FELlCIA

Montážní pøehled nárazníku 08.95 >- 02.98 ~
~

1 2 2

.
~

O!

~-
, '

"'" , , '

, '

.
1110 9 8

I 863-0031 I

1 -Držák ostøikovací trysky 4 -Výztuha nárazníku
.jenom vozidla s ostøikovaèi svìtlo- .demontáž:

metù -Demontovat nárazník -7-.
.demontáž a montáž ~ Elektrická -Demontovat šrouby -6- s podložkami

zaøízení; oprav. skup. 92 -5-.
.montáž:

2 -Èep se závitem Montáž se provádí v obráceném
poøadí.

3 -Matice
.6 Nm 5 -Podložka

6 -~roub ..15 Nm

-63-2 -Vydání 01.98
SOO.5209.07.15
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FELlCIA Nárazníky 63

7 -Nárazník 8 -tep se závitem
. + demontáž: I

-Demontovat pøední masku ~ 66-3. 9 -Podložka
-Rozpojit svorkovnice mlhových

Isvìtel. 10 -P -.dl Vk
-Odpojit úhlovou pøípojku (rozvodku) ruzna po oz a

ostøikovaèù ~ Elektrická zaøízení;
oprav. skup. 92 (platí jen pro vozidla 11 -Matíce
s ostøikovaèi svìtlometù). + 6 Nm

-Demontovat matice -11- s podlož-
kami -9- a pružnými podložkami -10-.
(Matice u podbìhù pouze povolit.)

+ montáž:
Montáž se provádí v obráceném

poøadí.

.

.

.
Vydání 01.98 -63-3-
SOO.5209.07.15
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63 Nárazníky FELlCIA'

Montážní pøehled nárazníku 12.97)10- ..I
~ I

2

.
4

10

11 .
12

I 863-0029 I

Platí pro Felícía a Felícía Combi

6 -Výztuha nárazníku
1 -Kryt nárazníku + demontáž:

-Demontovat nárazník -10-0
2 -Èep se závitem -Demontovat šrouby -8- s podložkami

-7-0

3 -Matice + montáž:
.6 Nm Montáž se provádí v obráceném

poøadí.

4 -Pøivadìè vzduchu .7 -Podložka

5 -Šroub

-L- 63-4 -Vydání 01098

SOO.5209.07.15
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FELlCIA Nárazníky 63

8 -$roub 11 -Kryt mlhavých svìtel
. + 1 5 Nm + demontáž a montáž ~ Elektrická I

zaøízení, skup. oprav 94

I9 -Držák ostøikovací trysky
+ jenom pro vozidla s ostøikovaèi svìtlo- 12 -Ochranná lišta nárazníku

metù + zacvaknuta v nárazníku
+ demontáž a montáž ~ Elektrická

zaøízení; oprav. skup. 92 13 -Podložka

10 -Nárazník 14 -Pružná podložka
+ demontáž:

-Demo~tovat pøivadì~ vzduchu -4-; 15 -Matice
-RozpoJit svorkovnlce mlhovych + 6 Nm

svìtel.
-Demontovat šrouby -16- a kryty -1-.
-Demontovat matice -15- s pod lož- 16 -$roub

kami -13- a -14- (matice u podbìhù

pouze povolit).
-Odpojit úhlovou pøípojku (rozvodku)

ostøikovaèù ~ Elektrická zaøízení;
oprav. skup. 92 (platí jen pro vozidla. s ostø!~ovaèem svìtlometù)

+ montaz:
Montáž se provádí v obráceném
poøadí.

.

.
Vydání 01.98 -63-5-
SOO.5209.07.15



63 Nárazníky FELlCIA

Montážní pøehled nárazníku (FUN) ~
~

1 -Podložka

2 -Pružná podložka

3 -Matice
.6Nm

4 -Matice

5 -Nárazník (FUN)
.demontáž

(Držák tabulky poznávací znaèky de-

montován):
-Demontovat šrouby -8-.
-Demontovat matice -3-.

~ -Demontovat šrouby -7-.
-Nárazník vytáhnout smìrem

dopøe?vu. ..montaz:
Montáž se provádí v obráceném
poøadí.

6 -Sroub
.spojuje trubkovou výztuhu nárazníku

10 9 8 7 6 5 4 I """" "".." I S karoserií
I 863-0019 I .15 Nm

7 -Sroub
.spojuje nárazník -5- s pùvodním

nárazníkem

8 -Sroub
.pøístupný po sejmutí tabulky

poznávací znaèky
.15 Nm

9 -Držák tabulky poznávací znaèky
.demontáž ~ 63-7. .10 -Sroub

.
-63-6 -Vydání 01.98

SOO.5209.07.15
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FELlCIA Nárazníky 63. I

Demontáž a montáž držáku
tabulky poznávací znaèky I

~ Demontáž:

~ -Tabulku posunout ve smìru šipky.

-Demontovat šroub spojující držák tabulky
s nárazníkem.

-Tabulku posunout opaèným smìrem, de- i
montovat druhý šroub a držák s tabulkou sej- I

mout.

Montáž:

I 863-0021 I Montáž se provádí v obráceném poøadí..
Zadní nárazník

Montážní pøehled zadního
nárazníku

1 -Ochranná lišta nárazníku
.12.97)0-
.zacvaknuta v nárazníku

2 -Nárazník
.demontáž:
-Otevøít zadní kapotu.
-Sejmout krycí èepièky -3-.
-Odšroubovat matice -4-.
-Uvolnit matice -7-.
-Nárazník vytáhnout z postranních ve-

. dení -šipka A- a odejmout z vozu
--, smìrem dozadu -šipka B-.

.montáž:
Montáž se provádí v obráceném
poøadí.

.'\')"

I ", 3 -Krycí èepièka

i 9 4 -Matice

.6Nm

5 -Pružná podložka

6 5 4 3 2 1 028 6 -Podložka

7 -Matice
.pro demontáž nárazníku je není

potøeba z èepù úplnì vyšroubovat
.6Nm

8 -Podložka

.9 -Krytka oka pro vleèné lano

Vydání 01.98 -63-7-
SOO.5209.07.15



I63 Nárazníky FELlCIA ;

!
!

Montážní pøehled zadního nárazníku (Pickup) ..-i
1 2 3 4 ~ I

5

6

7

8

9

.-10 .
11

12

13

14
15

16

17 .
21 20 19 18 1863-0013 I

1 -Krycí plech

2 -Šroub s køížovou hlavou 7 -Zadní nárazník -pravý díl
.demontáž:

3 -Šroub -Demontovat šrouby -2- krycího
.6 Nm plechu -1- a krycí plech odložit.

-Demontovat šrouby -3-, -9- a -11-.
4 P dl Vk -.-Demontovat lapaè neèistot -19-

-o oz a pruzna => strana 63-9.

.montáž:
5 -Podložka Montáž se provádí v obráceném

poøadí. .6 -Speciální matice

-63-8 -Vydáni 01.98
SOO.5209.07.15
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8 -Plastová pøíchytka 16 -Výztuha nárazníku

. .demontáž: ~

9 -$roub do plechu -Demontovat úplný zadní nárazník. I-Demontovat šrouby -12-.
1O M . I h ..montáž:-atice p ec ova Montáž se provádí v obráceném

poøadí.
11 -$roub do plechu

17 -Zadní nárazník -levý díl
12 -$roub .demontáž a montáž je zrcadlovì

.25 Nm shodná s pravým dílem

13 -Podložka oválná 18 -$roub do plechu

14 -Matice 19 -Lapaè neèistot

.demontáž:
15 -Zadní nárazník -støední díl -Demontovat dvì spony -20- s pla-

.demontáž: stovými pøíchytkami -21- a demonto-
-Demontovat levý -17- a pravý -7- díl vat šrouby -18-.

nárazníku ~ strana 63-8. .montáž:
-Demontovat matice -14-. Montáž se provádí v obráceném

. -Vysunout støední díl nárazníku poøadí.
smìrem dozadu.

.montáž: 20 -Pružná spona
Montáž se provádí v obráceném
poøadí. 21 -Plastová pøíchytka

Montážní pøehled zadního
nárazníku (FUN)

1 -Nárazník
.zadní víko nedemontovat, pouze

otevøít. .demontáž:
-Demontovat šrouby -2-.
-Povolit matice -5-.
-Vysunout nárazník.
.montáž:

Montáž se provádí v obráceném
poøadí.

2 -$roub

3 -Podložka

4 -Pružná podložka

5 -Matice
.6Nm
.pøi demontáži nárazníku ji není nutné

úplnì demontovat

5 4 3 2 I 563-0020 I.
Vydání 01.98 -63-9 -
SOO.5209.07.15



,

~ I
~ I

, .

.

.
" c-



I
FELlCIA Zasklení 64

Skla v gumových profilech

.Montážní pøehled -pøední sklo

~

.

.
I 864-0001 I

1 -Pøední sklo 3 -Keramícký povlak
.Demontáž pøedního skla => Strana 64-2 .pro pøilepení zpìtného zrcátka
.Montáž pøedního skla => Strana 64-3

2 -Tìsnìní
.Pøi demontáži pøedního skla se znièí

.
Vydání 11.94 -64-1-
500.5209.00.15



64 Zasklení FELICIA

Demontáž pøedního skla

-Demontovat plastikový kryt odtokového kanálu. ~

-Demontovat stìraèe

-Demontovat vrchní èást krytu sloupku A
=> Strana 70-18.

-Demontovat zpìtné zrcátko => Strana 68-1.

Pozor!

Bezpodmíneènì nutno používat ochranné
pomùcky -brýle a rukavice

Upozornìní:

Pøední sklo má velmi malou pevnost na tlak zevnitf
Z tohoto dùvodu je nutné gumové tìsnìní na vnìjší
stranì rozøíznout.

~ -Rozøíznout tìsnìní pøíènì -šipka A -a asi 15 .1 cm v drážce rámu -šipka B -.Nepoškodit lak.

-Odtrhnout vnìjší èást tìsnìní po celém obvodu
pøedního skla.

-Vytlaèit opatrnì pøední sklo z rámu smìrem zev-
nitø.

.
,

.
-64-2- Vydání 11.94
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FELICIA Zasklení 64

.Montáž pøedního skla

-Oèistit okraj skla a drážku rámu.

-Natáhnout tìsnìní na sklo.

Vtlaèit montážn í šòùru s hladkým povrchem -1-
do vnitøní drážky tìsnìní tak, aby se konce pøe-
krývaly a šòùra byla po obvodu napnutá.

-Namazat èást tìsnìní, která se musí vtlaèit do
rámu skla napø. mazlavým mýdlem.

I 864-0004 I -Nasadit sklo do rámu. Oba konce montážní šòù-
ry se musí nacházet uvnitø karoserie.

-Tlaèit zvnìjšku na sklo a souèasnì postupnì
vytáhnout montážni šòùru z drážky tìsnìní.

. Tímto dojde zapadnutí u skla do drážky tìsnìní.
Práci provádìjí dva pracovníci.

i

i.

.
Vydání 11.94 -64-3 -
500.5209.00.15
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64 Zasklení FELICIA

Montážní pøehled -zadní sklo. ~

-I

2

.
2

.
I 864-0002 I

1 -Zadní sklo 2 -Tìsnìní
.Demontáž skla ~ Strana 64-5
.Montáž skla ~ Strana 64-5

.
-64-4 -Vydání 11.94

800.5209.00.15



IF.ELlCIA Zasklení 64 '

Demontáž zadního skla

.-Demontovat raménko zadního stìraèe. i

-Demontovat zadní spoiler ~ Strana 66-10.

-Odpojit konektory vyhøívání zadního skla.

Pozor!

Bezpodmínìènì nutno používat ochranné pomùc-
ky -rukavíce a brýle.

~ -Pøetáhnout zevnitø po obvodu šroubovákem tìs-
nìní -1- pøes okraj rámu skla -2-.

I

-Vytlaèit opatrnì zadní sklo z rámu smìrem zev-
nitø. Sklo zvenku pøidržovat.

I 564-0005 I.
Montáž zadního skla

-Oèistit okraj skla a drážku rámu.

-Natáhnout tìsnìní na sklo.

Vtlaèit montážní šòùru s hladkým povrchem -1-
, do vnitøní drážky tìsnìní tak. aby se konce

pøekrývaly a šòùra byla po obvodì napnutá.

-Namazat èást tìsnìní, které se musí vtlaèit do
rámu skla napø. mazlavým mýdlem.

I 864-0004 I.
-Nasadit sklo do rámu. Oba konce montážní šòù-

ry se musí nacházet uvnitø karoserie.

~ -Tlaèit z vnìjšku na sklo a souèasnì postupnì
vytahovat montážní šòùru -1- z drážky tìsnìní
-2-. Tímto dojde k zapadnutí rámu skla -3- do
drážky tìsnìní.

I 864-0006 I.
Výdání 05.95 -64-5 -
500.5209.01.15
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64 Zasklení FELlCIA;

!:
i
iLepená skla -

~ I
Náøadí a materiály ~ I

Potøebné náøadí, kontrolní pøístroje a
pomùcky

+ Øezák V.A.G 1351 nebo náøadí od fy Equali- + Pneumatický pøípravek pro vytlaèování
zer OGE-100 a TWH 200 tmelu z kartuše od fy Equalizer (Powerline)

+ Elektrický vyøezávaè V.A.G 1561 A a pøí- + Ohøívací box na kartuše V.A.G 1939
slušné nože nebo el. vyøezávací nùž fy Equa-
lizer EET-409 + Dvojitá pøísavka V.A.G 1344 nebo pøísavka

od fy Equalizer ESM-911

Lepicí È. náhradního dílu Úèel, oblast použití oznaèení,.
materiály výrobce,

poznámka

2-složková lepicí 0004300051) 2) K pevnostnímu lepení èelního a boèního skla. pozor: pøesnì

souprava (PUR) Lepicí tmel tvrdne rychleji, ale práce je nároènìjší. dodržovat návod
výrobce!

míchadlo O 009 700 K míchání komponentù 2-složkové lepicí soupravy
O 004 300 05.

1-složkové OH 009 100 1) 3) K pevnostnímu lepení pøedního, boèního a zadního náplò 300 ml

lepidlo (PUR) skla.

1-složkové OH 009 100 03 1) 3) 4) K pevnostnímu lepení pøedního, boèního a zadního malá náplò

lepidlo (PUR) skla. 110 ml

aktivátor AMV 181 800 02 K aktivaci podkladové vrstvy a lepicí plochy. Nesmí pøijít do
styku s lakova-
nými plochami.
Poškodil by je!

aplikátor O 009 500 25 K nanášení primeru a aktivátoru. Objednací.
množtví 25 ks

primer na sklo a O 009 200 02 K nanášení na lepené plochy skla a laku
lakované plochy pøed lepením lepidlem PUR.

èisticí roztok O 009401 04 K èistìní všech ploch, na které se bude nanášet pri-
mer nebo lepidlo.

odstraòovaè O 002 000 10 K odstraòování zbytkù lepicích tmelù.
lepidla

1) dodržet dobu èekání ~ strana 64-11 .

2) použít pouze pro èelní a boèní skla.

3) ohøát podle ùdajù výrobce pøístrojem na ohøev kartuší V.A.G 1939.

4) malá kartuše 110 ml pro utìsòovací práce, nebo když nepostaèí kartuše 300 ml. .
-64-6 -Vydání 01.98

500.5209.07.15
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FELlCIA Zasklení 64

.Demontáž nerozbitého boèního skla I

I(Felicia Combi)

Pozor!

Pøi øezáni vytvrzeného PUR tmelu je nutné
použivat ochranné brýle a rukavice.

-Zakrýt lakované plochy v blízkosti boèního
skla textilní lepicí páskou.

Øezací strunou vyøíznout boèní sklo po jeho
obvodu. Posledních asi 10 mm spoje
odøíznout èalounickým nožem a pøitom
pøidržovat sklo.

Upozornìní:. .'(rstvu tmelu neodstraòovat úplnì, slouží
jako podkla-ï:

.Plochy øezu udržovat èisté.

Demontáž nerozbitého zadního skla
(Vanplus)

Pozor!

Pøi øezání vytvrzeného PUR tmelu je nutné
používat ochranné brýle a rukavice.

-Zakrýt lakované plochy v blízkosti zadního
.skla textilní lepicí páskou.

Proøíznout tìsnicí lepidlo pneumatickým
nožem a pøitom pøidržovat sklo.

Upozornìní:
.Vrstvu tmelu neodstraòovat úplnì, slouží

jako podklad.

/" .Plochy øezu udržovat èisté.

/' 016

Demontáž nerozbitého skla
výklopné dìlicí stìny (FUN)

.Postupovat jako u vozu Vanplus ~ strana 64-7.

Vydání 01.98 -64-7-
SOO.5209.07.15
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!
!

~ i
Demontáž rozbitého skla

~ I

Pozor!

Pøi øezáni vytvrzeného PUR tmelu je nutné
použivat ochranné brýle a rukavice.

-Chránit karoserii a vnitøní prostor pøed støepy
zakrytím.

-Odstranit zbytky skla až k tìsnicímu tmelu.

-Oblepit pøírubu textilní lepicí páskou.

-Odøíznout tìsnicí tmel (se zbytky skla}.

Upozornìní:
.Vrstvu tmelu neodstraòovat úplnì, slouží .jako podklad.

.Plochy øezu udržovat èisté.

Pøíprava nerozbitého skla k zasklení

K zasklení použít jen taková skla. u kterých
budou po nalepení zajištìny všechny funkèní
i vzhledové vlastnosti..

-Použijeme-Ii pro zasklení již použité sklo,
seøíznout lepicí tmel na tlouš•ku asi 1 mm.
Nesmí dojít k poškození podkladové ani ke-
ramické vrstvy.

Upozornìní:
Zbytky lepidla neodstraòovat úplnì, nebo• .sloužfjako podklad pro nové tìsnicí lepidlo.

Pozor!

Na lepici plochu nenanášet primer ani èistici roz-
tok. Lepicí plochu udržovat v èistotì a chránit ji
pøed zamaštìním.

-Vrstvu zbylého materiálu aktivovat a ak-
tivátor nechat minimálnì 10 minut odvìtrat.

.
-64-8 -Vydání 01.98
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FELlCIA Zasklení .64

.Pøíprava nového skla k zasklení

-Otøít podkladovou vrstvu suchým hadrem,
který neuvolòuje vlákna.

Pozor!

Na podkladovou vrstvu nenanášet primer ani
èistici roztok.

..-Na lepenou plochu -2- nanést aplikátorem -1-
(plstìná kulièka s drátem) slabou vrstvu ak-
tivátoru.

-Aktivátor nechat nejménì 10 minut
2 1 odvìtrat..

Pøíprava rámu pro sklo v karoserii

~ -Zbytky tìsnicího lepidla seøíznout na
tlouš•ku cca 1 mm.

Upozornìní:
.Zbytky lepidla neodstraòovat úplnì, nebo•

slouží jako podklad pro nové tìsnicí lepidlo.

.Lepicí plochu udržovat v èistotì a chránit ji
pfed zamaštìním.

.Novì nalakované plochy kolem rámu oèistit,
a nenést na nì primer:

-Vrstvu zbylého materiálu aktivovat a ak-
.tivátor nechat minimálnì 10 minut odvìtrat.

I 864-0014 I
Pozor!

Aktivátor se nesmí dostat do sktyku s lakem,
nebol by došlo k poškození laku.

.
Vydání 01.98 -64-9-
SOO.5209.07.15



64 Zasklení FELlCIA

Lepení skla ~ I

-Pøíprava nerozbitého skla k zasklení --I
~ strana 64-8.

-Pøíprava nového skla k zasklení
~ strana 64-9.

-Pøíprava rámu pro sklo v karoserii
~ strana 64-9.

Upozornìní:
.V prùbìhu lepení skla musí vozidlo stát na

vodorovné ploše. Je nutno otevøít všechna
okna vozidla.

.Lepidlo nanášet pøi teplotì 10 až 30 o C.

.Velikost housenky lepidla závisí na prùmìru
otvoru a na rychlosti nanášení. ..1-složkové lepidlo OH 009 100 a
OH 009 100 03 je výhodné 20 minut
pøedehøívat pfístrojem na ohøev kartuší
\lA.G1939.

.U 2-složkového lepidla OH 004 300 05 je
nutno promíchat komponenty lepicí sou-
pravy pomocí míchadla O 009 700. Je nutno
postupovat pfesnì podle návodu výrobce
lepidla;

1 .Veškeré práce s lepidly a chemickými
prostfedky musejí být provádìny v ruka:-
vicrchna jedno použití.

~ -Nanést kolmo ke sklu po jeho obvodu tìsnicí
lepid.lo na podkladovou vrstvu -1- (výška
trojúhelníkové housenky: cca 12 mm; šíøka
housenky: cca 10 mm).~'~' Pozor! .

" " Sklo zasadit ihned po nanesení housenky, jinak by
I "". ""." I se výraznì zhoršila pevnost lepeného spoje.
I 864-0015 I

-Po nanesení tìsnicího lepidla pøísavkami
sklo zasaditavyrovnat. Po dobu èekání zajis-
tit.sklo v karoserii vhodnou lepicí páskou.

.
-64-10 -Vydání 01.98
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Doba èekání

.Upozornìní:
.Doba èekání = doba od zasazení skla až do

opìtovného uvedení vozidla do provozu.

.Po dobu èekání musí vozidlo stát na vodo-
rovné ploše pøi pokojové teplotì.

.Doba vy tvrzení je ovlivòována teplotou
a vlhkostí vzduchu. Vyšší teplota a vìtší
relativní vlhkost vzduchu urychluje vy tvrzení
tmelu.

Lepidlo Doba èekání

l-složkové lepidlo 4 h

2-složková lepicí souprava 1 h

.Pozor!

Vozidlo je možno bezpeènì používat teprve
po uplynutí doby èekání.

Opravy poškození laku

Obnovu laku, pøípadnì i korozní ochranu, je
potøeba provádìt podle platných. smìrnic
Skoda Auto a. s.

Pro opravu laku v místech, která nejsou vidìt,
je vhodná následující metoda:

-Dvojnásobné pøetøení (ještì na i neza-

schnutého povlaku) primerem na sklo a lako-
vané plochy D 009 200 02. Doba pró

.odvìtrání asi 10 minut.

.
Vydání 01.98 -64-11 -
SOO.5209.07.15
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64 Zasklení FELlCIA

Odstraòování zneèištìní tìsnicím ~
lepidlem ~

-Jako pøípravek pro èistìní míst, nedo-
patøením potøísnìných lepidlem, je vhodné
použít odstraòovaè lepidla D 002 000 10. Pøi
práci je nutno dodržovat bezpeènostní pøed--
pisy.

/ .

Pozor!

,;;, Pøi èistìní zevnitø vozidla nikdy netlaèit na právì
zasazená skla.

-lakované plochy nejprve oèistit suchým ha-
drem a potom neèistoty odstranit odstraòo-
vaèem lepidla D 002 000 10.

-Èistìní umìlohmotných výplní: .tìsnicí lepidlo nechat zaschnout (cca 1h)
a pak odstranit.

.

.
-64-12- Vydání 01.98
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FELlCIA Vn~jší výbava 66

Maska chladièe

.Montážní pøehled masky chladièe

1 2 3 4

.

.

6 5.
I 866-0010 I

1 -Pøíchytka 4 -Èelní maska
+ Demontáž strana 66-3

2 -Šroub s køížovou hlavou
5 -Firemní znak

3 -Møížka chladièe + zavìšen v èelní masce a zezadu upevnìný
+ zasvorkovaná v masce chladièe a ve støe- šroubem s køížovou hlavou.

du sešroubovaná.
Vydání 11.94 -66-1 -

500.5209.00.15- I



66 Vnìjší výbava FELICIA

..-
1 2 3 4

..

.
6 5

.
I 866-0010 I

6 -Lišta masky

.lepená

.demontáž:
-ohøát proudem horkého vzduchu
.montáž:
-ohøát na cca 60°C a stáhnout ochrannou

folii.
-pøipevnit postranní ochrannou lištu, pøitom

dbát na rovnomìrné pøiloženi.
-zvláštì na koncích postranní ochrannou

lištu silnì pøimáèknout. .
-66-2 -Vydání 11.94

800.5209.00.15



FELlCIA Vnìjší výbava 66

.Demontáž pøední masky

-Demontovat pøedrlí blikaèe
=> Elektrické zaøízení; skupina oprav 94, Svìtla

vyšroubovat spojovací šrouby -1- na levé a na
pravé stranì.

1

1866-0013 I.
demontovat šrouby -1-.

-z prostoru motoru vyšroubovat matice -2- na
zadní stranì masky.chladièe

Upozornìní:

Matice -2- jsou viditelné otvory -šipka A- mezi pøed-

ní stìnou a svìtlomety.

-Pøední masku -3- odejmout smìrem dopøedu,
pøípadnì dopøedu nahoru (vozidla s ostøikovaèi
svìtlometù) -šipka B-.

.

.
Vydání 11.94 -66-3-
500.5209.00.15



66 Vnìjší výbava FELlCIA

Vnìjší zrcátko

~
Montážní pøehled vnìjšího zrcátka ovládaného zevnitø vozu -

1 2

r'--'--'--A /
9 ~--~~~~~~~

-1--a~)))I) ~~~-aí' ~
, II .
.I
I .

.L
.! ---,

I I
L- ..

I.
•.
I.
1.

J--

i

, .
6 5 4 3

I 866-0015 I

1 -Tìleso zrcátka
.Demontáž: 2 -Sklo zrcátka
-stáhnout prachovku -6-. .vtlaèené do držáku
-odšroubovat pøevleènou matici -5-. .nahradit => strana 66-6
-sejmout krytku -7-.
-vyšroubovat šroub s èoèkovitou hlavou -8-. 3 -Šroub s køížovou hlavou
-stáhnout panel -4-.
-vyšroubovat šrouby s køížovou hlavou -3-, 4 -Panel .

-66-4 -Vydání 11.94
SOO.5209.00.15



FELlCIA Vnìjší výbava 66 1

, 1 2 I
I

r A /
9 !--::~"'~~~~

-1--d~))1) ~~~-oí' ~
, I
I .
, II .
i L : .
I
o.-.

.6 5 4 3
I 866-0015 I

5 -Pøevleèná matice 8 -Šroub s èoèkovou hlavou

6 -Prachovka 9 -Ovládací mechanismus
.uvedení do pùvodního stavu ~ strana 66-7,

7 -Krytka opravit nastavení zrcátka.

.
Vydání 11.94 -66-5 -
500.5209.00.15



66 Vnìjší výbava FELlCIA
!
!
I

V ' v kl ' tk ~ I
ymena S a zrca a

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky -I

.demontážní pøípravek MP 8-506

~ Upozornìní:
./ ~ Skla zrcátek jsou u všech provedení vtlaèena do~ /-- držáku.

/ ~ sklo zrcátka pomocí pøípravku MP 8-506 de-

~ montovat. Pøitom chránit hranu pouzdra zrcátka
~ pøed poškozením.

M .
Nové sklo zrcátka vtlaèit do držáku.

Upozornìní:
Tlakjenom na støed skla -bezpodmíneènì používat
ochranné rukavice.

~ •}ef;- I
Dú (;~~
ú ú~

~ ~~~GG

I 866-0021 I .

.
-66-6 -Vydání 11.94
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FELlCIA Vnìjší výbava 66

.Oprava nastavení zrcátka

Potøebné zvláštní náøadí, zkušební prostøedky
a pomùcky

.demontážní náøadí MP 8-506

2 3. upínací zaøízení MP 8-519

-Demontáž sklo zrcátka ~ strana 66-6, výmìna
skla zrcátka.

-Demontáž tìlesa zrcátka ~ strana 66-4,
montážní pøehled vnìjšího zrcátka ovládaného
zevnitø vozu.

Montážní pøípravek MP 8-519 našroubovat na
závit ovládán í pro pøestaven í zrcátka -1- a. I 866-0022 I tlaènou pružinu -2- stlaèit šroubováváním
šestihranného šroubu -3-.

1 2 Upozornìní:

Tlaènou pružínu nepøepínatI

lanka -1- (po oznaèení) po sobì nejdøív s pomo-
cí pouzdra -šipka- vyvìsit na ovládání -2-.

Poznámka:
Lanka jsou rozdílnì dlouhá a musí se namontovat
opìt do správných pozic. Za tím úèelem výrobce

1 nanesl barevná oznaèení. Jestliže již nejdou
rozpoznat, pøed demontáží provést vlastní oznaèení. I ",," AA"" I polohy namontování.

I 866-0023 I

1 2 3

-lanka v jejich pouzdrech posunout ve smìru
pouzdra zrcátka.

vyšroubovat pøipevòovací šrouby -1- držáku zr-
cátka -2-.

-držák zrcátka -2- odejmout od pouzdra zrcátka

(lanka jsou ještì zavìšená).

.I 866-0024 I

Vydání 11.94 -66-7 -
SOO.5209.00.15
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~
"'" ~ -lanka vyvìsit z držáku zrcadla -1-. -

/
1866-0027 I .

.

.
-66-8 -Vydání 11.94

800.5209.00.15 .\.
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FELlCIA Vnìjší výbava 66

.Vnìjší zrcátko

Montážní pøehled elektricky ovládaného zrcátka

1 2

/
7 /

.L_(;,L__- --_o,, .
I I

--_o, !
, II .
..I6 ! .

...I J
--_o-,

I

5 !
J

.

4 3
I 866-0028 I

1 -Tìleso zrcátka 2 -Sklo zrcátka
+ Demontáž: + vtlaèené do držáku
-Demontovat výplò dveøí ~ 70-10. + Výmìna skla ~ strana 66-6.
-Stáhnout opatrnì tìsnicí fólii dveøí v blíz-

kosti zrcátka. 3 -Šroub s køížovou hlavou
-Rozpojit svorkovnici pro zrcátko
-Vysunout krytku -5- èalounickým špen- 4 -Panel

dlíkem v místì drážky.. -Demontovat šroub s èoèkovitou hlavou -8-
a sejmout panel -4-.

-Demontovat šrouby s køížovou hlavou -3-
a tìleso zrcátka vysunout.

Vydání 05.95 -66-8.1 -
800.5209.01.15
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!

~i
1 2 -I

/
7

---o,
t
, .1

" !
~ II o ..
, I

6 I '
J.' _J------_o ,
I

5 j

.

4 3
I 866-0028 I

5 -Krytka

6 -Šroub s èoèkovitou hlavou

7 -Svorkovnice

.
-66-8.2- Vydání 05.95

800.5209.01.15



FELlCIA Vnìjší výbava 66

.Ochranné lišty

Montáž a demontáž 'ochranných lišt

Demontáž

-Ohøát tryskou lištu -1- horkým vzduchem.

Poznámka:
Stará lepidla nebo fólie odstranit vymazávaèem
fólií => strana 00-13.

Montáž:

-Plochu boèní stìny vozu v místì lišty oèistit
. technickým benzínem a dodateènì ošetøit

odstraòovaèem silikonu.

-Napnout èalounickou nit mezi pøedním a
zadním nárazníkem tak, aby procházela ve
vzdálenostech" a" a "b" (mìøeno od
spodního okraje dveøí) a zajistit lepicí
páskou.

I 866-0058 I a = 175 mm

b = 185 mm

-Oèištìnou plochu vytøít do sucha a ohøát na
cca 35°C.

-Ohøát lištu -1- na cca 60°C a stáhnout och-
rannou fólii.

-Pøichytit lištu dle obrázku, t.j. horní hranou
. nalícovat k napnuté niti a dbát na rov-

nomìrné pøilnutí.

-Ochrannou lištu pøitlaèit silnì, pøedevším na
koncích.

.
Vydání 05.97 -66-9 -
500.5209.06.15
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Ochranné lišty (Pickup) !

-i
Montážní pøehled lišt nákladového -

Iprostoru

1 -Lišta boèní
.Demontáž:
-Lištu proøíznout v polovinì šíøky po-

celé délce a odtrhnout (je pøilepena).
.Montáž:
-Vnitøní proti! lišty oèistit chem.

pøípravkem D 009 401 04.
-Tmel na karoserii seøíznout na 1 mm.
-Dosedací plochy karoserie pro lištu

oèistit pøípravkem D 009401 04 .
-Na obì strany lemu -šipky B -nanést

Primer D 009 200 02 ( platí jen u ploch
bez vrstvy PUR).

-Na vnitøní plochy drážek lišty nanést
Primer D 009 600.

-Po vytìkání Primeru vyplnit drážky lišty
.tmelem D 009 100 03 -šipka A -.

-Lištu pøiložit a nalícovat.

2 -Lišta zadního víka
.Demontáž:

11 O -Demontovat šrouby -6- krycího ple-
I 866-0054 I chu -7- a víko odložit.

-Dem. matice -5-.
-Sejmout lištu.

3 -Závrtný šroub

4 -Podložka

5 -Matice

6 -Šroub

7 -Krycí plech zadního víka

8 -Lišta osvìtlení SPZ
..Demontáž:

-Demontovat krycí plech zad. víka -7-

-Demontovat matice -13 -.
-Demontovat šrouby s køížovou hlavou

-9-.
-Demontovat obì svítilny osvìtlení

poznávací znaèky.

9 -Šroub

10 -Samolepicí štítek s logem

11 -Šroub
.Hlavy šroubù jsou zakryty samole-

picími štítky.

12 -Podložka

13 -Matice .e

-66-9.1 -Vydání 05.97
SOO.5209.06.15



FELlCIA Vnìjší výbava 66 I. Ochranné a ozdobné lišty ,

(FUN) !

Montážní pøehled
1

1 -Polyuretanový tmel
.Nanesen v oznaèených místech po

celé délce.

2 -Ozdobná lišta zadního blatníku
.Demontáž:
-Proøíznout PUR tmel, pøíp. i lištu a

odtrhnout.
-Tmel na karoserii seøíznout na

tlouš•ku 1 mm.

Pozor!
Pøi øezáni je nutné používat ochranné brýle a ruka-

.vice.
.Montáž ~ str. 66 -9.2 Lepení lišt

3 -Ochranná lišta prahu
.Demontáž a montáž:

1 Postupovat jako u pos. 2.
I 866-0050 I

4 -Ozdobná lišta pøedního blatníku
.Demontáž a montáž:

Postupovat jako u pos. 2.

Lepení lišt

1 Potøebné speciální náøadí, pøístroje a

pomùcky. .Pneumatický pøípravek na vytlaèování tmelu
napø.fy Equalizer (Powerline).

Materiály

.Cisticí chemický roztok
D 009401 04

.Lepicí tmel Terostat 9120 bílý
HHA 381 013

Lepení

-Lepené plochy karoserie i lišty oèistit chem.
roztokem.

-Pùvodní tmel na karoseri seøíznout na
tlouš•ku 1 mm (nezneèistit).

1
. .I 866-0050 I -V místech oznaèených pos. -1- nanést v

.celé délce tmel.

Vydání 05.97 -66-9.2 -
SOO.5209.06.15
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66" Vnìjší výbava FELlCIA

i

-Lištu pøiložit, nalícovat a zajistit svìrkami a ~ I
lepicí páskou. --

-Oèistit lakované plochy èistièem.

.Po vy tvrzení dle potøeby provést drobné
opravy laku v místì spojù.

Lepení lišt nákladového pro-
storu

Lepení lišt

Potøebné speciální náøadí, pøístroje apomùcky .
.Pneumatický pøípravek na vytlaèování tmelu

napø. fy Equalizer (Powerline).

Materiály

.Èisticí chemický roztok
D 009 401 04

.Lepicí tmel
D 009100

.Primer na sklo a lak
D 009 200 02

I 866-0051 I
Lepení

-Lepené plochy karoserie i lišty oèistit .
èisticím chem. roztokem.

-Pùvodní tmel na karoserie seøíznout na
tlouš•ku 1 mm (nezneèistit)

-V pøípadì, že bude lepicí tmel nanášen na la-
kovanou plochu, nanést na lepené plochy
primer.

-Na spodní plochu lišty nanést primer.

-Po zaschnutí primeru nanést na spodní plo-
chu lišty v celé délce tmel.

-Lištu pøiložit, nalícovat a zajistit lepicí
páskou.

-Oèistit lakované plochy èistièem .

-66-10 -Vydání 05.97
SOO.5209.06.15



FELlCIA Vnìjší výbava 66

Spoiler.
Demontáž a montáž zadního

5 6 7 8 1 spoileru
;;;;~~~~~~~~ I Xc -,

-"" ~ Upozornenl:

::;;;;~~~q::::::7=:::~ ~ Pti montáži a demontáži zajistit, aby do vnittku
, /' ' kapoty nespadly žádné šrouby apod. (hluky

v dutinách dvetí!J.

1 -Zadní spoiler
1 .Demontáž:

-Vytáhnout trysku ostøikovaèe --8-.
z držáku trysky -7- a stáhnout z hadice
-0-.

-Vyjmout zátku -3-.
-vyšroubovat šrouby s køížovou hlavou

-4-.
.Montáž:

. -Prostrèit hadici -6- a nasadit zadní
2 spojler.

-Namontovat šrouby s køížovou hla-
vou -4-.

-Do montážního otvoru zamáèknout
zátku -3-.

4 3 -Namontovat držák trysky -7-.
I 866-0055 I -Namontovat trysku ostøikovaèe -8-.

2 -Tìsnìní okna

3 -Zátka
.Na vnitøní stranì dveøí.
.Uzavírá montážní otvor pro

šroub -4-.

4 -Iroub
.Pøi montáži dotáhnout jenom mírnì,

nepøetoèit.

5 -Gumová prùchodka
..Na vnitøní a vnìjší stranì.

6 -Hadice

7 -Držák trysky ostøikovaèe

8 -Tryska ostøikovaèe

.I

Vydání 05.97 -66-11-
SOO.5209.06.15
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66 Vnìjší výbava FELlCIA

Støešní lišty ..
-

Demontáž støešní lišty

Støešní lištu -1- opatrnì stahovat odpøedu
z upevòovacích pøíchytek -2-.

Montáž støešní lišty

-Nahradit chybìjící kolíky T.
~ Karoserie -klempíøské práce; skupina oprav

51; vymìnit kolíky T pro støešní lištu.

-Vymìnit upevòovací pøíchytky za nové.

I 866-0017 I -Støešní lištu nasadit vzadu na støechu, vyrovnat I
a postupnì pøitlaèovat rukou na pøipevòovací

Ipøíchytky. .

.

.
-66-12 -Vydání 05.97
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IFELlCIA Vnìjší výbava 66 '

.

.Kryttrysekostøikovaèùa zákrytu

Demontáž plast. krytu trysek ostøiko-
vaèù

-demontovat ramé;1ka stìraèù.

-otevøít víko motorového prostoru.

demontovat matici -1- a matice -2- vlevo a vpra-
vo.

-stáhnout smìrem nahoru kryt trysek ostøikovaèù
-3- z plechové hrany -šipka-.

.
---~= ~ 1 3 stáhnout trysky ostøikovaèe a hadici -2- ostøiko-

--{~;::--~~~==-,.,. vaèe na spodní stranì krytu -3- díly ostøikovaèe
\..,~~~==:::::::::.~.-/-. ~ /' "'" ponechat na krytu.

.
l

.
~

Vydání 11.94 -66-13 -
500.5209.00.15



66 Vnìjší výbava FELlCIA

Demontovat zákryt pod koncovým svìtlem --

-demontovat zadní nárazník ~ strana 63-5.

rozpojit konektorové spojení -1- pro koncové
svìtlo.

-vyšroubovat šestihranné matice -2-.

-z vozidla vyjmout koncové svìtlo -3-.

.

vyšroubovat šestihranné matice -1-.
Utahovací moment: 7 Nm

-sejmout zákryt -2-. .

. .
-66-14 -Vydání 11.94

800.5209.00.15
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FELlCIA Vnìjší výbava 66

.Ozdobný kryt zadních 5. dveøí I

Demontáž

-Demontovat výplò zadních 5. dveøí
=> strana 70-32.

-Opatrnì stáhnout tìsnicí fólii.

-Demontovat tlaèítko => strana 55-16.

.
Vyšroubovat šrouby s køížovou hlavou -1-..I ' -Odšroubovat matice -2- uvnitø 5. dveøí

vzadu.

-Odpojit konektory osvìtlení státní
.poznávací znaèky (SPZ).

-Sejmout ozdobný kryt -3-.
I

t Montáž

3 1 I 566-0018 I Montáž se provádí v obráceném poøadí.

Upozornìní:

Montáž ozdobného krytu -3- zapoèít zavìšením
na hranì dveøí vzadu -šipka-.

.
Vložka krytu pøedního kola 12.97 )10-

Demontáž

-Demontovat kolo => Podvozek; oprav.
skup. 40.

Demontovat šrouby -3- (-šipky-) a vložku
krytu kola -1- vysunout z jazýèku pøivadìèe
vzduchu -2- a vyjmout.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

Upozornìní:

.Pøípadnì obnovit korozní ochranu.

Vydání 01.98 -66-15-
SOO.5209.07.15



I

!
!

~ i

-I

.

.

'-;, .
...

"'::-;;",i'O!i~ n



FELlCIA Vnitøní výbava, ochrany 68

.Vnitøní zrcátko

;//1 Demontáž a montáž vnitøního zrcátka

Demontáž

vnitøní zrcátko -1- s nožièkou zrcátka natoèit
2 o 900 a sejmout.

Montáž

1
-vnitøní zrcátko s nožièkou natoèenou o 900

k montážní poloze nasadit na držák a natáèet,
až zaskoèí aretovací pružina.

/

/#~;/ I 868-0011 I

.Pøilepení držáku vnitøního
zrcátka k èelnímu sklu

Potøebná zvláštní náøadí, pøístroje a
pomùcky

1 -škrabka

.2 -èepelka

1 Materiály:

.pro lepení skla a kovu D 000 703 A 1

-kovový držák natoèit o 900 a vyjmout z kovové-
ho držáku zrcátka

. I 868-0012 I -z kovového držáku zrcátka odstranit drátìným
kartáèem lepicí materiál PUR.

-na vnìjší stranì skla fixem oznaèit pøesnou
polohu držáku

-ze skla škrabkou na sklo seškrabat až na kera-
mickou vrstvu lepicí materiál PUR a primer.

-lepicí plochu vyèistit odstraòovaèem lepidla
D 002 000 10 nebo èisticím roztokem D 009
40104.

Pozor!

Nepoškodit keramickou vrstvu. Škrábancce bu-
dou vždy viditelné.

. -nylonovou tkaninu sestøihnout pøesnì na roz-
mìry kovového držáku zrcátka.

Vydání 06.95 -68.1 -
500.5209.02.15



68 Vnitøní výbava, ochrany FELlCIA

Upozornìní: ~
.Pøi následujících pracech nosit gumové rukavice!

.Od položení nylonového tkaniva na lepidlo až
do pøitisknutí na èelní sklo je k dispozici cca 30
sekund.

-lepidlo silnì nanést rovnomìrnì na kovový
držák.

-na kovový držák zrcadla položit nylonovou
tkaninu.

-pøi dalším nánosu lepidla na•ukat lepidlo tubou
1 na nylonovou tkaninu

2 desku zrcátka pevnì (ne násilím) tisknout 15
sekund na èelní sklo. .1 -keramická vrstva

2 -kovový držák usadit do støedu keramic-
ké vrstvy

3 -vybrání pro aretovací záøez

3 1868-0013 I -hadrem pøípadnì s èistícím roztokem DOO9401
14 odstranit pøebyteèné lepidlo

Upozornìní:
Po 15 minutách je možné vnitøní zrcátko namon-
tovat.

.

"

.

-68-2 -Vydání 06.95
500.5209.02.15



FELlCIA Vnitøní výbava, ochrany 68

Demontáž a montáž mezistìny
.vozu Vanplus

Demontáž møíže mezistìny

-Demontovat horní panel sloupku B
=> str.70-23.

..-Uvolnit šrouby -šipka- a møíž mezi stìny vyj-
mout.

.
Demontáž spodní mezistìny

-Demontovat møíž mezistìny.

-Demontovat støední panel sloupku B
=> str.70-24.

..-Demontovat po obou stranách šrouby
-šipka- .

-Odklopit pøední èást podlahy zavazadlového
prostoru a mezistìnu vyjmout.

.
I 568 -00141

.
Vydání 10.95 -68-3 -
SOO.5209.04.15
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68 Vnitøní výbava, ochrany FELlCIA

Demontáž a montáž podlahy zavazadlového prostoru vozu Vanplus
~

1 2 3 4 --

5

6
11 7 .

8

9

.
015

1 -Vrut 8 -Šroub do plechu

2 -Zákryt 9 -lišta

3 -Koberec zavazadlového prostoru 10 -Matice, 20Nm

4 -Kryt rezervy 11 -Podložka

5 -Zadní díl døevìné podlahy 12 -Pøední díl døevìné podlahy

6 -Šroub, 25Nm 13 -Šroub

7 -Šroub, 25Nm 14 -Držák -pásnice .

-68-4 -Vydání 10.95
SOO.5209.04.15
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FELICIA Vnitøní výbava, ochrany 68

.I
I

1 2 3 4 5 6

7

8

.11
9

10

.
I 868-0005 I

7 -Navijecí mechanismus bezpeè. pásu vza- 10 -Ukotvení pøedního bezpeè. pásu
du .demontáž a montáž ~ strana 68-8
.demontáž a montáž ~ strana 68-10

11 -Zámek pásu v pøedu
8 -Horní seøizovácí úchyt .demontáž a montáž ~ strana 68-9

.demontáž a montáž ~ strana 68-6

9 -Navijecí mechanismus bezpeè. pásu
v pøedu
.demontáž a montáž ~ strana 68-8

.
Vydání 11.94 -68-5 -
800.5209.00.15
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68 Vnitøní výbava, ochrany FELlCIA

I

Demontáž a montáž posuvného horního úchytu pøedního pásu ~~
~ I

1 2 3 4 --I

,./ .
./

./

.

10 9 8 7 6 5
I 868-0006 I

Upozornìní: 3 -Výškové seøíditelný úchyt pásu

.Kontrola bezpeènostních pásù =:} strana 00-5.

.Podle potøeby se musí provést demontáž 4 -Podložka
obložení sloupkù a postranic =:} strana 70-18.

5 -Podložka
1 -Šroub se šestihrannou hlavou

.10Nm 6 -Spojovací šroub

.40 Nm
2 -Podložka .

-68-6 -Vydání 11.94
800.5209.00.15



FELICIA Vnitøní výbava, ochrany 68

.1 2 3 4

./

././

.10 9 8 7 6 5
I 868-0006 I

7 -Panel sloupku B 10 -Kryt
.Demontáž ~ strana 70-23 .nasunovací

8 -Horní úchyt bezp. pásu

9 -Spojovací šroub
.40 Nm

.
Vydání 11.94 -68-7-
500.5209.00.15
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68 Vnitøni výbava, ochrany FELICIA

Demontáž a montáž pøedního pásu -
--

1

2

.

3

4

.
10 9 8 7 6 5

1868-0007 I

Upozornìní: 2 -Šroub
.Kontrola bezpeènostních pásù => strana 00-5. .40 Nm

.Provést demontáž obložení sloupkù a postranic 3 -Pouzdro
=> strana 70-18. .chrání pás pøed zašpinìním

1 -Navijeci zaøízení pøedního pásu v pøedu 4 -Spodní úchyt bezp. pásu
.Pøídržné výstupky urèují polohu navíje-

cího zaøízení. .
-68-8 -Vydání 11.94

500.5209.00.15



FELICIA Vnitøni výbava, ochrany 68.
1

2

.
3

4

,

.10 9 8 7 6 5

I 868-0007 I

5 -Spojovací šroub 8 -Distanèní vložka
.40 Nm

9 -Pøipevòovací bod úchytu pásu
6 -Podložka

10 -Pøipevòovací bod navijecího zaøízení pá-
7 -Podložka su

.
Vydání 11.94 -68-9 -
500.5209.00.15



68 Vnitøní výbava, ochrany FELICIA

Demontáž a montáž zadního pásu ~

11

9 .

.
7 6 5 4 3

I 868-0008 I

Upozornìní: 2 -Šroub se šestihrannou hlavou
+ Kontrola bezpeènostních pásù ~ strana 00-5. + 40 Nm

+ Podle potøeby se musí provést demontáž oblo- 3 -Pøipevòovací bod navijecího zaøízení
žení sloupkù a postranic ~ strana 70-18. pásu

1 -Navijecí zaøízení zadního pásu 4 -Šroub se šestihrannou hlavou
+ Kování a pás musi být protažené hornim + 40 Nm

panelem sloupku C.
+ Pøídržné výstupky urèují polohu automatu 5 -Úchyt pásu

pásu. .6 -Podložka

-68-10 -Vydání 11.94
500.5209.00.15



FELlCIA Vnitøní výbava, ochrany 68.
9 1

. o I
I

II.. 2

~

.
7 6 5 4 3

I 868-0008 I

7 -Distanèní vložka 10 -Pøipevòovací bod úchytu pásu

8 -Pøipevòovácí bod úchytu pásu 11 -Horni oko pásu

9 -Vedení pásu
.V panelu sloupku C
.Demontáž a montáž èalounìní sloupku C

~ strana 70-26.

.
Vydání 11.94 -68-11 -
500.5209.00.15

i



68 Vnitøni výbava, ochrany FELICIA

Demontáž a montáž zámku pøedního ~-
pásu

-Demontovat pøední sedadlo => strana 72-1 a
Demontovat obložení sedadla => strana 72-2

1 -Zámek pøedního pásu

2 -Šroub, 40 Nm

.
Demontáž a montáž zámkù zadních
pásù

-zadní sedadlo sklopit dopøedu (šipka ukazuje
smìr jízdy).

1 -zámky zadních pás

2 -kování pánevního pásu

3 -šroub 40 Nm

.

.
-68-12 -Vydání 11.94
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FELlCIA Ochrana cestujících 69

.Bezpeènostní pásy

Montážní pøehled bezpeènostních pásù I

1 2 3 4 5 6 .

8. 7

8

12

9

10

11

.
I 869-0017-J

Upozornìní: 2 -Kování zadního pásu
+ demontáž a montáž ~ strana 69-10.Kontrola bezpeènostních pásù

:::} strana 00-5 3 -Bezpeènostní pás zadní

.Provést demontáž obložení sloupkù a pos- + demontáž a montáž ~ strana 69-10
tranic ~ strana 70-18

4 -Bezpeènostní pás pánevní
1 -Bezpeènostní pás pøední + demontáž a montáž ~ strana 69-11

.demontáž a montáž bez napínaèe. :::} stran~ y69-6 , y , 5 -Zámek pásu zadní

.demontaz a montaz s naplnaèem .demontáž a montáž ~ strana 69-11
~ strana 69-8

Vydáni 01.98 -69-1 -
500.5209.07.15
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69 Ochrana cestujících FELlCIA;

!
!

i
~ I

1 2 3 4 5 6

7

812 .
9

10

11

.
I 869-0017 ]

6 -Úchyt zadního bezpeènostního pásu 10 -Ukotvení pøedního bezpeènostního
.demontáž a montáž => strana 69-10 pásu

.demontáž a montáž => strana 69-6

7 -Navijecí mechanizmus zadního bez-
peènostního pásu 11 -Jednotka pøedepínaèe pásu
.demontáž a montáž => strana 69-10 .pouze vozidla s airbagem

.bezpeènostní pøedpisy => strana 00-8
8 -Horní seøizovací úchyt .~er"!1°ntáž a montáž => strana 69-8

.demontáž a montáž => strana 69-4 .likvidace => strana 69-13

9 -Navijecí mechanizmus pøedního bez- 12 -Zámek pás,~ pøední, v
peènostního pásu .demontaz a montaz => strana 69-11

.demontáž a montáž => strana 69-6 .
-69-2 -Vydání 01.98

SOO.5209.07.15
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FELlCIA Ochrana cestujících 69

Demontáž a montáž posuvného horního ùchytu pøedního bezpeènostního pásu

.

1 2 3 4

.,.-
,.-

,.-

.

10 9 8 7 6 5

I 868-0006 I

Upozornìní: 3 -Výškovì seøiditelný úchyt pásu

+ Kontrola bezpeènostních pásù ~ strana 00-5 4 -Podložka

1 -Šroub 5 -Podložka

+ 40 Nm

6 -Šroub s nákružkem
2 -Podložka + 40 Nm

.

Vydání 06.95 -69-3 -
500.5209.02.15



69 Ochrana cestujících FELlCIA

!

~ I
1 2 3 4 -

.

.
10 9 8 7 6 5

I 868-0006 I

7 -Panel sloupku B 10 -Kryt
.Demontáž ~ strana 70-23 .Nasunovací

8 -Horní úchyt bezpeènostního pásu

9 -Šroub
.40 Nm

.

-69-4 -Vydání 06.95
500.5209.02.15



FELlCIA Ochrana cestujících 69

Demontáž a montáž pøedního pásu

.

1

2

.

3

4

.

10 9 8 7 6 5

I 868-0007 I

Upozornìní: 2 -Šroub
.Kontrola bezpeènostních pásù ~ strana 00-5. .40 Nm

.Provést demontáž obložení sloupkù a postranic 3 -Pouzdro
~ strana 70-18. .chrání pás pøed zašpinìním

.D~montáža montáž posuvného ùchytupf bezp. 4 -S odní úchyt bezp. pásu
pasu ~ strana 69-3. p

5 -Spojovací šroub. 1 -Navíjecí zaøízení pøedního pásu .40 Nm

.Pøív~ržn~ výstupky urèují polohu navíjecího
zarlzenl.

I

Vydání 06.95 -69-5 -ISÓO~209~Ï2~15 ~- I
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~ I

-I

1

2

.

3

4

10 9 8 7 6 5 .
I 868-0007 I

6 -Podložka 9 -Pøipevòovací bod úchytu pásu

7 -Podložka 10 -Pøipevòovací bod navijecího zaøízení pá-
su

8 -Dístanèní vložka

.

-69-6 -Vydání 06.95
800.5209.02.15
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Demontáž a montáž navíjecího zaøízení pásu s pøedepínaèem pásu a spodního úchytu pásu

.
14 15 1 2

'"

.

4

'"
'O; 5

.-(r~
13 12 11 1 O 9 8 7 6 I 869-0003 I

P ' Upozornìní:ozor.
D d - t b ~ t. ' v d .. I .+ Kontrola bez peènostních Pásù => strana 00-5+ o ne ezpecnos m pre Plsy pro mampu acl .

s pøedepínaèem pásu => strana 00-9. + Podle požadavku se demontuje obložení sloupkù
P ~ d V' tk kl 'v k , h ,. t v b a stran=> strana 70-18.

+ re zaca em emplrs yc praclJe re a
jednotky pøedepínaèù pásù demontovat. + Demontovat posuvný úchyt bezp. pásu => strana

+ Po nehodì -spuštìní pøedepínaèú pásù -je 69-3.

tøeba oba bezpeènostní pásy s pøedepínaèí 1 -Navijecí mechanizmus pøedního bezpeè-
. pásù vymìnít (bezpeènostní pásy se nenavíjí). nostního pásu

+ Poøadí pøí demontáží a montáží je tøeba bez- + P?lohu automatu pásu urèují pøídržné

podmíneènì dodržet. vystupky.

2 -Šroub
+ 40 Nm

Vydání 06.95 -69-7 -
800.5209.02.15
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~
14 15 1 2 _!

.

",
>

---

4
" "

'O; 5~ ~/

lr~ .
13 12 11 1 O 9 8 7 6 I 869-0003 I

3 -Upevòovací spona 10 -Pojistná matice
+ 23 Nm

4 -Pouzdro + Vnitøní šestihran
+ Chrání pás pøed zneèištìním

11 -Jednotka pøedepínaèe pásu
5 -Kování pásu pøední

12- Držák
6 -Šroub

+ 40 Nm 13 -Plastová krytka

7 -Podložka 14 -Upevòovací bod kování pásu

8 -Podložka 15 -Upevòovací bod navíjecího mechanizmu .

9 -Distanèní pouzdro

-69-8 -Vydání 06.95

800.5209.02.15 I
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.14 15 1 2

.

, "

~--

4

,
'O 5

-~/

.lr~
13 12 11 1 O 9 8 7 6 I 869-0003 I

Demontáž Montáž

-Demontovat panel prahu => strana 70-29. Montáž se provádí v obráceném poøadí.

-Demontovat pøední sedadlo => strana 72-1.

-Povolit pojistnou matici -10-. Tím se jednotka
pøedepínaèe pásu -11- odšroubuje a zajistí.

-Povolit upevòovací svorku -3-.

-Demontovat pøední oko pásu -5-

8 -Demontovat navíjecí zaøízení -1-.

Vydání 06.95 -69-9 -
800.5209.02.15
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Demontáž a montáž navíjecího zaøízení zadního pásu

.---

9

.

Q c,

8

.

7 6 5 4 3 I 868-0008 I

Poznámky: 2 -Šroub
+ Kontrola bezpeènostních pásù => strana 00-5. + 40 Nm

+ Podle potøeby se musí provést demontáž oblo- 3 -Pøipevòovací bod navijecího zaøízení
žení sloupkù a postranic => strana 70-18. pásu

1 -Navijecí zaøízení zadního pásu 4. Šroub
+ Úchyt pásu -5- a pás musí být protáhnuty + 40 Nm

otvorem v horním panelu sloupku C.
+ Pøí.~ržn~ výstupky urèují polohu navíjecího 5 -Úchyt pásu. .zarlzenl pasu. 6 -Podložka

-69-10 -Vydání 06.95
500.5209.02.15
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7 -Distanèní vložka 10 -Pøipevòovací bod úchytu pásu

.8 -Pøipevòovací bod úchytu pásu 11 -Horní oko pásu

9 -Vedení pásu
.V panelu sloupku C
.Demontáž a montáž èalounìní sloup-

ku C ~ strana 70-26.

Demontáž a montáž zámku pøedního
pásu

-Demontovat obložení sedadla ~ strana 72-2.

...1 -Zámek pøedního pásu

.2 -Sroub, 40 Nm

\

Demontáž a montáž zámkù zadních
pásù

-Zadní sedadlo sklopit dopøedu (šipka uka-
.zuje smìr jízdy).

...1 -Zámek zadního pásu.

2 -Kování pánevního pásu.

3 -Sroub, 40 Nm.

.
Vydání 05.97 -69-11-
$00.5209.06.15
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Montážní pøehled zadních pásù (FUN) ..
--

1 2 3

.

.
4 74 65 4

I 869-0064 I

Poznámka: 3 -Šroub, 40 Nm

.Kontrola bezpeènostních pásù ~ strana
00-5 4 -Šroub, 35 Nm

5 -Bezpeènostní pás s kováním a
zámkem

1 -Kryt
.Nasunovací 6 -Navíjecí mechanizmus

.Dbát na nastavení správné polohy.

2 -Horní oko pásu Eo
7 -~roub, 40 Nm .

-69-12 -Vydání 05.97
SOO.5209.06.15
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.likvidace jednotky pøedepínaèe pásu !

Upozornìní: I

Neodpálené plynové generátory pøedstavují pøi
sešrotování nebezpeèí.

Podle pøedpisù pro zabránìní úrazu musí být ply-

nový generátor jednotky pøedepínaèe pásu pøed
sešrotováním deaktivován(odpálen). Toto opatøení
je nutné, protože pyrotechnické pøedmìty mohou
mít pøi neodborném aktivování (napø. pøi sešro-
tování s øezacím hoøákem) za následek poranìní.

a

Pøípravek pro odpálení jednotky pøede-
. pínaèe pásù (vlastní výroba)

b .
Zelezná trubka

a = vnitøní (2) 50 mm
b = tlouštka stìny minimálnì 3 mm
c = délka 2000 mm

C -Trubku na jedné stranì svaøit se železnou des-

kou souvislým koutovým svarem.

-Pøípadnì navaøit opìry, aby mohla trubka volnì
stát.

-Bezpeènostní pás s jednotkou pøedepínaèe pásu
vymontovat z vozidla.

.I 869-0004 I

Bowden -1- pøed jednotkou pøedepínaèe pásu -2-
2 èepovými nùžkami odstøihnout.

a=100mm

I 869-0005 I

.

Vydání 06.95 -69-13 -
500.5209.02.15
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~
Zbytek bowdenu -4- a ochranné pouzdro -3- ve
smìru šipky stáhnout z táhla -2- jednotky pøe- -

depínaèe pásù -1-.

1 2 3 4

I 869-0006 I

.
..-Jednotku pøedepínaèù pásù -1- zavést do trubky

-2-.

-Trubku postavit svisle, jednotku pøedepínaèe pásu
nechat spadnout, a tím se jednotka pøedepínaèe

pásu spustí.

Pozor!
Trubka musí být uvnítø èístá. Eventuelní zbytky
z pøedchozích zápalù je tøeba odstranit.

Pøí prácí postupovat zvláš• opatrnì a používat
1 ochranné brýle.

Po zapálení mùže být bezpeènostní pás a jed-
notka pøedepínaèe pásu likvidovány jako normál- .ní šrot.

2

1869-0007 I

)

.

-69-14 -Vydání 06.95
SOO.5209.02.15
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Airbag. P- hl d IV I h lire e montaznlc mlst

1 2

3

.

.
4

5

I 869-0008 I

Pozor' 3 -Modul airbagu spolujezdce
.+ demontáž a montáž ~ strana 69-21

Pøi pracich na systému airbag dodržovat zásady + blokování a aktivování (pøizpùsobenO
bezpeènosti práce ~ strana 00-9. ~ strana 69-23

1 -Modul airbagu øidièe 4 -Diagnos!~cká .svorkovnice y'
+ demontáž a montáž ~ strana 69-17 + pod prlstrojovou deskou -slpka-. 2 -Kontrolka pro airbag (K75) 5 -Øídící jednotka airbagu (J234)

+ demontáž a montáž ~ strana 69-27

Vydání 01.98 -69-15-
SOO.5209.07.15
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.

Upozornìní: ~ I
Vùz se systémem Airbag musí mít vždy namon- --

Itovánu úplnou vzpìru tlumièových jednotek!

Výmìna jednotek airbagu po ne-
hodì

Nehoda se spuštìním airbagù

.Zásadnì musí být vymìnìno:
Modul airbagu fidièe
Modul airbagu spolujezdce
Øídicí jednotka
Vratný kroužek se spirálovým vodièem
Pás øidièe vèetnì pøedepínaèe
Pás spolujezdce vèetnì pøedepínaèe .

.V pøípadì potøeby (pohledová kontrola) musí
být dodateènì vymìnìno:
Všechny poškozené konstrukèní díly.

Nehoda bez spuštìní aírbagu

.Jestliže kontrolka pro airbag (K 75) neindi-
kuje žádnou závadu a pohledovou kontrolou
nebyla zjištìna závada.. není výmìna kon-
strukèních dílù zapotøebí. Bezpeènostní pásy
se pøezkouší samostatnì.

Pøi výmìnì øídící jednotky airbagu je tøeba z ní
sejmout oba samolepicí štítky s èíslem a jeden
odeslat k zaregistrování do Servisních služeb
(tuzemsko) nebo importérovi (ostatní zemì) a
druhý uschovat v evidenci opravny. .

.
-69-16 -Vydání 01.98

SOO.5209.07.15
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, Demontáž a montáž modulu airbagu øidièe .

.I
1 2

.

~

(.. ~~

..>
/'

.5 4

I 869-0001 I

1 -Volant + Montáž:
+ Demontáž a montáž ~ strana 69-19 -Modul airbagu namontovat v obráceném

poøadí.
2 -Svorkovnice -Zapnout zapalování.

-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
3 -Modul airbagu

+ Demontáž:
-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru Pozor I

-Volant -1- nastavit do støední polohy (kola Pøi pøipojováni zdroje napìti nesmi být uvnitø
. v pøímém smìru) vozidla žádná osoba, musi být uzavøeny všechny

-Vyšroubovat šroub s vnitøním šestihranem dveøe a okna a zapnuté zapalování motoru.
-5- (2 kusy).

-Odejmout modul airbagu z volantu a odpojit
svorkovnici -2-.

Vydání 06.95 -69-17 -
800.5209.02.15
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~ '

1 2

.

~
;p(.. ~

...>

5 4 .

I 869-0001 I

4 -Matice
.35 Nm

5 -Šroub s vnitøním šestihranem

.6,5 Nm
.Poškozené šrouby musí být vždy vymì-

nìny.
.Po demontáži jednotky airbagu vytlaèit

zevnitø z volantu.

.

-69-18 -Vydání 06.95
500.5209.02.15
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Demontáž a montáž volantu

.

5

.

.4 3 2 1

I 869-0002 I

Demontáž Upozornìní:

Pøi stahování volantu postupovat opatrnì, nesmí
-Demontáž modulu airbagu =} strana 69-17. dojít k zachycení svorkovnice pod volan~em;Do~/,o

by k rozpadnutí vratného kroužku a rozvinuti splra-
-Demontovat spodní panel slouku øízen~ -4-. lového vodièe.

Pov?lit køížový.šroub a panel posunout smerem V pøípadì, že k tomu dojde musí být vratný krouž.ek
dopredu a dolu. /se spirálovým vodièem) -3- nahrazen novym

náhradním dílem! .-Rozpojit svorkovnici -5-.. Montáž
-Demontovat matici :.1- (~5 Nm) a volant -2- -Montáž se provádí v obráceném poøa~í. Pø!

stáhnout ze sloupku rlzenl. montáži volantu dát pozor na to, aby spojovacl

kabel vratného kroužku sedìl ve vybrání a kola
byla v pøímém smìru.

-69-19- Vydání 06.95
500.5209.02.15
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Demontáž a montáž vratného kroužku ..--
se spirálovým vodièem

1 -Demontovat modul airbagu øidièe => strana 69-
17 a demontovat volant => strana 69-19.

2 -Rozpojit svorkovnici houkaèky.

Vyšroubovat køížové šrouby -1- a vratný kroužek
se spirálovým vodièem -2- stáhnout z volantu.

Pozor:

Demontáž a montáž vratného kroužku se spirálo-
vým vodièem se musí provést ve støední poloze
volantu, kola v pøímém smìru
S díly kroužku navzájem nepootáèet! (riziko pøetr-
žení spirálového vodièe za jízdy).

Vratný kroužek se spirálovou pružinou je jako
.náhradní díl zajištìn pøíchytkou ve støední poloze.

Tuto pøíchytku sejmout až bezprostøednì pøed
montáží.

.

.

-69-20 -Vydání 06.95
500.5209.02.15
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Demontáž a montáž modulu airbagu spolujezdce

.

5 1

2

4

.3

/

.ta
1869-0010 I

Demontáž Montáž

-Odpojit ukostøovací kabel akumulátoru. Montáž se provádí v obráceném poøadí.

-Zvednout víko airbagu. -Po montáži všech konstrukèních dílù zapnout

zapalování.
-Odšroubovat matice -5- (6 Nm)

-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Modul airbagu sejmout z konzoly a rozpojit. svorkovnici. Pozor I

Pøi pøipojováni zdroje napìtí nesmí být uvnitø
vozidla žádná osoba,musí být uzavøeny všechny
dveøe a okna a zapnuté zapalování motoru.

Vydání 06.95 -69-21 -
500.5209.02.15
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Demontáž a montáž konzoly a víka airbagu spolujezdce

~
--

, -4

3

2 5

.

6

/,,II .
1869-0016 I

1 -Matice 4 -Køížový šroub
.15 Nm

5 -Kryt
2 -Konzola + Demontáž:

.Namontovat na pøíènou stìnu motorového -Demontáž airbagu spolujezdce

prostoru. ~ strana 69-21
.Po spuštìní airbagu vymìnit. -Vyšroubovat upevòovací šrouby -3-.

-Kryt vysunout z pøístrojové desky, vykývnout
3 -Držák nahoru a tím vyvìsit pøídržný výstupek držá-

.Sešroubovat s krytem -5-. ku -3-.
..Demontovat spoleènì s krytem -5-.

.Našroubovat na upevòovací body závìsu 6 -Upevòovací šroub
pro odkládací schránku.

-69-22 -Vydání 06.95

800.5209.02.15
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.Deaktivováni a aktivováni jednotky !

airbagu spolujezdce

V pøípadì použití dìtské sedaèky na sedadle
spolujezdce. na které dítì sedí zády ke smìru
jízdy, musí být jednotka airbagu diagnostickým
pøístrojem V.A.G 1552 deaktivována (elektro-
nicky zablokována). Jakmile není dìtská
sedaèka již zapotøebí, mìl by být airbag spolu-
jezdce opìt aktivován.

Blokování a aktivovace airbagu spolujezdce
musí být zapsáno do registraèho dokladu. Ser-
visní knížky a ve vozidle musí být v pøípadì za-
blokování vylepen pøedepsaný samolepicí
štítek.

Podmínky:

.V.A.G 1552 .Všechny pojistky podle elektrického

schema zapojení jsou v poøádku.

.Napìtí akumulátoru je v poøádku.

Diagnostický pøístroj V.A.G 1552 se pøi vyp-
nutém zapalování pøipojí zkušebními kabely
V.A.G 1551/3.

Upozornìní:
.Není-Ii ma displeji žádné zobrazen~ pøez-

V.A.G 1551/3 koušetpodle elektrického schema zapojení

I 869-0011 I elektrické napájení pro diagnostický pøístroj
~A.G 1552.

.Tlaèítkem HELP u diagnostického pøístroje
~A. G 1552 mohou být podle programu zobra-
zeny dodateèné pokyny pro obsluhu.. .Tlaèítko ~ slouží k opìtnému spuštìní
bìhu programu.

-Zapnout zapalování.

Test systemu vozidla HELP Zobrazení na displeji:
Zadejte adresu XX

-Zadat adresu 15 -., Airbag".

1 Test systemu vozidla O I Indikace na displeji:
11 5 Airbag I

-Zadání potvrdit s tlaèítkem O.

Test systemu vozidla Zobrazení na displeji:
Tester vysila adresu 15

a potom se objeví napø. zobrazení:.
Vydání 05.97 -69-23 -
500.5209.06.15
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i

6NO 909 603 AA AIRBAG VW2 VOO ~ ...Zobrazí se identifikaèní èíslo øídící jednotky a ..I
Kodovani 16705 WSC12345 svítí kontrolka pro airbag (K75). ~

IUpozornìní:

Test systemu vozidla HELP Objeví-Ii se na displeji vedle uvedené chy-
Ridici jednotka neodpovida bové hlášen~ nechají se tlaèítkem HELP vy-

tisknout možné príèiny závady.

Test systemu vozidla HELP Zapalování musí být zapnuté!
K-vedeni neni pripojeno na plus!

Test systemu vozidla ~ Na zaèátku, resp. bìhem programu vznikly
Zadny signal z ridici jednotky! poruchy (externí zdroje rušení?)

Test systemu vozidla ~ prezkoušet zkušební veden~ elektrické
Zavada v navazani komunikace napájení a ukostrení.

-Po odstranìní možných pøíèin závad znovu
zadat adresové slovo 15 pro" Airbag" a
potvrdit tlaèítkem O. .

6NO 909 603 AA AIRBAG VW2 VOO ~ ...Je zobrazeno identifikaèní èíslo øídící jednotky:
Kodovani 16705 WSC12345

-Stisknout tlaèítko ~.

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

-Zadat funkci 10.

Test systemu vozidla O ...Zobrazení na displeji:
10 Prizpusobeni

-Zadání potvrdit tlaèítkem O.

Prizpusobeni Zobrazení na displeji:
Zadejte cislo kanalu XX

Prizpusobeni O ...Zadat 01 a potvrdit tlaèítkem O. .Zadejte cislo kanalu 01

Zablokování airbagu spolujezdce

Kanál 1 Prizpusobeni O ~... Zobrazení na displeji:
Airbag SJ aktivovan WSC 12345 -Stisknout tlaèítko ~.

Kanál 1 Prizpusobeni O ...Zobrazení na displeji:
Zadejte hodnotu prizpusobeni XXXXX

-Zadat 00001 a potvrdit tlaèítkem O.

Kanal 1 Prizpusobeni 1 O ...Zobrazení na displeji:
Airbag SJ deaktivovan WSC 12345 Poznámka: airbag spolujezdce zablokován

(vypnutý)

-Zadání potvrdit tlaèítkem O. .
-69-24 -Vydání 05.97
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. Kanal 1 Prizpusobeni 1 Q.. Zobrazení na displeji: !
Ulozit zmenenou hodnotu do pameti?

-Hodnotu uložit do pamìti a stisknout
tlaèítko Q

Kanal 1 Prizpusobeni 1 -+ ..Zobrazení na displeji:
Zmenena hodnota je ulozena do pameti

-Stisknout tlaèítko -+.

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

-Zadat funkci 06.

Test systemu vozidla Q ..Zobrazení na displeji:
06 -Ukonceni vystup u

-Zadání potvrdit s tlaèítkem Q.

Kontrolka pro airbag (K75) zhasne.

.Test systému vozidla HELP ..Zobrazení na displeji:
Zadejte adresu XX

-Vypnout zapalování.

-Odpojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552.

-Zapnout zapalování.

Po zapnutí zapalování se kontrolka pro airbag
(K75) po dobu asi 4 sekund rozsvítí, pak zhasne
a bliká dalších asi 12 sekund, (šestkrát) je tím si-, gnalizováno, že je airbag spolujezdce zablokován.

..-Na kryt zrcátka dveøí spolujezdce nalepit
nálepku (Airbag spolujezdce vypnutý)

Po zablokování (vypnutD airbagu spolujezdce
musí být vyplnìn registraèní Doklad pro odpojení

. airbagu spolujezdce -díl A. Originál dokladu
založit v opravnì, 1. kopii odeslat do Servisních
služeb SKODA (Èeská republika), nebo im-
portérovi k zaregistrování (ostatní zemì), 2. kopii
pøedat zákazníkovi (založit do servisní knížky).
Zablokování je nutné zapsat do Servisní knížky
(str. 17).

.
Vydání 05.97 -69-25-
$00.5209.06.15
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!,

Aktívování airbagu spolujezdce ~ i

Postupovat podle pokynù na stranách 69-23 a --I
69-24 až po zadání èísla kanálu 01 :

Kanal 1 Prizpusobení 1 ~ ...Zobrazení na displeji:
Airbag SJ deaktivovan WSC 12345

-Stisknout tlaèítko ~.

Kanal 1 Prizpusobeni 1 ...Zobrazení na displeji:
Zadat hodnotu prizpusobeni XXXXX

-Zadat 00000 a potvrdit tlaèítkem O.

Kanal 1 Prizpusobeni O O ...Zobrazení na displeji:
Airbag SJ aktivovan WSC 12345

-Zadání potvrdit tlaèítkem O.

Kanal 1 Prizpusobeni O O... Zobrazení na displeji:
Ulozit zmenenou hodnotu do pameti ?

.-Hodnotu uložit do pamìti stisknutím
tlaèítka O.

Kanal 1 Prizpusobeni O ~... Zobrazení na displeji:
Zmenena hodnota je ulozena do pameti

-Stisknout tlaèítko ~.

Test systemu vozidla HELP ...Zobrazení na displeji:
Zvolit funkci XX

-Zadat funkci 06.

Test systemu vozidla O ...Zobrazení na displeji:
06 -Ukonceni vystupu

-Zadání potvrdit tlaèítkem O.

Kontrolka pro airbag (K75) zhasne.

Test systemu vozidla HELP ...Zobrazení na displeji:
.Zadejte adresu XX

-Vypnout zapalování.

-Rozpojit konektorová spojení ke zkušebnímu
pøístroji V.A.G 1552.

-Zapnout zapalování.

Kontrolka pro airbag (K75) svítí a po asi 4 se-
kundách musí zhasnout.

..Nálepku (Airbag spolujezdce vypnutý) stáhnout
ze dveøí spolujezdce a vyøadit.

Po aktivování airbagu spolujezdce musí být vy-
plnìn registraèní Doklad pro opìtovné uvedení air-
bagu spolujezdce do provozu -díl B. Originál do-
kladu založit v opravnì, 1. kopii odeslat do
Servisních služeb ŠKODA (Èeská republika), nebo .importérovi k zaregistrování (ostatní zemì), 2. ko-
pii založit do servisní knížky a na str. 17 zapsat
záznam o aktivaci.

-69-26 -Vydání 05.97
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!

.Demontáž a montáž øídící jednotky I

Ipro airbag (J234)

Upozornìní:
Pøed pracemi na øídící jednotce odpojit ukostøovací
kabel akumulátoru.

-Demontáž støední konzoly ~ strana 70-1.

-Demontáž pøívodu vzduchu do nožního prosto-
ru.

~ Topení, klimatízace. Skupina oprav 80.

Stlaèit výstupek -5-, vykývnout tømen -šipka- a
. svorkovnici -5- vytáhnout z øídící jednotky -1-.

-Demontovat matice -2- a øídící jednotku -1-

sejmout.
Utahovací moment: 9 Nm.

likvidace jednotek airbagu pøed se-
šrotováním vozidla

Potøebné speciální náøadí,pøístroje a pomùcky

.Zapalovací zaøízení V.A.G 1821

.Kabelová spojka ze soupravy V .A. G 1594A

.Kabel- È. dílu 357971 419

Upozornìní:. .Podle pøedpisù pro zabránìní úrazu musí být
jednotky airbagu pøed sešrotováním vozidla

~ deaktivovány elektrickým zapálením. Toto je
W) ~ ',:;;;; nutné, nebo• pyrotechnické pøedmìty mohou mít

'" pøi neodborném aktivování (napf šrotování

.~ :\ Ot'(' s øezacím hoøákem) za následek poranìní.
t'('\".

""~ Jednotky airbagu musí být odpáleny ve vozidle se

"<: I ""'" """" I zavøenými dveømi a okny ze vzdálenosti min. 10m
I 869-0013 I od vozidla.

.

Vydání 06.95 -69-27 -
500.5209.02.15
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Od ' I ' d I " b vodoV -
pa enl mo u u alr agu rl Ice --

-Demontáž modulu airbagu ~ strana 69-17.

1 Z jednotky modulu airbagu stáhnout èervenou

~~ svorkovnici -1-.
@

~ -Kabel-2- (èíslo náhradního dílu 357 971 419)
-\\ ~ pøipojit na modul airbagu a modul airbagu opìt

l \ pøipevnit šrouby ~ strana 69-17. Kabel je mezi
modulem airbagu a volantem.

-Zapalovací zaøízení V.A.G 1821 a kabelovou
, 2 spojku z mìøící soupravy V.A.G 1594 A spojit

s dvoupólovou svorkovnicí kabelu.

I 869-0014 I -Zapalovací zaøízení zavést mezerou dveøí vozidla
a pøipojit na akumulátor umístìný vnì vozidla.

Modul airbagu odpálit. .

-Modul airbagu zlikvidovat jako šrot.

Odpálení modulu airbagu spolujezdce

-Demontáž modulu airbagu spolujezdce
~ strana 69-21 .

-Konektor modulu airbagu odøíznout a spojit se
zapalovacím zaøízením V.A.G 1821.

-Montáž modulu airbagu ~ strana 69-21.

-Zapalovací zaøízení zavést mezerou dveøí vozidla
a pøipojit na akumulátor umístìný vnì vozidla.

-Modul airbagu odpálit.

-Modul airbagu zlikvidovat jako šrot. .

Pozor:

Pøi pøipojováni ke zdroji napìti a pøi odpalováni
musi být osoby vzdáleny min. 10 metrù od vozidla,

.

-69-28 -Vydání 06.95
500.5209.02.15
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Pøístrojová deska
.Demontáž a montáž støedního I

I1 panelu >- 02.98

1 O Demontáž

2 -Držadloøadicípáky-1-stáhnoutz øadicí páky.

9
3 -Vypáèit krytku -3- a vyšroubovat pøipevòo-

8 vací šroub -2-.

-Panel -10- nadzdvihnout vzadu a nahoøe ho
vyvìsit z aretování støedního panelu -9-.

4 -Vyšroubovat pøipevòovací šrouby -7- a -8-
støedního panelu -9- a sejmout støední panel.

5 -Vypáèit krytku pøipevòovacího šroubu -4-.

.-Vyšroubovat pøipevòovací šroub -4- zadního
panelu -5- a sejmout pøes páku ruèní brzdy.

-Demontovat držák -6-.

I 870-0124 I Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

.

.
Vydáni 01.98 -70-1-
SOO.5209.07.15
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j

Montážní pøehled støedního panelu ~ I

3 12.97 >- --I

4 1 -Krytka

5
2 -Manžeta øadicí páky

6 .navléknuta na lemu panelu -12-

7 3 -Panel vypínaèù vyhøívání sedadel
a stahování oken

8 .nebo kapsa na mince -4-

4 -Kapsa na mince
9 .nebo panel vypínaèù vyhøívání

sedadel a stahování oken -3-

5 5 -~roub

6 6 -Podložka

7 -Kryt páky ruèní brzdy horní .

8 -Kryt páky ruèní brzdy spodní

I O
'"", 9 -Krytka

6"",.", ".."n I, 570-0128 I 10 -Støední panel- zadní díl

11 -1ømen
.spojuje kryty -7- a -8- s pákou ruèní

brzdy

12 -Støední panel- pøední díl

.

.
-70-2 -Vydání 01.98

SOO.5209.07.15
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i

I. Demontáž a montáž pøístrojové
desky

Potøebné náøadí, kontrolní pøístroje a
pomùcky

.Demontážní pøípravek MP 8-602/1

.Stahovák redukce MP 7-600

Upozornìní:
U autorádia s kódem zajistit, aby pøed odpo-
jením akumulátoru byl k dispozici kód
autorádia. Pøed pøedáním vozidla zákazníkovi
autorádio zprovoznit zadáním správného èísla
kódu.

:JDDDD[~ :JDDDD[ :JDDDD[

:JDDDD[ cO Demontáž

.",;::::00 -Demontovat akumulátor.

-Demontovat autorádio.

-Demontovat støední panel ~ strana 70-1 .

~ ~ -Vyklopit pojistkový blok -1-.

i~===~=:J Vozy s airbagem na stranì øidièe i spolujezdce

-Demontovat airbag øidièe a volant
~ strana 69-17 a 69-19.

-Demontovat airbag spolujezdce
~ strana 69-21.

.-Demontovat konzolu a kryt airbagu spolu-
jezdce ~ strana 69-22.

Vozy bez airbagu na stranì øidièe i spolujezdce

~ -Pøípravkem MP 8-602/1 vysunout ovládání
houkaèky (H) -1- vèetnì plastového tìlesa
z volantu a odpojit konektory.

-Odšroubovat pøevleènou matici -2-.
Utahovací moment: 35 Nm

-Demontovat volant -3-..
Vydání 01.98 -70-3-
$00.5209.07.15
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!
,

~ i

~ -Demontovat pøipevòovací šroub -1- a spodní -I
panel sloupku -2- posunout dopøedu dolù
-šipka A-.

-Po vysunutí držáku -3- sklopit panel sloupku
1 -2- smìrem dolù -šipka B- a odejmout

013

.
~ -Pomocí stahováku MP 7-600 stáhnout re-

dukci pro volant -3- z høídele volan.tu.

2 -Demontovat pøipevòovací šroub -2-.

-Panel høídele volantu -4- demontovat ve
smìru -šipky-.

-Povolit šroub spony kombinovaného
pøepínaèe a pøepínaè stáhnout.

3 -Tahem ve smìru -šipky A- a pak smìrem na-

I 870-0130 I horu vyjmout panel -1- z držáku -5-.

.
~ -Krytku spínací skøíòky -1- vysunout ze

spínací skøíòky (D) -2-.

.
-70-4 -Vydání 01.98

SOO.5209.07.15



FELlCIA Výplnì, panely 70

Demontovat pøipevòovací šrouby -1- a -2- sloup-
ku volantu a sloupek sklopit. až se spínací
skøíòka zapalování (O) opøe o pøístrojovou
desku.

Utahovací moment: 25Nm

.4~1111.' -Demontáž regulátoru sklonu svìtel

rl?'x\) Vymontovat ofukovaè vedle knoflíku regulátoru
~/~ a rukou zevnitø uvolnit stlaèením proti sobì

zajiš•ovací patky -2- panelu regulátoru -1- a
panel s knoflíkem sejmout.

-Uvolnit šrouby s køížovou hlavou -3-.

-Otoèit ovládání regulace sklonu svìtel pod pøís-
trojovou deskou -šipky- a zamáèknout smìrem
pod pøístrojovou desku.

.

Demontáž panelu pøístrojové desky

S pomocí pøípravku MP 8-602/1 odklopit víèko
-1- a demontovat šroub s køížovou hlavou -2-.

-Vytáhnout krytku -3- (nepoužívat šroubovák !)
a demontovat pod ní umístìný šroub s køížovou
hlavou.

.
Výdání 05.95 -70-5-
500.5209.01.15
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70 Výplnì, panely FELlCIA

~
Vytáhnout krytky -1- (nepoužívat šroubovák !) -

a demontovat šrouby s køížovou hlavou -2-.
Nasmìrovat ofukovaèe smìrem nahoru, ucho-
pit a vyjmout krytku.

-Vytáhnout krytky -3- a demontovat šrouby s
køížovou hlavou.

Štít panelu pøístrojù -1- s panelem pøístrojù -2- .

povytáhnout z pøístrojové desky -3-, aby byly
pøístupné svorkovnice a hnací høídelka rychlo-
mìru -4-.

-Odpojit hnací høídel ku rychlomìru -4- a
svorkovnice od nástavce pøístrojù a spínaèù -

šípky-.

Upozornìní:
Panel pøístrojù -2- se mùže uvolnit od štítu -1-
otevøením tømenových uzávìrù -5-.

S

Demontáž ovládání topení .

-Vyjmout popelník.

Demontovat šrouby s køížovou hlavou -3-.

-Zamáèknout ovládání topení -2- do pøístrojové

desky.

-Odtáhnout spodní okraj krytu -1- a kryt sejmout.

.
-70~ -Vydání 05.95

800.5209.01.15

-



I
FELICIA Výplnì, panely 70

./ '1 Demontovat šrouby -1- a -2-. I

Otevøít odkládací schránku a vyjmout vložku
-1- (šipka).

-Demontovat køížové šrouby -2-.

1 2

.

.
Vydání 05.95 -70-7 -
800.5209.01.15
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!,

1 ~ i
~ I

3 .
2

.
1870-0029 I

Uvolnìní šroubových spojù pøístrojové desky -Pøístrojovou desku -3- trochu odtáhnout od
montážního nosníku a stáhnout smìrem do-
zadu nahoru od topení.

-Demontovat šrouby s køížovou hlavou -2-
na spodní stranì pøístrojové desky (2 kusy -Pøístrojovou desku -3- vyjmout z vozidla.
na stranì spolujezdce. 3 kusy na stranì
øidièe).

Montáž
-Odšroubovat matice -1- (šestihranné matice

jsou pod držákem stíraèù. pøípadnì za Montáž se provádí v obráceném poøadí.
podbìhem kola na èelní stranì motorového
prostoru). .

-70-8 -Vydání 01.98
500.5209.07.15
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.1/ '/ Demontovat šrouby -1- a -2-. I

Otevøít odkládací schránku a vyjmout vložku
-1- (šipka).

-Demontovat køížové šrouby -2-.

1

~

.

.
Vydání 05.95 -70-7 -
500.5209.01.15
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~
1 )-

3

.

2

.

1870-0029 I

Uvolnit šroubová spojení pøístrojové desky -pøístrojovou desku -3- trochu odtáhnout od mon-
tážního nosníku a stáhnout smìrem dozadu na-
horu od topení.

-demontovat šrouby s køížovou hlavou -2- na
spodní stranì pøístrojové desky (2 kusy na stranì -pøístrojovou desku -3- vyjmout z vozidla.
spolujezdce, 3 kusy na stranì øidièe).

-odšroubovat šestihranné matice -1- (šestihranné
matice jsou pod držákem stìraèù, pøípadnì za
podbìhem kola na èelní stranì prostoru motoru). .

-70-8 -Vydání 11.94

800.5209.00.15
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Výplò dveøí

.Demontáž a montáž výplnì pøedních dveøí i

1 2 3 4 5 6 7

.

13.
12 11 10 9 8 I

I 870-0019 I

Potøebné speciální náøadí, pøístroje pomùcky 1 -Kryt pøitahovaèe
.Tlakem zasunout do pøíchytek pøitahovaèe

.montážní pøípravek MP 8-506 2 -Šroub s køížovou hlavou

Upozornìní: 3 -Pøítahovaè
P t I t ' ' d v , ,. bd b ' .Demontáž:

os up p a I pro prave vere, pro eve Je o o ny . t kryt v.t h v 1-sejmou prl a ovace --

.-vyšroubovat šrouby s køížovou hlavou -2-.

Vydání 11.94 -70-9 -
500.5209.00.15
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!

1 23 456 7 ~ i

I

.
13

12 11 10 9 8 .
1870-0019 I

4 -Ovládání zrcátka 9 -Šroub s køížovou hlavou
+ spojeno s krytem -15- .

10 -Výplò dveøí
5 -Pøíchytka + Demontáž:

+ upevnìná na zadní stranì obložení -odšroubovat nástavec táhla pojistky -7-
-demontovat krytu -15-.

6 -Kroužek nástavku -demontovat kliky spouštìèe =:> strana
+ posunout do zadu a sundat 70-12.

-demontovat pøichytku -3-.
7 -Nástavek táhla pojistky -demontova výplò dveøí pomocí montáž-

+ odšroubovat z táhla pojistky ního náøadí MP 8-506.
-odpojit konektory

8 -Tìsnícífolie
+ v pøí padì nutnosti nahradit =:> strana 70-13 .

-70-10 -Vydání 11.94
SOO.5209.00.15
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.1 23 4567 i

1 8 --;;~--

17~
.16

13

.12 11 10 9 8

I 870-0019 I

11 -Kapsa dveøí 15 -Kryt
+ sešroubované na zadní stranì výplnì dveøí + demontáž:

-stáhnout manžetu zrcátka -17-.
12 -Podložka reproduktoru -demontovat -16-.

-sejmout krytku.
13- Reproduktor -vyšroubovatšroubskøížovouhlavou-18'-.

+ upevnìní na zadní stranì dveøí-11-.
+ pouze u vozù s mimoøádnou výbavou 16 -Pøevleèná matice

14 -Klíka spouštìèe 17 -Manžeta zrcátka
+ demontáž a montáž => strana 70-12

18 -Šroub s køížovou hlavou.
Vydání 11.94 -70-11-
500.5209.00.15
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i

D ' -, - kl "k - t---I emontaz a montaz I Y spous ece -
I5 /; 2 4 1 Vysunout krytku -1-.

3 "" -Vyšroubovat šroub -2-.

-Kliku spouštìèe -3- sejmout z drážek
spouštìèe -5- a sejmout podložku -4-.

1870-0018 I

.I.,
" ...Vozidla vyrobená do 08/95:

a Montážní poloha kliky spouštìèe pøi uzavøeném
okenním skle ..a" = 45°:t 120 (šipka ukazuje smìr

jízdy).

..Vozidla vyrobená od 09/95:

I Montážní poloha kliky spouštìèe pøi uzavøeném
I ~"7" """C I okenním skle je v poloze svisle dolù.
1870-0035 I

.

.
-70-12- Vydání 10.96

SOO.5209.05.15
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.Výmìna tìsnící folie pøedních dveøí I

Tìsnící folie má za úkol utìsnit vnitøní prostor vo- I
zidla proti hlukùm, vniknutí vody a prùvanu.

Náhradní tìsnící folie je dodávána jako samolepicí.

Tìsnící folie se musí vždy nalepit opatrnì a bez
zvrásnìní. Vícenásobné stažení a nalepení folie
je v normálním pøípadì možné. Pøi obnovení se
musí vyèistit polepované plochy a nová folie se mu-
sí opatrnì nalepit bez zvrásnìní.

Pøi nedostateèném nalepení použít oboustrannou
lepicí pásku AKL 434 019 25 nebo AKL 440 025.

I 870-0021 I Lepicí plocha: rastrovaná oblast..

.

.
Vydání 11.94 -70-13-
500.5209.00.15
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Demontáž a montáž výplnì dveøí :

-i

123 456 -I

--

.

.
10 9 8 7

1870-0020 I

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a pomùcky 2 -Šroub s køížovou hlavou

3 -Pøitahovaè
.montážní pøípravek MP 8-506 .Demontáž:

-sejmout kryt pøitahovaèe -1-
Upozornìní: -vyšroubovat šrouby s køížovou hlavou -2-

Postup zrcadlovì platí i pro druhou stranu. 4 N ' t k t ' hl ""

tk-as ave a a POJIS y
1 K t V" t h v .odšroubovat od táhla pojistky

-ry prl a ovace
.tlakem zasunutý do pøíchytek pøitahovaèe. 5 K v k .

t k-rouze nas av u.posunout dozadu a sundat .

-70-14 -Vydání 11.94
800.5209.00.15



I
FELlCIA Výplnì, panely 70

.1 2 3 4 5 6

--

.

.10 9 8 7

I 870-0020 I

6 -Pøíchytka 8 -Výplò dveøí
+ upevnìná na zadní stranì obložení + Demontáž:

-odšroubovat nástavek táhla pojistky -4-.
7 -Tìsnící fólie -demontovat kliku spouštìèe strana 70-12.

+ vymìnit strana 70-17 -demontovat pøitahovaè -3-.
-demontovat výplò dveøí pøípravkem

MP 8-506.

-odpojit konektory

.
Vydání 11.94 -70-15-
500.5209.00.15
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70 Výplnì, panely FELlCIA

1 2 3 4 5 6 ~

--

.

10 9 8 7 .
I 870-0020 I

,9 -Popelník

10 -Klika spouštìèe

.Demontáž a montáž =:} strana 70-15.

.montážní poloha pøi zavøeném oknì
45°:t12°

.
-70-16 -Vydání 11.94

ft 800.5209.00.15

-



IFELlCIA Výplnì, panely 70 i

Demontáž a montáž výplnì zadních dveøí vozu Vanplus

.I
1 2 3 I

-c::--:-.:.-c:.:-.-

~ &-r--:- -:;. Ió"" ~, '--

-'-- -" -=- --

--"

.
7 6 5 4

I 870-0053 I

1 -Nýt 4 -Tìsnící folie

.Výmìna => str. 70-17

2 -Horní plechová výplò dveøí
.Demontáž 5 -Výplò dveøí spodní
-Odvrtat nýty .Demontáž
-Výplò dveøí odtrhnout pomocí -Odšroubovat nástavek táhla pojistky

pøípravku MP8- 506 od lepícího pásku -7-.
-3-. -Demontovat výplò dveøí pøípravkem

MP 8 -506.
3 -Lepící pásek.

Vydání 10.95 -70-16.1-
500.5209.04.15

-



70 Výplnì, panely FELlCIA

i

1 2 3 ~ I

-I

-=--:-';::;~-

~ ~-=- -:':'" -'-. --

~, " ' =--- .
;,.-

;,.-'
;,.-

.
7 6 5 4

I 870-0053 I

6 -Kroužek nástavku 7 -Nástavek táhla pojistky

.
-70-16.2- Vydání 10.95

SOO.5209.04.15



I
FELlCIA Výplnì, panely 70

.Výmìna tìsnící fólie zadních dveøí

Tìsnící fólie má za úkol utìsnit vnitøní prostor vozid-
la proti hlukùm, vniknutí vody a prùvanu.

Náhradní tìsnící folie je dodávána jako samolepicí.

Tìsnící fólie se musí vždy nalepit opatrnì a bez
zvrásnìní. Vícenásobné stažení a nalepení folie
je v normálním pøípadì možné. Pøi obnovení se
musí vyèistit polepované plochy a nová folie se mu-
sí opatrnì nalepit bez zvrásnìní.

Pøi nedostateèném nalepení použít oboustrannou
lepicí pásku AKL 434 019 25 nebo AKL 440 025.

I 870-0022 I Lepicí plocha: rastrovaná oblast..

.

.
Vydání 11.94 -70-17-
500.5209.00.15



70 Výplnì, panely FELICIA

Panely
~

Demontáž a montáž horního panelu sloupku A --

1

.

4 3 2 .
~

1870-0030 I

Upozornìní:
Postup zrcadlovì platí i pro druhou stranu.

1 -Horní panel sloupku A
+ Demontáž: + Montáž:
-odtáhnout horní panel sloupku A a tahem -zkontrolovat stav a polohy pøíchytek -2-

nahoru vysunout patky -4-. pøíp. je vymìnit
-nejprve zasunout patky -4-
-panel sloupku pøitlaèit ke sloupku A .

-70-18 -Vydání 11.94
800.5209.00.15



FELICIA Výplnì, panely 70

.
1

.

4 3 2.
I 870-0030 I

2 -Tìsnìní 4 -Patky
+ po montáži obložení obnovit správné usa- + zasunout vedle pøístrojové desky ve spod-

zení tìsnìní ním obložení sloupku A

3 -Pøíchytka
+ zasunout do úchytu obložení sloupku A

.
Vydání 11.94 -70-19 -

c ŠÓO~5209:0Ï~ 15 é I



70 Výplnì, panely FELICIA

i

Demontáž støedního panelu sloupku A ~ I

10 --I

---====?/ / --,,~:L~- 1

~~~~~~==~::::~=-~~l~~:L_- -

8

.
7 6 5 I 870-0031 I

Upozornìní: 3 -Støední panel sloupku A
P t. d l v I t " d h ,. .Demontáž:

.os up zrca ,ove p a II pro ru ou súanu. d t t d '
I I k A 7-emon ova spo ni pane s oup u --.

.Pøed demontáží støedního panelu musí být -vyšroubovat šrouby s køížovou hlavou -9-
demontována pøístrojová deska ~ strana -sejmout panel.
70-3. .Montáž:

.Demontovat nejdøíve spodní èást, potom -zkontrolovat, pøípadnì vymìnit pøíchytky
horní èást. -n~su~.out patku do hornlho panelu

-prltlaclt
1 -Horní panel sloupku A -zašroubovat šrouby s køížovou hlavou -9-.

2 -Volná matice .

-70-20 -Vydání 11.94
500.5209.00.15



FELICIA Výplnì, panely 70

.10
---:::===7"/ / _L~~_- 1

~~~~~~~~~~~=::::~=f:l~~:L -""""O"""" "~-- \-0 -Q li l 2""""""" """""",,"",,""" """""'" ~ ---~ IJ

;;

8

.
7 6 5 I 870-0031 I

4 -Pøíchytka 7 -Spodní panel sloupku A
+ na zadní stranì panelu + Demontáž:
+ nasunout do panelu sloupku A. -vyšroubovat šroub s køížovou hlavou -6-.

-panel stáhnout poèínajíc zespodu.
5 -Tìsnìní + Montáž:

+ po montáži obložení obnovit správné usa- -zkontrolovat jak sedí a jaký je stav pøíchy-
zení tìsnìní. tek -8- a je-Ii tøeba je vymìnit za nové.

-patky zasunout do horního panelu
6 -Šroub s køížovou hlavou -pøitlaèit v místì pøíchytek -8-.

-zašroubovat šrouby s køížovou hlavou -6-.

.
Vydání 11.94 -70-21 -
500.5209.00.15



70 Výplnì, panely FELICIA

~
10 ~ -- /""

::=::::::==::::::77/ ~ j/ / 1

~~~~~~~~:::=~~=-f:l:iL~:L -'~ 2

9 ~ '"'"""""""" """" "" ~ )) \ 3

I

/J O
== -!i!f-

/-
/

8

/ j--""'~",-~,,:==- ---:---
/ ' // .

v
7 6 5 I 870-0031 I

8 -Pøíchytka
.na zadní stranì
.nasunout do panelu sloupku A.

9 -Šroub s køížovou hlavou

10 -Kabel
.k anténì (R 11)
.protáhnout mezi horní a spodní èástí ko-

lem vybrání

.
-70-22 -Vydání 11.94

800.5209.00.15



FELlCIA Výplnì, panely 70

.Demontáž a montáž panelù sloupku B

9

---

1

.8 ---'- --
", -

~-2

--

3

4

. 5

7 6 I 870-0032 I

Upozornìní: + Montáž:
Postup zrcadlovì platí i pro druhou stranu. -zkontrolovat pøíp. vymìnit pøíchytky -9- je-

li tøeba
1 -Horní panel sloupku B -panel nejprve ustavit do spodního panelu

+ Demontáž: 8 a namáèknout pøíchytku -9-
-odšroubovat šroub posuvného úchytu bez- -obnovit správné usazení tìsnìní -8-.

peènostního pásu => strana 69-3. -namontovat šroub s horním okem bezpeè-
-vyšroubovat šroub s køížovou hlavou -2-. nostního pásu => strana 69-3, výškové se-
-obložení stáhnout. øízení pøedního pásu demontáž a montáž.

-zkontrolovat funkci výškového seøízení pá-

.su.

Vydání 06.95 -70-23 -
SOO.5209.02.15



70 Výplnì, panely FELlCIA

..9 '-
",,'

--

1

--o--8 --""":'" --.

~-2

---

3

4

5 .

7 6 I 870-0032 I

2 -Šroub s køížovou hlavou 5 -Pøíchytka

3 -Sponka 6 -Svorky

4 -Støední panel sloupku -8- i -Sloupek
+ Demontáž:
-demontovat horní panel-1-. 8 -Tìsnìní
-odtáhnout nejprve horní okraj + po montáži obložení obnovit správné usa-
+ Montáž: zení tìsnìní.
-zkontrolovat jak sedí svorky -6- ve sloupku

B, pøípadnì usazení obnovit. 9 -Pøíchytka
-pøíchytky -5- zavìsit do vstupní lišty a oblo- + nasunout do úchytu horního panelu sloup-

žení s døíky -3- zamáèknout do svorek -6-. ku B.

.

-70-24 -Vydání 11.94
800.5209.00.15



I
FELlCIA Výplnì, panely 70

Demontáž a montáž panelu
.sloupku B (FUN) I

Demontáž I

-Stáhnout tìsnìní -2- u panelu sloupku -1-.

-Proøíznout lepicí PUR tmel -šipka-.

Montáž

-Na vnitøní stranu panelu -šipka- nanést
PUR lepicí tmel Terostat 9120 v délce cca 30
mm ~ Lepení, str. 66-9.2.

-Pøilepit panel ke sloupku B.

-Namontovat tìsnìní -2-..

.

.
Vydání 05.97 -70-24.1 -
SOO.5209.06.15
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I

-I

.

.

.
-70-24.2 -Vydání 05.97

.SOO.5209.06.15



IV. I - I 70 .
FELICIA yp ne, pane y ,

Demontáž a montáž dolního panelu sloupku C I

.I

5 1

.", , ,

"- , , "

"-

.

4 3 I 870-0038 I

U ~ , 5 -Dolní panel sloupku C
pozornem: O t..

.emon az:Postup zrcadlovì platí i pro druhou stranu. -demontovat sedaèku a opìrku => strana

72-31 -Horní panel sloupku C -nastupovací lištu v zadní èásti odtáhnout

=> strana 70-292 -Pøíchytka -vyšroubovat zadní držák pásù => strana

69-103 -Tlaèný knoflík -panel ve spodní èásti odtáhnout od tlaè-
.odšroubovat, pøípadnì natisknout. ného knoflíku -3- -šipka A- a vytáhnout. smìrem dolù z pøíchytky -2-.4 -Pøipevòovací bod z~dn.ího držá~u ~ásù ,
.upevní se pomocI zatky oblozenl zadnl

vstupní lišty.

-70-25- Vydání 06.95
SOO.5209.02.15



I
70 Výplnì, panely FELICIA I

IDemontáž a montáž horního panelu sloupku C ~ I

5 6 7891 -I

.

3

',;, 3 .

u _'. -demontovat spodní panel sloupku C =>pozornem.
70 25strana -

Postup zrcadlovì platí i pro druhou stranu. -demontovat gumový doraz -4- a odtáh-

nout páèku zajištìnj opìradla
1 -Horní panel sloupku C -uvolnit horní úchyt tlumièe a spodní lùžko

.Demontáž: tlumièe vytáhnout => strana 55-9
-vyndat koberce nákladov~ho pro~toru -odtáhnout panel u spony -5- a vhodným
-demontovat panel spodnl hrany ramu zpùsobem vyjmout

5. dveøí => strana 70-31
-demontovat panel -2- .-odtáhnout ukonèovací lištu panelu stropu

Vydání 11.94-70-26 -500.5209.00.15



FELlCIA Výplnì, panely 70

.5 6 7 8 9 1

.
3

I
! 3
Ii

.II

I 870-0039 I

+ Montáž: 3 -Tìsnìní
-montáž probíhá v opaèném poøadí, pøe- + po namontování panelu vyrovnat

dem vyzkoušet umístìní spon -5- vùèi
sloupku C popø. spony nastavit 4 -Gumový doraz

-vsadit tìsnìní -3- + pro zadní opìru

+ pøipojeno køížovým šroubem

2 -Panel
+ spojuje s panelem nakládací hrany 5 -Spona

+ spojen s panelem nakládací hrany pøíchyt- 6 PY' h tk
kou a s panelem -1- patkami -rlC Y a , Y

+ 4kusy na zadnl strane panelu -1-

.
Vydání 11.94 -70-27 -
800.5209.00.15



70 Výplnì, panely FELlCIA

5 6 7 8 9 1 . --

.
3

3 .
I 870-0039 I

7 -Zahloubení pro èep 9 -Nástavek pojistky zadní opìry
.Demontáž:

8 -Krytka V boèním otvoru odtlaèit zajiš•ovací
.Natlaèená v panelu -1-. jazýèek a tahem smìrem nahoru

nástavek stáhnout.

.
-70 -28 -Vydání 10.96

SOO.5209.05.15



FELlCIA Výplnì, panely 70

Demontáž a montáž horního panelu sloupkù CaD (platí pro vozidla Felicia Combi)

.
1 2

/

,/ 3
/

/

// 4
/

...

/...'

7

.~
8

I 870-0009 I

Upozornìní: 3 -Panel
Postup platí zrcadlovì i pro druhou stranu. .Demontáž:

-Vyjmout obì plata zavazadlového prostoru
1 -Krytka -Zadní sedadlo pøeklopit smìrem dopøedu.

-Demontovat panel spodní hrany rámu zadních
2 -Nástavek pojistky zadní opìry 5. dveøí ~ strana 70-31.

.Pøi demontáži tlakem ve smìru šipky uvolnit -Demontovat panel -5-.
jazýèek v otvoru, napø. èalounickým -Demontovat spodní panel sloupku C ~ strana

špendlíkem 70-25..
Vydání 05.95 -70-28.1-
500.5209.01.15



70 Výplnì, panely FELlCIA 1

!
!

~ I
1 2 -I

3

4

" .

/
/

/, ,...
/...'

7

8 .
I 870-0009 I

-Demontovat plynovou vzpìru => strana 55-9. .Montáž:
-Demontovat šroub spodního úchytu bezpeè- -Montáž provést v opaèném poøadí -pøedem

nostního pásu => strana 68-10. vyzkoušet, pøíp. ustavit spony -6- v obdélníko-
-Stáhnout plastový nástavek pojistky zadní opìry vých otvorech v karosérii.

-2- (odtlaèit jazýèek v otvoru napø. èalounickým -Tìsnìní -7- vyrovnat.

špendlíkem).
-Demontovat šrouby panelu -4- (3 ks). 4 -Šroub s køížovou hlavou
-Demontovat šroub a gumový doraz -9- zadní

opìry. 5 -Panel
-Odtáhnout panel -3 -a krytku -1- uvolnit a bez- .spojen s dolním panelem rámu 5. dveøí

.peènostní pás s krytkou, jazýèkem pásu a øíchytkou
kováním pásu protáhnout otvorem dovnitø panelu. p ...

-U vozidel s reproduktorem odpojit konektory. .s panelem -3- je spojen patkami

-70- 28.2 -Vydání 05.95
SOO.5209.01.15



I
FELlCIA Výplnì, panely 70

.
1 2

3

4

.

I
I

I
1/-

7

.

8

I 870-0009 I

6 -Spona 10 -Èep panelu

.7ks na zadní stranì panelu -3-.
7 -Tìsnìní dveøí

.po montáži výplní usadit do správné polohy

8 -Boèní panel zavazadlového prostoru

9 -Gumový doraz zadní opìry

.pro držadla

..pøipevnìn šroubem s køížovou hlavou

Vydání 05.95 -70- 28.3-
500.5209.01.15



70 Výplnì, panely FELICIA

Demontáž a montáž boèního panelu zavazadlového prostoru i
(platí pro vùz Felicia Combi) ..I

--I

1

1 2

3

4

.
5

9

~5
O

.

I 870-0045 I

1 -Tìsnìní dveøí 5 -Spona
.po montáži ustavit do pùvodní polohy -Pro uchycení je 5 ks

2 -Horní panel sloupku CaD 6 -Plechová matice

3 -Šroub s køížovou hlavou

4 -Panel
.spojen s dolním panelem rámu 5. dveøípøíchytkou .
.s panelem -2- je spojen patkami

-70- 28.4 -Vydání 05.95
800.5209.01.15



I.FELlCIA Výplnì, panely 70 '

.!
I

1

1 2

3

4

~

.5

9

e 7

~~-5
O

.

I 870-0045 I

7 -Boèní panel zavazadlového prostoru .Montáž:

.Demontáž: -Montáž se provede opaèným postupem.
-Vyjmout obì plata zavazadlového prostoru -Plechové spony -5- usadit v obdélníkových otvorech
-Vyjmout víko panelu -8- v karosérii, pøípadné stáhnuti z èepu panelu lze
-Demontovat panel spodní hrany rámu zadních provést speciálními kleštìmi na demontáž pojistných

5. dveøí ~ strana 70-31. kroužkù, napø. èepù vahadel.
-Demontovat šrouby -3- a èásteènì odtáhnout -Tìsnìní dveøí -1- vyrovnat.

horní panel sloupkù CaD -2-.
-Odsunout okraj koberce. 8 -Víko boèního panelu

. -Tahem demontovat panel-7- (u levého panelu
navíc odpojit a vysunout svitilnu zavazadlového

prostoru.

,

Vydání 05.95 -70-28.5-
500.5209.01.15
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FELICIA Výplnì, panely 70

Demontáž a montáž panelu prahu.
1 2

3.
' "

"

r"
I

I,
I

.--::;;dl

.
I 870-0042 I

Upozornìní:

Na obrázku je znázornìna pouze jedna strana. Tvar
proti/eh/é strany je zrcad/ovým obrazem.

1 -Panel prahu
+ Demontáž + Montáž:
-Vymontovat kryty sloupku B ~ strana -Zkontrolovat polohu sponek -4- ve spod-

70-23. ním prahu.
-Sklopit sedaèku smìrem dopøedu. -Panel prahu se západkami -2- zatlaèit do
-Panel prahu vytáhnout kolmo smìrem sponek -4-,

vzhùru. -Vyrovnat tìsnìní -3- do správné montážní

.polohy.

Vydání 11.94 -70-29 -

500.5209.00.15



70 Výplnì, panely FELICIA.

~-

1 2

3

.

.
1870-0042 I

2- Západka 4- Spona
.Na vnitøní stranì prahu -1- je 5 ks. .Na vnitøní stranì prahu je 5 ks.

3 -Tìsnìní
.Po montáži vyrovnat do správné montážní

polohy.

.
-70-30 -Vydání 11.94

800.5209.00.15



FELICIA Výplnì, panely 70

Demontáž a montáž panelu prahu
.(platí pro vozidla s ovládáním zadních pátých dveøí z místa øidièe)

,

1 2 3

8

.

..
7 6 5

I 870-0043 I

Upozornìní: -Vymontovat kryty sloupku B => strana 70-23.
.Text platí pro panel u sedadla øidièe pro druhou -gemontovat s?~adlo. øidiè? => str~n~ ?2-1. .
stranu platí postup => strana 70-29. -?~ontova.~ packu dalkoveho ovladanl zadnlch

v, v v.. v , v' ..patych dverl -5-.
.V pf/pade, ze Je vozidlo vybaveno predplnacl pasu; -Panel prahu vytáhnout kolmo smìrem nahoru.

je nutno uvolnit tìleso pøedpínaèù pásù.

.Montáž:
1 -Panel prahu Montáž se provádí v opaèném poøadí.
.Demontáž: -Zkontrolovat správnou polohu sponek -4- ve

vnitøním prahu.
. -Panel prahu se západkami -2- zatlaèit do

sponek -4-.
-Vyrovnat tìsnìní -3- do správné montážní

polohy.

Vydání 05.95 -70-30.1 -
500.5209.01.15



70 Výplnì, panely FELICIA

~
!

1 2 3

8

'--0- .' --
-""0 -

\ I ! i
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~~--~ ~~

.
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7 6 5

I 870-0043 I

2 -Západka -Demontovat šrouby -6- a vyvìsit lanko -7-.
.Na spodní stranì panelu prahu -1- je 5 ks. -Demontovat panel prahu -1- a vytlaèit z nìho

krytku -3-.
3 -Krytka -Rozpojit panel prahu a páèku dálkového ovlá-

.Zatlaèena do panelu prahu shora. dání.

4 -Spona 6 -Šroub s køížovou hlavou
.Na vnitøní stranì prahu je 5 ks.

7 -Lanko
.Seøízení ~ str. 55-18.

5 -Páèka dálkového ovládání
..Demontáž: 8 -Tìsnìní

-Demontovat pøední sedadlo ~ str. 72-1. .Po montáži panelu vyrovnat do správné
-Odhrnout koberec. montážní polohy.

-70-30.2- Vydání 05.95
500.5209.01.15
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FELICIA Výplnì, panely 70

Panel spodní hrany rámu zadních 5. dveøí.
1

.

.q/
4 3

I 870-0044 I

1 -Panel spodní hrany rámu zadních 5. dveøí 2 -Pøíchytka
+ Demontáž: Èep -4- vtlaèit smìrem dovnitø + Zasunuta do panelu.

rozpìrného kolíku -3-, napø. èalounickým -.,
špendlíkem. Uvolnìný rozpìrný kolík (3 ks) 3 -Rozperny kolik
vytáhnout a panel sejmout. -

+ Montáž: Zkontrolovat montážní polohu svorek 4 -Cep

-2-, panel usadit, pøitlaèit, nasadit rozpìrné
kolíky a vtlaèit do nich èepy -4-..

Vydání 05.95 -70-31-
500.5209.01.15



70 Výplnì, panely FELICIA

Demontáž a montáž výplnì zadních pátých dveøí

~
5 6

J.
I ..

I",
I.
I.

1-.,-
I \

3~ \

2 1 .
I 870-0040 I

Potøebné specialní náøadí, pøístroje a pomllcky .3 -Pøíchytka

4 -Zadní páté dveøe
.montážní pøípravek MP 8-506

5 -Pøitahovaè
1 -Výplò zadních 5. dveøí

.Demontáž: uvojnit s pomocí pøípravku 6 -Šroub z køížovou hlavou
.s podložkou

2 -Otvor pøitahovaèe .
-70-32 -Vydání 11.94

500.5209.00.15



FELlCIA Výplnì, panely 70

Panelový strop.
D .- emontaz stropu

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru.

Upozornìní
pred odpojením svorek akumulátoru se musí
zapsat bezpeènostní kód autorádia. pred
predáním vozidla zákazníkovi vložit kód zpìt a
autorádio uvést do provozu.

Sroubovákem vysunout vnitøní svìtlo (W) -1-
a rozpojit konektorové spoje.

Pokraèování pro vozy s výklopnou støechou

-Stáhnout tvarové tìsnìní výklopné støechy..
Pokraèování pro všechny vozy

Demontovat šrouby sluneèní clony -1- a
2 uložení sluneèní clony -2- -šipky-.

-Demontovat horní panely sloupkù A
=> str.70-18.

-Demontovat horní panely sloupkù B
=> str.70-23.

.1 I 570-0034 I

Pokraèování pro všechny vozy s vy jímkou
vozu Vanplus

2 Demontovat horní panel -1- rámu pátých
dveøí -2-.

, ~
) -Demontovat horní panel sloupku C

C~=~ => str.70-26.

.1

Vydání 10.95 -70-33-
SOO.5209.04.15



70 Výplnì, panely FELlCIA

Pokraèování pro vozy Vanplus ~
~

f -Demontovat møíž mezistìny => str. 68-3.

-.j " Oddìlit pomocí èalounického nože stropní

panel od horního panelu zavazadlového pro-
storu.

Pokraèování pro všechny vozy .

3 2 3 2 Madlo -1- sklopit smìrem dolù

-Sroubovákem nadzdvihnout krytku -2-.

-Vyšroubovat šrouby -3- a odejmout
madlo -1-.

-Sejmout panelový strop a vyjmout z vozidla
(práce pro dva pracovníky).

1 I 870-0037 I .

\ .
.

-70-34 -Vydání 10.95
500.5209.04.15



FELlCIA Výplnì, panely 70

Demontáž a montáž panelù a
.výplní zavazadlového prostoru

vozu Vanplus

1
//; ,'/-- Demontáž horních panelù

r -Demontovat møíž mezistìny ~ str. 68-3.

Uvolnit pøíchytku -1- postranní panel-2- uvol-
nit z trubky rámu nástavby a vyjmout (ob-
dobnì na levé i pravé stranì).

.
Oddìlit horní støední panel zavazad)ového
prostoru od stropního panelu.

.
Demontovat oba pøipevòovací šrouby
-šipky- horního støedního panelu a panel vyj-
mout.

Montáž horních panelù

;;;:::==-- Montáž probíhá v opaèném poøadí.

Upozornìní:
Pøilepení stropního panelu ke støednímu panelu
zavazadlového prostoru ~ str.00-14 tabulka

~ I ~7" ""~~ 18 Lepící materiály.= I ",70,- 0055 I.
Vydání 10.95 -70-35 -

SOO.5209.04.15



70 Výplnì, panely FELlCIA

Demontáž a montáž výplní zavazad- ~lového prostoru -

1 ..1 Pøíchytka

2 Svorka

3 Horní boèní výplò

2
4 Pøíchytka

3
5 Dolní boèní výplò

4
.Pøilepit ~ stI: 00-13 tabulka Lepící mate-

5 rjálv. .
.::::~~~~~~~~~§:~:.~~~

I 870-0058 I

.

.
-70-36 -Vydání 10.95

SOO.5209.04.15

---



FELlCIA Sedadla 72

Pøední sedadla.
Demontáž a montáž sedadla

-Sedadlo posunout dozadu.

Vyšroubovat šrouby s vnitfním šestihranem
-1-.

.Utahovací moment 18 Nm.

-Posunout sedadlo dopfedu.

.
Vyšroubovat šrouby s vnitfním šestihranem
-1- (na vnitfní stranì 2 kusy) a sedadlo vyj-
mout spolu s vedeními -2- z vozu.

.Utahovací moment 18 Nm.

Montáž se provede opaèným postupem.

1

.-
1872-0005 I

.
Vydání 05.97 -72-1 -
SOO.5209.06.15
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FELlCIA Sedadla 72

Zadní sedadla

.Demontáž sedadla s opìradlem

(dìleným)

-sklopit obì èásti opìradla.

sedák -1- sklopit dopøedu, až je možné zploš-
tìlý èep -2- vytáhnout smìrem nahoru z levého
ložiska -3- -šipka A.

-vytáhnout sedák -1- z pravého držáku -4- -šipka
1 8- a vyjmout z vozidla.

I 872-0003 I

.
.Odpojení sedáku a opìradla

-Demontáž sedací èást, pøípadnì sedací díl.

stáhnout svorkový protil -1- potahu opìradla na
vnìjším kloubu mezi opìradlem a sedaèkou -šip-
ka- a odtáhnout èást potahu -3-.

-demontovat šroub se šestihranem -2- na vnìjším
kloubu.

-nadzdvihnout kostru opìradla na vnìjším kloubu
a vytáhnout ho z vnitøního kloubu.

.
I

.
Vydání 11.94 -72-3 -

500.5209.00.15
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FELICIA Potahy a èalounìní sedadel 74

Potahy a èalounìní pøedních sedadel

.Demontáž a montáž potahù a èalounìní sedá ku

3 4 5

5

.
6

7

.
2 1 7

I 874-0005 I

1 -Kostra sedáku 3 -Potah
.Demontáž:

2 -Polštáø -odpojit sedák od opìradla => strana 72-2.
.Demontáž: -Demontovat potah a polštáø => strana
-odpojit sedák od opìradla => strana 72-2. 74-3.
-demontovat potah a polštáø => strana 74-3..

Vydání 11.94 ~74-1-
800.5209.00.15

\



74 Potahy a èalounìní sedadel FELlCIA -
--

3 4 5

5

6 .
7

2 1 7 .
I 874-0005 I

4 -Drát èalounìní 6 -Napínací drát pro potah
+ v èalounìní upevnìn èalounickými svor- + zavìšen v závìsných hrotech -7- v pøedu

kami a vzadu
+ prostøihnout èalounické svorky + zavìsit a vyvìsit šídlem V.A.G 1636

5 -Èalounícké svorky 7 -Závìsné hroty
+ podél drátu èalounìní
+ pro vymontování prostøihnout (znièí se)
+ montáž Èalounickými kleštìmiV.A.G 1634

.
-74-2- Vydání 11.94

800.5209.00.15

~



IFELlCIA Potahy a èalounìní sedadel 74 i

.Demontáž potahu a polštáøe ~

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a po- I

mùcky

.èalounické kleštì V.A.G 1634

.šídlo V.A.G 1636 (pøi potøebì iavìšení a vyvì-
šení napínacích nebo èalounických drátù)

Demontovat potah a èalounìní

-oddìlit sedlo a opìradlo =:> strana 72-2

upínací drát -1- šídlem V.A.G 1636 vyvìsit ze
závìsných hrotù -2-.

-odejmout z rámu sedáku.

.I 874-0002 I

potah -3- shrnout tak vysoko, až bude vidìt
èalounický drát -1- a èalounické svorky -2-.

1

.I 874-0003 I

èalounické svorky -2- (podél èalounického drátu
-1-) pøestøih nout.

-z èalounìní sejmout potah.

Upozornìní:
.Èalounické svorky zásadnì nahradit novými a

montáž provést èalounickými kleštìmi VA G
1634.

.Pøi potøebì zhotovit èalounické dráty z vhodné-
ho drátu (prùmìr 2 mm).

.I 874-0011 I

Vydání 11.94 -74-3-
500.5209.00.15



74 Potahy a èalounìní sedadel FELlCIA

!

Demontáž a montáž potahu a polštáøe opìry -I

-I

1

, 2

/

3 .
4

o 5

6 .
8 7

I 874-0007 I

1 -Opìrka hlavy 3 -Èalounická svorka
+ demontáž: stisknout tlaèítko na vedení a + více podél drátu èalounìní

opìrku hlavy vytáhnout + pro vymontování prostøihnout (znièí se)
+ Montáž èalouníckými kleštìmi V.A.G 1634

2 -Vedení opìrky
+ pro vymontování vyhrnout nahoru potah 4 -Èalounický drát

-8- a uvolnit èalounické dráty -4-, uchopit + po jednom na pøední a zadní stranì opì-
pod èalounìním a stisknout ve smìru radia vtažený do oka potahu
-šipky- aretovací výènìlek a vedení opìrky + spojený èalounickými svorkami -3-.

vytáhnout. .
-74-4- Vydání 11.94

800.5209.00.15

-



IFELlCIA Potahy a èalounìní sedadel 74 ;

.~
I

1

, 2

/

3

.
4

O 5

6

.8 7
1874-0007 I

5 -Èalounická svorka 7 -Polštáø opìry
+ více podél drátu èalounìní + Demontáž:
+ pro vymontování prostøihnout (znièí se) -oddìlit sedací èást a opìradlo zad
+ Montáž èalounickými kleštìmi V.A.G 1634 =:} strana 72-2.

-Demontovat potah a èalounìní =:} strana
6 -Èalounický drát 74-6.

+ po jednom na pøední a zadní stranì
opìradla vtažený do oka potahu 8 -Potah

+ spojený èalounickými svorkami -5-. + Demontáž:
-oddìlit sedací èásta opìradlo =:} strana

72-2.
-demontovat potah a polštáø opìry =:} stra-

na 74-6..
Vydáni 11.94 -74-5-
500.5209.00.15



74 Potahy a èalounìní sedadel FELlCIA

i

D t 'V t ~ I V t 'V ..I emon az po aLIU a po s are !

.èalounické kleštì V.A.G 1634 --I

.šídlo V.A.G 1636 (pøi otøebì pro zavìšení a vy-
vìšení napínacích nebo èalounických drátù).

1 -oddìlit sedací èást a opìradlo zad ~ strana
72-2.

-04 -vytáhnout opìrku hlavy -1- z vedení -2-. Pøi tom
stisknout tlaèítko na vedení -šipka-.

2

.
-04 -pøestøihnout èalounické svorky -2- na spodní

stranì opìradla zad -1- -šipka-.

2~ 1

I 874-0009 I .

-04 -vytáhnout nahoru potah opìradla zad -1-

-proøíznout èalounické svorky -2- -šipka-.

.
-74-6- Vydání 11.94

800.5209.00.15



IFELlCIA Potahy a èalounìní sedadel 74 ;

vytáhnout vedení -1- pro opìrku z rámu opìrad- !

la ,stisknout dopredu konce vedení -šipky-. I

1 1 -~ t~~ìradla zad odejmout potah opìradla a pol-
sar, Upozornìní:

! .Èalounické svorky zásadnì nahradit novými a
I ! montáž provést èalounickými kleštìmi V.A. G

1634.

.V pøípadì potøeby zhotovit èalounické dráty
z vhodného drátu (prùmìr 2 mm).

.

.

.
Vydání 11.94 -74-7-
SOO.5209.00.15



74 Potahy a èalounìní sedadel FELlCIA

Potahy a polštáøe zadních sedadel i

~ I
Demontáž a montáž potahù a polštáøù zad. sedadel (dìlených) --I

1 2 3 4 5

.

.
4 6

1874-0006 I

1 -Potah 3 -Svorka
+ Demontáž: + zavìšený na spodní stranì rámu sedaku
-oddìlit sedák a opìradlo => strana 72-3. -6-.
-demontovat potah a èalounìní => strana

74-10. 4 -Èalounická svorka
+ více podél èalounických drátù

2 -Èalounícký drát + pro vymontování prest~ihnout (znièí se)
+ upevnìný v èalounìní èalounickými svor- + Montáž èalounickými kleštìmi V.A.G 1634

kami
+ proøíznout èalounické svorky .

-74-8- Vydání 11.94
800.5209.00.15



IFELlCIA Potahy a èalounìní sedadel 74 i

.1 2' 3 4 5 I

.

.4 6

I 874-0006 I

5 -Polštáø 6 -Sedák
+ Demontáž:
-oddìlit sedák a opìradlo ~ strana 72-3
-Demontovat potah a èalounìní ~ strana

74-10.

.
Vydání 11.94 -74-9-
800.5209.00.15



74 Potahy a èalounìní sedadel FELlCIA

!

Demontáž potahu a polštáøe ~ i

Potøebné specíální náøadí, pøístroje a po- -I

mùcky

.èalounické kleštì V.A.G 1634

.šídlo V.A.G 1636 (v pøípadì potøeby pro zavì-
šení a vyvìšení napínacích nebo èalounických

drátù).

Demontovat potah a èalounìní

-oddìlit sedací èást a opìradlo zad =:> strana
72-3.

ze sedací èásti -3- stáhnout potah -1- s našitým
svorkovým profilem -2-

I ""7' "".." I -ze sedaèky sejmout èalounìní. .I 874-0012 I

potah -3- vytáhnout tak nahoru, až budou vidìt
èalounické dráty -1- a èalounické svorky -2-.

3

I 874-0013 I .

pøestøihnout èalounické svorky -2- (podél èalou-
nických drátù -1-).

-potah z èalounìní sejmout.

Upozornìní:
.Èalounické svorky zásadnì nahradit novými a

montovat èalounickými kleštìmi V.A. G 1634.

.Pøi potøebì zhotovit èalounické dráty z vhodné-
ho drátu (prùmìr 2 mm).

I 874-0011 I .

-74-10- Vydání 11.94
800.5209.00.15



FELlCIA Potahy a èalounìní sedadel 74

.Demontáž a montáž potahù a poštáøù zadních opìr (dìlená)

1 2 3 4 5

.

.V
10 9 10 8 7

I 874-0004 I

1 -Potah 4 -Polštáø

-oddìlit sedák a opìradlo ~ strana 72-4.
2 -Èalounický drát -Demontáž potahu a polštáøe ~ strana

+ upevnìní v èalounìní èalounickými svor- 74-17.
kami

5 -Vedení opìrky
3 -Svorka + pro vymontování uvolnit potah od opìrad-

+ zavìšená na zadní stranì -7-. la, chytit pod èalounìním a držákem/opìr-
+ prostøihnout èalounické svorky kou hlavy, tisknout aretovací výènìlek ve-

dení -šipka- a vedení vytáhnout..
Vydání 11.94 -74-11-
800.5209.00.15



74 Potahy a èalounìní sedadel FELlCIA

~
1 2 3 4 5 --

.

cy10 9 10 8 7 .
I 874-0004 I

6 -Opìrka hlavy 9 -Potahová èást
+ pro vymontování stisknout knoflík na ve- + kryje kloubový závìs mezi sedací èástí a

dení a opìrku hlavy vytáhnout. opìradlem

7 -Kostra opìradla 10 -Èalounická svorka
+ více podél èalounických drátù

8 -Deska zadní stìny + pro vymontování pøestøihnout (znièí se)
+ do kostry opìradla + Montáž èalounickými kleštìmi V.A.G 1634

.
-74-12 -Vydání 11.94

800.5209.00.15

---
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FELICIA Potahy a èalounìní sedadel 74

.Demontáž potahu a polštáøe opìry !

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a po- I

mùcky

.èalounické kleštì V.A.G 1634

.šídlo V.A.G 1636 (v pøípadì potøeby -zavìšení
a vyvìšení napínacích nebo èalounických

drátù).

-oddìlit sedák a opìradlo => strana 72-3.

~ -z kostry opìradla -3- stáhnout potah -1- s pøi-
šitým svorkovým profilem -2-.

-z kostry opìradla sejmout èalounìní.

.I 874-0012 I

~ -potah -3- vytáhnout tak nahoru, až budou vidìt
èalounické dráty -1- a èalounické svorky -2-.

1

.I 874-0015 I

~ -prostøihnout èalounické svorky -2- (podél èalou-
nických drátù -1-).

-potah z èalounìní sejmout.

Upozornìní:

.Èalounické svorky zásadnì nahradit novými a
montovat èalounickými kleštìmi V.A. G 1634.

.v pøípadì potøeby zhotovit èalounické dráty
z vhodného drátu (prùmìr 2 mm).

.I 874-0011 I

Vydání 11.94 -74-13-
500.5209.00.15
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