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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba-.
Pøehled motorù

.Identifikaèní kód 135 135B 136B

Výroba (od...do) 09.94... 09.94...09.96 09.94...09.96

Zdvih. objem v litrech 1,3 1,3 1,3

Výkon kW pøil/min 42/50001) 40/5000 50/55QO

Max. toèivý moment 94/3000 94/3250 100/37'50

Vrtání (2J mm 75,5 75,5 75,5

Zdvih mm 72 72 72

Stupeò komprese 8,8 8,8 9.7

Hydraulická zdvihátka ---

Pøíprava smìsi karburátor JIKOV 28-30 Mono-Motronic Bosch Mono-Motronic Bosch

Palivo min OÈ ROZ 91 2) 3) bezolovnatý 913) bezolovnatý 95

Poøadí zapalování 1-3-4~2 1-3-4-2 1-3-4-2

.Zapalování bezkontaktní Mono-Motronic Mono-Motronic

Vlastní diagnostika -x x

Katalyzátor x/- x x

lambda sonda -x x

l)U vozidel s katalyzátorem

2) S katalyzátorem bezolovnatý , bez katalyzátoru bezolovnatý nebo olovnatý

3)Dochází-li vlivem snížené kvality paliva k detonaènímu spalování, doporuèujeme používat palivo s OÈ.95

Identifikaèní kód AEE AEF 135M 136M

Výroba (od...do) 09.95... 12.95... 08.96... 08.96...

Zdvih. objem v litrech 1,6 1.9 1.3 1.3

Výkon kW pøil/min 55/4500 47/4300 40/4500 50/5000

Max. toèivý moment 135/3500 124/2500...3200 99/2500 106/2600

.Vrtání ~ mm 76.5 79,5 75.5 75,5

Zdvih mm 86,9 95,5 72 72

Stupeò komprese 9,8 22,5 9.5 10

Hydraulická zdvihátka x x --

Pøíprava smìsi 1 AV MPI vstøikování nafty Simos 2P Simos 2P

.Palivo 0(: ROZ bezolovnatý 95 -bezolovnatý 91 3) bezolovnatý 95

Palivo min.C (: -49 --I

Poøadí zapalování 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Zpìtné ved. výf.plynù -x --

Zapalování / vstøikování 1 AV Diesel Simos 2P Simos 2P
,

Vlastní diagnostika x x x 'x

Katalyzátor x x x x

.lambda sonda x -x x

Vydání 08.96 -1 -
SOO.5201.05.15



Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

~kladování nových vozidel ~
SKODA ~

Pro zachování bezvadného technického stavu a
vzhledu nových skladovaných vozidel je tøeba
provádìt pravidelné technické prohlídky spojené
s údržbou. Škodám, vznikajícím na vozidlech
v dùsledku nesprávného skladování, lze zabránit
pouze dodržováním následujícího pøedpisu. V pøí-
padì, že na vozech vzniknou škody z dùvodu neod-
borného skladování, nebudou tyto zahrnuty do
záruk poskytovaných firmou ŠKODA, automobilo-
vá a.s.

Skladovací plocha

.Skladovací plocha musí být zpevnìná, se zajiš-
tìnou bezvadnou schùdností.

.Mohou-Ii na skladovaná vozidla pùsobit vnìjší
vlivy, jakými jsou napø. chemické látky, prùmys- .lová zneèištìní, vápencový nebo cementový
prach, slaný moøský vzduch, je skladování na
volné ploše zcela nevhodné. Optimální zpùsob
skladování je v suché, vìtrané hale nebo ve vý-
stavním prostoru.

.V žádném pøípadì nesmí být vozidla skladována
pod stromy, stožáry nebo poulièními svítilnami.

Opatøení po dodávce vozidla na sklad:

-Dojde-Ii bìhem transportu k silnému zneèištìní,
je tøeba neèistoty odstranit dùkladným omytím
celého vozidla. Po umytí vozidla provést dùklad-
nou prohlídku škod, které by mohly být zpùso-
beny transportem a pøípadnì je odstranit. Jes-
tliže v dùsledku mytí dojde k poškození voskové
konzervace, je tøeba tato poškození opravit.

-Pokud byla vozidla dodána bez konzervace a .
pøedpokládáme-Ii, že se budou skladovat, je tøe-
ba tato vozidla ihned na konzervovat. Pro kon-
zervaci vozidla použijte voskový konzervaèní
pøípravek VP 195/20 od fy PFINDER Chemie,
Bóblingen, SRN nebo VWAKR 321020.

Karosérie:

-Uzavøít všechna okna, dveøe a poklopy, aby se
zabránilo vniknutí vody.

.
-2- Vydání 11.94
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

. -V pøípadì déletrvajícího intenzivního sluneèního ,
svitu zakrýt vnitøní vybavení a èalounìní. I

-Obì sluneèní clony sklopit do horní polohy.

-Otevøít všechny vìtrací trysky, aby bylo zajištìno
vìtrání.

-Ovládací prvky ovládající pøívod vzduchu do
vìtracích a ofukovacích trysek nastavit do pra-
vé polohy (maximální pøívod).

-Po odstavení vozidla odstraòte z jeho vnitøního
prostoru veškerou vlhkost a sníh. aby se zabrá-
nilo vzniku plísnì.

-Ve výstavním prostoru pootevøít èásteènì sta-
hovací okna, aby se zabezpeèílo vìtrání vnitø-
ního prostoru.

.Akumulátor

-Odpojit kostøící kabel, aby se zabránilo pøípad-
nému vybití akumulátoru nìkterým ze spotøe-
bièù.

-Akumulátor musí být udržován v suchém a èis-
tém stavu.

-Akumulátor smí být za dobu skladování max.
3x dobíjen.

Pneumatiky

-Tlak v pneumatikách zvyšte na 350 kPa, aby
se zabránilo jejich deformaci bìhem stání vo-
zidla.

Podvozek. -Nezatahovat ruèní brzdu, vozidlo zajistit proti
pohybu zaøazením prvního rychlostního stupnì.
Nezaøazovat zpìtný rychlostní stupeò, aby se
zabránilo trvalé deformaci krytu øadicí páky.

Mycí a ostøikovací zaøízení skel a svìtlometù

Mycí a ostøikovací zaøízení musí být naplnìno ne-
mrznoucí smìsí.

Dojde-Ii pøesto v dùsledku zanedbání tohoto poky-
nu k zamrznutí kapaliny, mohou se zapnout èer-
padla ostøikovaèù až po dokonalém roztátí kapaliny
v nádržce.

.
Vydání 11.94 -3-
500.5201.00.15



1

Servisní prohlídky a údržba FELlCIA ,
!

-Odklopit nebo podepøít raménka stìraèù, aby !

se nezdeformovala pryžová stírátka. ~ I
I

Chladící kapalina -I

-Zkontrolovat koncentraci chladící kapaliny a pøí-
padnì zvýšit její mrazuvzdornost hrozí-Ii vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám nebezpeèí
zamrznutí.

.Mrazuvzdornost musí být zajištìna do -25 °G.

.V zemích s arktickým podnebím do -35 °G.

Zásoba paliva

V palivové nádrži musí být dostatek paliva, aby
nevznikaly startovací potíže.

Pravidelné prohlídky a údržba

Týdenní prohlídka a údržba .

-Zkontrolovat, zda není karosérie zneèistìna
agresivními látkami, napø. ptaèím trusem. Karo-
sérii pøípadnì oèistit nebo omýt.

-V pøípadì, že v dùsledku èistìní èi mytí dojde
k poškození voskové konzervace, je tøeba tato

poškození opravit.

Dodateènì každé 3 mìsíce

-Kontrola, pøípadnì doplnìní stavu elektrolytu
v akumulátoru.

-Kontrola klidového napìtí akumulátoru. V pøípa-
dì poklesu napìtí pod 12,5 V akumulátor ihned
dobít.

Je-Ii namìøeno napìtí 12,7 V nebo více, je akumu-
látor ve správném stavu a plnì nabit. .

-Pro dobíjení akumulátoru se smí použít pouze
zaøízení s proudovou regulací a napì•ovým
omezením. Maximální nabíjecí proud nesmí
pøekroèit 10% jmenovité kapacity akumulátoru
-napø. pøi jmenovité kapacitì 44 Ah je max. na-
bíjecí proud 4,4A. Nabíjecí napìtí nesmí pøekro-
èit hodnotu 14,4 V.

-Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách.

-Kontrola vnitøku vozidla a zavazadlového prosto-
ru na vniknutí vody.

.
-4- Vydání 11.94
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.Dodateènì každých 6 mìsícù I

-Odstranit korozi brzdových kotouèù tak, že
se zaøadí 2. rychlostní stupeò a ujede se asi
500 m rychlostí 50-60 km/hod. Bìhem této
dráhy lehce støídavì brzdit nožní brzdou.

-V zemích, kde vnìjší teploty pøesahují
+35°C se musí nakonzervovaná vozidla od-
konzervovat, prohlédnout zda nejsou nìkde
poškozená a znovu nakonzervovat.

Dodateènì každých 12 mìsícù

, -V zemích, kde vnìjší teploty nedosahují

+35°C se musí nakonzervovaná vozidla od-
konzervovat, prohlédnout zda nejsou nìkde
poškozená a znovu na konzervovat (viz bod
2)..

Dodávka vozidel ze skladu

-Pøed uvedením vozidla do silnièního provozu
se musí provést pøedávací Servisní
prohlídka.

-Pøi skladovacích dobách, které pøesáhly
dobu 6 mìsícù se musí provést výmìna
brzdové kapaliny.

Náklady

Náklady na kontrolu, ošetøení a údržbu hradí
pøíslušný majitel skladovaného vozidla stejnì
tak, jako ostatní náklady na skladování..

.
Vydání 01.98 -5 -
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

Dodateèné informace pro zákazníka
o servisních prohlídkách a údržbì ~--
Informace pro použití vozidla za "ztížených pro-
voznich podmínek":

~ -Mistr servisní dílny musí zákazníka bezpodmí-

neènì upozornit na skuteènost, že servisní inter-
valy jsou stanoveny pro provoz vozidla v normál-
ních provozních podmínkách.

-Pøi provozu vozidla ve "ztížených provozních
podmínkách" je nutno servisní intervaly zkrátit.

Pod pojmem "ztížené provozní podmínky" se rozu-
mí kromì jiného také to, že vùz je trvale v provozu
za následující, alespoò jedné podmínky:

.Tažení pøívìsu nebo používání støešního nosièe
.zavazadel.

.Provoz vozidla na prašných, nerovných, bahni-
tých èi solí ošetøených vozovkách.

.Jízda na krátké vzdálenosti a provoz za teploty
okolního vzduchu pod bodem mrazu.

-V pøípadì, že nastala jedna nebo více uvede-

ných "ztížených provozních podmínek" vysvìtle-
te a poraïte zákazníkovi, které servisní intervaly
je tøeba zkrátit, napø.

.Pøedèasná výmìna oleje.

.Vyèištìní, pøípadnì výmìna filtraèní vložky v tì-
lese vzduchového filtru.

Všeobecné informace:

-Informujte svého zákazníka, že je nutno nechat .
provádìt servisní prohlídky pøesnì podle pøed-
pisu a žádnou nevynechat.

-Ukažte zákazníkovi umístìní žluté nálepky na
boku panelu pøístrojové desky (vèetnì termínu
pøíštího servisního úkonu).

-Kromì toho zapište do pøíslušného pole v Ser-
visní knížce, kdy je nutno provést další servisní
prohlídku vèetnì dodateèných operací.

.
-6- Vydání 11.94
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

. -Výmìna oleje musí být provedena po ujetí
15 000 km (resp. 7 500 km ). avšak nej-
pozdìji po uplynutí jednoho roku. Je úèelné
tuto výmìnu spojit s Roèní prohlídkou. která
by mìla být provedena v nìkterém
smluvním servisu SKODA.

-Doporuèujeme zákazníkovi. aby za úèelem
zajištìní provozní spolehlivosti a funkènosti
vozidla vèetnì zachování nároku na záruku,
nechával bezpodmíneènì provádìt také
následující dodateèné úkony:

.Výmìnu brzdové kapaliny každé 2 roky, (po-
kud možno spojit s Roèní prohlídkou).

!

.Výmìnu chladicí kapaliny každé 3 roky (platí
pro vozy s chladicí kapaliniu G11 -barvy mo-
drozelené), resp. každých 51et (platí pro vozy
s chladicí kapalinou G12 -barvy èervené).

.(pokud možno spo}it s Roèní prohlídkou),

j

.
'"

l ..-

.
Vydání 01.98 -7-
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

Pracovištì pro servisní prohlídky a údržbu !

-I

1 234 5 6 7 8 9 1011 -I

.

.
15 14 13 12

I 802-0043 I

v následujícím vyobrazení je uveden pøíklad vyba- Tyto údaje najdete:
vení servisního pracovištì pro servisní prohlídky a
údržbu. Pøedpokládaná kapacita jsou 3 až 4 proh- + v Dílenské pøíruèce s aktuálními dodatky
lídky dennì.

-Výbìr pøístrojového vybavení dle typu vèetnì Upozornìní:
speciálního náøadí je tøeba provést podle kata- v v, v ., v v
logù "Speciální náøadí" a "Vybavení dílen". V~echn~ pnrucky je. n~tno bezp~?':1lnecne ~ch~-

va vat prImo na servlsmm pracovlstl tak, aby je mel

-K dokonalému provedení servisní prohlídky nebo me~hanik ~ d~s~ozici. p~o dok~nalý pøe~/ed ~eš-
údržby je tøeba respektovat všechny údaje a kere ~ec~mcke ~~t~ratury Jsou ~rceny zakladacl bo-
smìrnice ŠKODA. xy, VIZ nasledujlcl vyobrazenI. .

-8- Vydání 11.94
500.5201.00.15



FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I

.

.15 14 13 12

I 802-0043 I

+ 1. Ukládací regál pro technické informace, + 6. Pevné nebo pojízdné zaøízení na seøizování
napø. zakládací boxy pro Dílenskou pøíruèku. svìtlometù.

+ 2. Rùzné sbìrné nádoby, které slouží k oddìle- + 7. Plnicí zaøízení na olej.
nému ukládání odpadkù zhlediska zneèistìní
ropnými produkty. + 8. Vozík s náøadím.

+ 3. Pracovní stùl se svìrákem. + 9. Nádoba na sbìr rùzných odpadových kapa-
lin, napø.: nádoba na chladící kapalinu, nádoba

+ 4. Stìna na zavìšení náøadí s následujícím na vyjetý olej a nádoba na brzdovou kapalinu.
náøadím:

zkoušeèka hustoty elektrolytu, zkoušeèka + 10.Zaøízení na plnìní a odvzdušnìní brzdové
mrazuvzdornosti chlad. kapaliny, klíè na olejový soustavy.
filtr, momentový klíè, ruèní lampa, hloubkomìr. profilu pneumatik. + 11.Zaøízení na huštìní pneumatik (vèetnì pøí-

pojky na tlakový vzduch).
+ 5. Dvoustojanové zvedací zaøízení.

Vydání 11.94 -9-
500.5201.00.15



Servisní prohlídky a údržba FELlCIA I

!
!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ~ i

--I

.

15 14 13 12 .

I 802-0043 I

+ 12. Vana na zachytávání chladící kapaliny pøi + 14. Nádoba na zachytávání starého použitého

výmìnì. oleje pøi výmìnì oleje.

+ 13.0dsávacízaøízenínavýfukovéplyny(vèetnì + 15.Zkušební a testovací aparatura na motor,
hadice). vèetnì mìø. zaøízení na výfukové plyny a zaøí-

zení na pøeètení pamìti vlastní diagnostiky vo-
zidla.

.
-10 -Vydání 11.94
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

Servisní prohlídka

.~ Pøedprodejní prohlídka -PDI- (Export) ---

Srovnání dodaného vozidla s objednávkou strana

.Typ motoru 73

.Typový štítek v motorovém prostoru. Datový štítek vozidla (porovnání s vyraženým identifikaèním 74
èíslem na držáku pravého tlumièe)

.Barva laku, znaky, nápisy

.Sedadla (potah, barva), vnitøní vybavení (barva)

.Autorádio, reproduktory, anténa

.Centrální zamykání, bezpeènostní výstražné zaøízení

.Ráfky, pneumatiky

.Støešní okno

.Návod k obsluze a Servisní knížka (správná jazyková verze a datum vydání), Seznam opraven, Návod
k autorádiu, ev. karta s kódem bezpeènostních šroubù kol -vše v plastikovém obalu

..Ostatní vybavení (kompletnost, stav)

Kontroly, pøipadnì práce, které je nutno provést strana

Vozidlo (vnì)

-Karosérie na poškození

-Kontrola laku

-Klíèe od vozidla a pøívìsek s èíslem klíèù -kompletnost 74

-Funkce všech zámkù (boèní dveøe, motorová kapota, odkládací schránka, páté dveøe, víèko nádrže) 76,
a všech klíèù (vèetnì rezervních)

-Funkce dveøních klik, pojistky dveøí (vèetnì dìtských pojistek), centrální uzamykání, dveøní spínaèe, 78,80
pojistka motorové kapoty a plynové podpìry zadních (pátých) dveøí 79,

-Vložka hrdla palivové nádrže -jen u vozidel s katalyzátorem

-Funkce varovného zaøízení proti odcizení vozidla 81

Motorový prostor (shora)
-Kontrola klidového napìtí akumulátoru 68. -Pevné usazení kabelových spojù a svorkovnic (zvláštì ukostøovacích a zapalovacích kabelù a

pøívodních kabelù k zapalovací cívce a k ventilátoru chlazení)

-Tìsnost motoru, pøevodovky, chladicího, brzdového a palivového systému 39,57

-Výška hladiny oleje v motoru (mezi znaèkami olejové mìrky) 41

-Výška hladiny kapaliny v servoøízení 38.1

-Výška hladiny brzdové kapaliny (znaèka MAX) 57

-Výška hladiny chladící kapaliny (mezi ryskami); ve zvláštní výbavì mrazuvzdornost do -35°C 47

-Kapalina v nádobce ostøikovaèù (min. 0,5 I) 71

Vnitøní prostor vozidla

-Èistota a nepoškození èalounìní, potahu, kobercù, pryžových rohoží a panelù

-Funkce bezpeènostních pásù, spouštìèù oken, støešního okna 62

-Sada náøadí, náhradní kolo, kompletnost pøíslušenství a jeho upevnìn 75

Pokraèování na následující stranì!..
Vydáni 12.95 -11-
SOO.5201.04.15



Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

ntroly, pøípadnì práce, které je nutno provést strana ~

podek vozu (na zvedáku) -

-Spodní strana vozidla -ochranné nátìry a jejich poškození 40

-Motor, pøevodovka, hnací høídele, øízení, brzdová soustava, tì,snost a poškození. 39,40
Umístìní brzdových hadic, vedení brzdového a palivového systému,hadice odvzdušnìní
palivové nádrže

-Poškození pneumatik a ráfkù

-Jištìní korunkové matice spojovací tyèe vpravo a vlevo

,--..

"

. .

.; .
-12 -Vydání 12.95
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

IPøedprodejní prohlídka -tuzemsko(ÈR)

.Srovnání dodaného vozídla s objednávkou strana

.Typ motoru 73

.Typový štítek v motorovém prostoru 74

.Datový štítek vozidla (porovnání s vyraženým identifikaèním èíslem na držáku pravého tlumièe)

.Barva laku, znaky, nápisy .

.Sedadla (potah, barva), vnitøní vybavení (barva)

.Autorádio, reproduktory, anténa

.Centrální zamykání, bezpeènostní varovné zaøízení proti krádeži

.Ráfky, pneumatiky

.Výklopné støešní okno

.Návod k obsluze a Servisní knížka (správná jazyková verze a datum vydání), Seznam opraven, Návod
k autorádiu, ev. karta s kódem bezpeènostních šroubù kol -vše v plastikovém obalu

.Ostatní vybavení (kompletnost, stav). Kontroly, pøípadnì práce, které je nutno provést strana

Vozidlo (vnì)

-Plastové a gumové díly -èistota a poškození

-Karosérie -poškození,lak

-Klíèe od vozidla a pøívìsek s èíslem klíèù -kompletnost 74

-Funkce vnìjších dveøních klik, pojistných tlaèítek, dìtských pojistek, dveøních spínaèù, funkènost 76,79
všech zámkù a klíèù (vèetnì rezervního), dveøí, zadních pátých dveøí, víèka paliv.nádrže, pojistky mo- 78,80
torového prostoru

-Vložka hrdla palivové nádrže -jen u vozidel s katalyzátorem

-Funkce varovného zaøízení proti odcizení 81

-Utahovací moment šroubù kol (ocelové a hliníkové ráfky 110 Nm),montáž víèek 55

-Nahustit pneumatiky na maximální tlak udávaný výrobním podnikem (vèetnì rezervního kola), nasadit 54
èepièky ventilkù

Motorový prostor se shora

-Kontrola klidového napìtí akumulátoru, pøíp. dobití 68,69. -Pevné pøipevnìní a zapojení kabelù a svorkovnic (zejména kabelù akumulátoru, zapalovacích kabelù,
kabelù zapalovacího trafa a ventilátoru chlazení)

-Tìsnost motoru, pøevodovky, chladícího a palivového systému, brzdové soustavy 39,57

-Výška hladiny oleje v motoru (mezi znaèkami olejové mìrky) 41

-Výška hladiny kapaliny v servoøízení 38.1

-Výška hladiny brzdové kapaliny (znaèka MAX) 57

-Výška hladiny chladící kapaliny (mezi ryskami); v arktických klimatických podmínkách 47
mrazuvzdornost do -35°C

-Zcela naplnit nádobku ostøikovaèù, v zimì s pøídavkem nemrznoucí kapaliny 71

-Funkènost všech ostøikovacích trysek (skla,svìtlomety) a jejich seøízení 71,72

Vnitøní prostor vozidla

-Èistota a nepoškození èalounìní, potahù, kobercù a pryžových rohoží

-Funkce bezpeènosních pásù a jejich výšková seøiditelllost, spouštìèù oken, støešního výkl. okna 62

-Svìtla a jejich výšková seøiditelnost,smìrová a výstr. svìtla,zvuk.houkaèka,vyhø. zad.skla,kontrolky

-Funkce autorádia, pøedvolba stanic, seøízení hodin 85

.-Palubní náøadí, rezervní kolo, kompletnost pøíslušenství a jeho upevnìní 75

Pokraèování na následující stranì!

Vydání 12.95 -13 -
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Servisni prohlidky a údržba FELlCIA I

Kontroly, pøípadnì práce, které je nutno provést strana ~ I
I-Zkušební jízda --

I-Startovatelnost, pravidelnost chodu (volnobìh, èásteèné a plné zatížení)

-Øízení (správná funkce, støední poloha volantu, vyváženost kQI),
-Øazení (zaøadit všechny rychlostní stupnì), funkce spojky, nožní a ruèní brzdy

-Funkce topení a vìtrání, palubních pøístrojù a kontrolek, seøiditelnost vnitøního a vnìjších zrcátek

-Hluènost motoru, pøevodovky, náprav, øízení, spojky, karosérie

Spodek vozu -vozidlo na zvedáku
-Kontrola spodku na poškození vèetnì ochranného nátìru 40

-Kontrola netìsnosti a poškození motoru, pøevodovky, náprav, øízení, brzdové soustavy, ochranných 39,40
manžet kulových kloubù. Správná montážní poloha brzdových hadic a trubek, palivového vedení
vèetnì odvzdušnìní paliv. soustavy.

-Poškození pneumatik a ráfkù

-Pamìt závad vlastní diagnostiky všech systémù:pøeèíst, pøíp. vymazat 28

-Vyplnit Servisní knížku, nalepit datový štítek do Servisní knížky a do vozidla na urèené místo, vyplnit
.nálepku "Pøíští servisní prohlídka" a nalepit ji na bok panelu pøístrojové desky u øidièe

-Závìreèná kontrola na jeho bezvadný stav pro pøedání zákazníkovi

.,

..;

"" .

.
'; "

~ .
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

Pøedávací prohlídka (Export)

.Kontroly, pøípadnì práce, které je nutno provést: strana

Vozidlo (vnì)

-Plastové a gumové díly: èistota, poškození

-Kontrola karosérie na poškození, kontrola laku

-Funkce zámku víka zavazadlového prostoru a uzávìru palivové nádrže 76,79
Funkce dveøních zámkù, uzavírání dveøí a tlaèítka pojistky, centrálního zamykání zevnitø i zvnìjšku, 78,80
dìtských pojistek, uzamykatelnost všech zámkù a klíèù (vèetnì rezervních)

-Funkce vystražného varovného zaøízení 81

-Dotáhnout šrouby kol pøedepsaným momentem (ocelové i hliníkové ráfky 110 Nm), namontovat 55
ochranné kryty kol

-Nahustit pneumatiky (vèetnì rezervního kola) na pøedepsané hodnoty, namontovat èepièkyventilkù 54

Motorový prostor (shora)

.-Zkontrolovat klidové napìtí, pøíp. provést dobití akumulátoru 68,69

-Pevné pøipevnìní a zapojení kabelù a svorkovnic (zejména kabelù akumulátoru, zapalovacích kabelù,
kabelù zapalovacího trafa a ventilátoru chlazení)

-Výška hladiny brzdové kapaliny (znaèka MAX) 57

-Výška hladiny kapaliny v servoøízení 38.1

-Výška hladiny chlad. kapaliny (mezi MIN a MAX), zvl. výbava mrazuvzdornost do -35°C 47

-Zcela zaplnit nádobku ostøikovaèù, v zimì s pøídavkem nemrznoucí kapaliny 71

-Kontrola ostøikovaèù a stíraèù, seøídit ostøi kov. trysky 71,72

Vnitøní prostor vozidla

-Èistota a poškození èalounìní, potahù, kobercù a pryž. rohoží

-Kontrola osvìtlení, funkce nastavení sklonu svìtlometù, varovných svìtel, vyhøívání zadního skla,
zvukové houkaèky, kontrolek

.-Nakódovat autorádio, funkce autorádia, navolení stanic do pøedvoleb, seøízení hodin 85

-Sada náøadí, náhradní kolo, kompletnost pøíslušenství a jeho upevnìní 75

-Návod k obsluze a Servisní knížka (správná jazyková verze a datum vydání), Seznam opraven,Návod
k autorádiu, ev. karta s kódem bezpeènostních šroubù kol -vše v plastikovém obalu

Zkušební jízda

-Startovatelnost vozidla (motor studený/teplý)

-Rovnomìrnost chodu vozidla (volnobìh, pøechody, èásteèné a plné zatížení)

-Øízení (správná funkce, støední poloha volantu, vyváženost kol)

-Øazení (zaøadit všechny pøevod. stupnì),funkce spojky.. funkce nožní a ruèní brzdy

-Funkce topení a vìtrání. ukazatelù a kontrolek, nastavení vnitøního a vnìjších zpìtných zrcátek

-Motor, pøevodovka, nápravy, øízení, brzdy, spojka, karosérie na abnormální hluènost

.Pokraèování na následující stranì

Vydání 12.95 -15-
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

~
Kontroly, pøípadnì práce, které je nutno provést: strana -

Spodek vozu (na zvedáku)

-Spodní strana podlahy (ochranné nátìry a jejich poškození) 40

-Poškození pneumatik a ráfkù

-Zkontrolovat na netìsnosti a poškození: 39,40
Motor pøevodovku, hnací høídele, øízení brzdy, nápravy
Správnou montážní polohu brzdových hadic a trubek, palivového vedení vèetnì odvzdušnìní
palivové soustavy

-Pøeètení pamìti závad všech systémù, pøíp. smazání 28

-Vyplnit Servisní knížku,nalepit datový štítek do Servisní knížky a do vozidla, nálepku "Pøíští servisní
prohlídka" vyplnit a nalepit na bok panelu pøístrojové desky (na stranì øidièe)

-Závìreèná kontrola bezvadného stavu vozidla pro pøedání zákazníkovi .
Základní prohlídka po ujetí 1500 km (platí pouze pro motory 1,31 )1)

Popis pracovního úkonu: strana

-Ventilová vùle: kontrola. pøípadnì nastavení (pouze motory 1,31) 51

-Motor: pohledová kontrola na netìsnost, poškození 39

-Pøeètení pamìti závad všech systémù, pøíp. smazání 28.30

-Kontrola pøedstihu. volnobìžných otáèek a obsahu CO. pøip. seøízení (karburátorový motor) 21

Po každé servisní prohlídce:

-Nálepku" Pøíští servisní prohlídka" vyplnit (max. 1 rok/15 000 km) a nalepit na bok panelu pøístrojové
desky (na stranì øidièe)

-Zkušební jízda vèetnì zkoušky nožní a ruèní brzdy, øízení a øazení, závìreèná kontrola 33.85

11 Èeská republika -u vozù s motory AEE (1.61) prodaných do 31.12.1995 se Základní prohlídka provádí (bez úkonu

Ventilová vùle). .
Výmìna motorového oleje vždy po ujetí 7500 km (vozy se vznìtovým motorem)

Je-Ii pøed uplynutím jednoho roku dosaženo 7500 km, je nutno provést Výmìnu motorového oleje.
Pøipadne-Ii Výmìna motorového oleje pouze nìkolik mìsícù pøed Roèní prohlídkou, mùže být
výhodné tyto dvì prohlídky spojit v jednu.

Popis pracovních úkonù strana

-Motorový olej: výmìna (vèetnì olejového filtru) 41,43

-Palivový filtr: odvodnìní 45.1

-Kontrola tlouš•ky brzdového obložení pøedních brzd 55

-Pøeètení pamìti závad všech systémù. pøíp. smazání 28.30

Po každé výmìnì oleje

-Nálepku "Pøíští servisní prohlídka" vyplnit (max. 1 rok nebo 7500 km) a nalepit na bok panelu pøístro-
jové desky (na stranì øidièe) .

-16 -Vydání 12.95
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

Výmìna motorového oleje vždy po ujetí 15 000 km (vozy se zážehovým motorem)

.Je-Ii pøed uplynutím jednoho roku dosaženo 15000 km, je nutno provést Výmìnu motorového I

oleje. Pøipadne-Ii Výmìna motorového oleje pouze nìkolik mìsícù pøed Roèní prohlídkou, mùže Ibýt výhodné tyto dvì prohlídky spojit v jednu.

Popis pracovních úkonù strana

-Motorový olej: výmìna (vèetnì olejového filtru) 41, 43

-Kontrola tlouš•ky brzdového obložení pøedních brzd 55

-Pøeètení pamìti závad všech systémù, pøíp. smazání 28, 30

Po každé výmìnì oleje

-Nálepku" Pøíští servisní prohlídka" vyplnit (max. 1 rok nebo 15 000 km) a nalepit na bok panelu
pøístrojové desky (na stranì øidièe)

Roèní prohlídka (každých 12 mìsícù)

..každé 2 roky -výmìna brzdové kapaliny (dodateèný úkon)

.každé 3 roky -výmìna chladicí kapaliny (dodateèný úkon) -platí pouze pro vozy s chl. kapalinou G11 -barvy
modrozelené

.každých 5 let -výmìna chladicí kapaliny (dodateèný úkon) -platí pouze pro vozy s chl. kapalinou G 12 -barvy
èervené'

.kontrola emisí: platnost -viz emisní nálepka na SPZ

.doporuèeno: výmìna stíracích lišt

.vozidla s vysokým probìhem -Výmìna oleje nejpozdìji do 7 500 km (vznìtový motor), resp.15 000 km
(zážehový motor)
Roèní prohlídka pøedèasnì nejpozdìji do 30 OOOkm

Popis pracovních úkonù: strana

-Ventilová vùle: kontrola, pøíp. nastavení (pouze motory 1,31) 51

-Motor: pohledová kontrola na poškození a netìsnost 39

-Motorový olej: výmìna (vèetnì olejového filtru) 41, 43

. -Pamì• vlastní diagnostiky všech systémù: pøeètení, pøíp. smazání 28, 30

-Provedení vizuální kontroly vnìjšího poškození modulu airbagu 32

-Kontrola pøedstihu, volnobìžných otáèek a obsahu CO, pøíp. seøízení (karburátorový motor) 1) 21

-Kontrola volnobìžných ot., pøíp. jejich nastavení (vznìtový motor) 1) 45.2

-Kontrola volnobìžných oto (zážehový motor se vstøikováním) 1) 21

-Palivový filtr: odvodnìní (vznìtový motor) 45.1

-Brzdová soustava: pohledová kontrola na netìsnost a poškození 57

-Kontrola tlouš•ky obložení pøedních brzd c 55

-Kontrola pøevodovky, hnacích høídelù a manžet na netìsnost a poškození 39

-Èepy spodních ramen: kontrola ochranných manžet na netìsnost

-Hlavice øídicích tyèí: kontrola vùle, upevnìní vlnovcových tìsnìní

-Kontrola, pøíp. dohuštìní pneumatik (vèetnì rezervního kola) 54

-Kontrola druhu a zpùsobu opotøebení pneumatik (vèetnì rezervního kola) 53

-Kontrola a zapsání hloubky profitu pneumatik (vèetnì rezervního kola) 53
. (PL...,PP...,ZP...,ZL...,REZ...) v " , ., , v

j -Pokracovanl na nasledujlcl strane

Vydání 01.98 -17-
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

-Kontrola výfukového potrubí na netìsnost a poškození ..I

-Kontrola množství brzdové kapaliny, pøíp. doplnìní 57

-Brzdová kapalina: výmìn~ (kaŽd.é,2 rOk~) " , v, v , 58 -I

-Kontrola mrazuvzdornosti chladlcl kapaliny, tìsnosti chladlcl soustavy, prlp. doplnenl 46

-Výmìna chladicí kapaliny (každé 3 roky) -platí pro vozy s chladicí kapalinou G11 -barvy modrozelené 48
-Výmìna chladicí kapaliny (každých 5 let) -platí pro vozy s chladicí kapalinou G 12 -barvy èervené

-Akumulátor: zkontrolovat hladinu náplnì, pøíp. doplnit destil. vodou 69

~ Spojkový pedál: kontrola polohy, pøíp. nastavení 33

-Omezovaè dveøí a pojistka víka motorového prostoru: namazat

-Žárovky, kontrolky, smìrová a varovná svìtla, svìtel. a zvuková houkaèka: kontrola funkce

-Stíraèe skel: kontrola funkce, stav pryžových stírátek 71, 72
Ostøikovaèe: kontrola, pøípadnì seøídit, pøípadnì doplnit kapalinu 73

-Svìtlomety: kontrola, pøípadnì seøídit 64

Po každé prohlídce:

-Nálepku" Pøíští servisní prohlídka" vyplnit a nalepit na bok panelu pøístrojové
desky (na stranì øidièe)

-Zkušební jízda vèetnì zkoušky nožní a ruèní brzdy, øízení a øazení. Závìreèná kontrola 33, 85 .

-Vyplnit "Závìsný štítek pro servis" a zavìsit na vnitøní zpìtné zrcátko

" 1) u nìhož se momentálnì neprovádí kontrola emisí

.

,

"

;
c-

, .
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I
FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

.Servisní prohlídka po ujetí 30 000 km, 90 000 km, 150 000 km, 210 000 km, I

.Každé 2 roky -výmìna brzdové kapaliny (dodateèný úkon) I

.Každé 3 roky -výmìna chladicí kapaliny (dodateèný úkon) -platí pouze pro vozy s chl. kapalinou G11 -barvy
modrozelené

.Každých 5 let -výmìna chladicí kapaliny (dodateèný úkon) -platí pouze pro vozy s ch). kapalinou G 12 -barvy
èervené

.Kontrola emisí: Platnost viz emisní nálepka na SPZ

.Doporuèeno: výmìna stíracích lišt

Popis pracovních úkonù: Seite

-Ventilová vùle: kontrola, pøípadné nastavení (pouze motory 1,31) 51

-Motor: pohledová kontrola na poškození a netìsnost 39

-Motorový olej: výmìna (vèetnì olejového filtru) 41,43

-Zapalovací svíèky: výmìna (neplatí pro motor 1,61 a 1,31 MPI

-Pamì• vlastní diagnostiky všech systémù: Pøeètení, pøíp. smazání 28,30

.-Provedení vizuální kontroly vnìjšího poškození modulu airbagu 32

-Kontrola pøedstihu, volnobìžných otáèek a obsahu CO, pøíp. seøízení (karburátorový motor)1) 21

-Kontrola volnobìžných otáèek (zážehový motor se vstøikováním)1) 21

-Kontrola volnobìžných otáèek, pøíp. jejich nastavení (vznìtový motor) 1) 45.2

-Øemen alternátoru: kontrola stavu a napnutí 34

-Èistiè vzduchu: vyèistìní tìlesa a výmìna vložky

-Èistiè paliva: výmìna (vozy s karburátorovým a vznìtovým motorem) 45

-Rozdìlovaè: namazat (pouze motory 1,31) 61

-Brzdová soustava: pohledová kontrola na netìsnost a poškození 57

-Brzdová obložení: kontrola tlouš•ky u pøedních a zadních brzd 55

-Kontrola pøevodovky, hnacích høídelù a manžet na netìsnost a poškození 39

-Ozubený øemen pro"pohon vaèkového høídele: kontrola stavu a napnutí, pøíp. napnutí (vznìtový motor 38.2
a motor 1,61)

-Èepy spodních ramen: kontrola ochranných manžet na netìsnost

.-Hlavice øídicích tyèí: kontrola vùle, upevnìní a vlnovcových tìsnìní

-Kontrola stavu oleje v pøevodovce, pøíp. doplnìní 38

-Kontrola pøíp. dohuštìní pneumatik (vèetnì rezervního kola) 54

-Kontrola druhu a opotøebení pneumatik (vèetnì rezervního kola) .53

-Kontrola a zapsání hloubky profilu pneumatik (vèetnì rezervního kola)(PL..., PP..., ZP..., ZL..., REZ...) 53

-Kontrora výfukového potrubí na tìsnost a poškození

-Kontrola ochraného nátìru spodní èásti karosérie -poškození 40

-Brzdová kapalina: kontrola množství pøíp. doplnìní 57

-Brzdová kapalina: výmìna (každé 2 roky) 58

-Kontrola mrazuvzdornosti chladicí kapaliny, tìsnosti chladicí soustavy, prípadnì doplnit 46 I

-Chladicí kapalina: výmìna (každé 3 roky) -platí pro vozy s chl. kapalinou G11 -barvy modrozelené 48
-Chladicí kapalina: výmìna (každých 5 let) -platí pro vozy s chl. kapalinou G12 -barvy èervené

-Akumulátor: zkontrolovat hladinu náplnì, pøíp. doplnit destilovanou vodu 69

-Spojkový pedál: kontrola polohy, pøíp. nastavení 33

.-Omezovaè dveøí a pojistka víka motorového prostoru: namazat

Pokraèování na následující stranì
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I
Servisní prohlídky a údržba FELlCIA I

-Lárovky, kontrolky, smìrová a výstražná svìtla, svìtelná a zvuková houkaèka: kontrola funkce i

-Stíraèe skel: kontrola funkce, seøízení trysek, stav pryžových stíráte k 71, 72 ~ I
Ostøikovaèe: kontrola funkce, pøíp. seøízení trysek, pøíp. doplnit kapalinu 73 --

I-Svìtlomety: kontrola seøízení, pøípadnì seøídit 64

Po každé prohlídce strana

-Nálepku" Pøíští servisní prohlídka "vyplnit a nalepit na pøístr.desku (na str. øidièe)

-Zkušební jízda vèetnì zkoušky nožní a ruèní brzdy, øízení a øazení. Závìreèná kontrola 33, 85

-Vyplnit "Závìsný štítek pro servis" a zavìsit na vnitøní zpìtné zrcátko

1) u nìhož se momentálnì neprovádí kontrola emisí

.
,

.

.
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I
FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

Servisní prohlídka po ujetí 60000 km, 120000 km, 180000 km, 240 000 km,. .každé 2 roky -výmìna brzdové kapaliny (dodateèný úkon)

.Každé 3 roky -výmìna chladicí kapaliny (dodateèný úkon) -platí pouze pro vozy s chl. kapalinou G11 -barvy
modrozelené

.Každých 5 let -výmìna chladicí kapaliny (dodateèný úkon) -platí pouze pro vozy s chl. kapalinou G 12 -barvy
èervené

.Kontrola emisí: Platnost -viz emisní nálepka na SPZ

.doporuèeno: výmìna stíracích lišt

Popis pracovních úkonù strana

-Ventilová vùle: kontrola, pøípadnì nastavení (pouze motor 1,31) 51

-Motor: pohledová kontrola na poškození a netìsnost 39

-Motorový olej: výmìna (vèetnì olejového filtru) 41,43

-Zapalovací svíèky: výmìna

-Kontrola hladiny kapaliny v servoøízení 38.1

-Provedení vizuální kontroly vnìjšího poškození modulu airbagu 32

-Pamìt vlastní diagnostiky všech systémù: Pøeètení, pøíp. smazání 28,30

.-Kontrola predstihu, volnobìžných otáèek a obsahu CO, pøip. seøízení (karburátorový motor) 1) 21

-Kontrola volnobìžných oto (zážehový motor se vstøikováním) 1) 21

-Øemen alternátoru: kontrola stavu a napnutí 34

-Èistiè vzduchu: vyèistìní tìlesa a výmìna vložky

-Èistiè paliva: výmìna 43,45

-Rozdìlovaè: namazat (pouze motor 1,31) 61

-Kontrola volnobìžných ot., pøíp. jejich nastavení (vznìtový motor) 1) 45.2

-Brzdová soustava: pohledoVá kontrola na netìsnost a poškození 57

-Brzdová obložení: kontrola tlouštky u predních a zadních brzd 55

-Kontrola pøevodovky, hnacích høídelù a manžet na netìsnost a poškození 39

-Ozubený remen pro pohon vaèkového hrídele: kontrola stavu a napnutí, príp.napnutí(vznìtový motor 38.2
a motor 1,61)

-Èepy spodních ramen: kontrola ochranných manžet na netìsnost

-Hlavice øídicích tyèí: kontrola vùle, upevnìní a vlnovcových tìsnìní

.-Pøevodový olej: Výmìna 37

-Kontro1a, pøíp. dohuštìní pneumatik (vèetnì rezervního kola) 54

-Kontrola druhu a zpùsobu opotrebení pneumatik (vèetnì rezervního kola) 53

-Kontrola a zapsání hloubky profilu pneumatik (vèetnì rezervního kola) (PL...,PP...,ZP...,ZL...,REZ...) 53

-Kontrola výfukového potrubí na tìsnost a poškození

-Kontrola ochranného nátìru spodní èásti karosérie -poškození 40

-Brzdová kapalina: kontrola množství, pøíp.doplnìní 57

-Brzdová kapalina: výmìna (každé 2 roky) 58

-Kontrola mrazuvzdornosti chladící kapaliny, tìsnosti chladicí soustavy, pøípadnì doplnit 46

-Chladicí kapalina: výmìna (každé 3 roky) -platí pro vozy s chl. kapalinou G11 -barvy modrozelené 48
-Chladicí kapalina: výmìna (každých 5 let) -platí pro vozy s chl. kapalinou G12 -barvy èervené

-Akumulátor: zkontrolovat hladinu náplnì, príp. doplnit destil. vodu 69

-Spojkový pedál: kontrola polohy, pøíp. nastavení 33

-Omezovaè dveøí a pojistka víka motorového prostoru: namazat

.-Pokraèování na následující stranì
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA I

I
-Žárovky, kontrolky, smìrová a výstražná svìtla, svìtelná a zvuková houkaèka: kontrola funkce !

-Stíraèe skel: Kontrola funkce, stav pryž. stíráte k 71, 72 ~ i
Ostøikovaèe: kontrola funkce, pøíp. seøízení trysek, pøíp. doplnit kapalinu -73 ~

I-Svìtlomety: kontrola seøízení, pøípadnì seøídit 64

Po každé prohlídce: strana

-Nálepku"Pøíští servisní prohlídka"vyplnit a nalepit na pøístr. desku (na stranì øidièe)

-Zkušební jízda vèetnì zkoušky nožní a ruèní brzdy, øízení a øazení. Závìreèná kontrola 33,85

-Vyplnit "Závìsný štítek pro servis" a zavìsit na vnitøní zpìtné zrcátko

1) u nìhož se momentálnì neprovádí kontrola emisí

.
,

.
)

.
-20.1 -Vydáni 01.98

SOO.5201.08.15

.



FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

Zkouška emisí

.Zkouška emisí u vozidel s karburá-
torem, typ 135 bez katalyzátoru nebo
s neøízeným katalyzátorem

Upozornìní:

Pøed vlastním provedením zkoušky je nutno
provést pohledovou kontrolu a dodržet technické
podmínky pro seøízení.

Pohledová kontrola

.Pøipojeny všechny podtlakové hadice.

.Pøipojena hadice odvìtrání klikové skøínì.

.Tìsné výfukové potrubí.

.U vozidel s katalyzátorem:

.Katalyzátor namontován a nepoškozen.

.Zúžené hrdlo palivové nádrže pro bezolovnatý
benzín.

Technické podmínky pro seøízení

.Bezvadná funkce motoru

.Bezvadná funkce zapalovací soustavy

.Tìsné sací potrubí

.Bezvadná funkce lanka akcelerace
=> strana 63

.Bezvadná funkce regulátoru teploty nasáva-
ného vzduchu.

.Teplota nasávaného vzduchu je regulována klap-
kou v tìlese vzduchového filtru. Tato klapka je ovlá-
dána dilataèním èlenem. Pøi provozní teplotì mo-
toru musí být kanál pro pøívod teplého vzduchu
uzavøen. V pøípadì, že tomu tak není, je závada
v dilataèním prvku.

.Vypnuty všechny elektrické spotøebièe

Sejmout hadici odvìtrání klikové skøínì a uzavøít
pøívod vzduchu ke vzduchov. filtru.

.
Vydání 11.94 -21-
500.5201.00.15.



Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

[ ~~~j-- ~. Seøizovacíšroub-1-senesmídotýkatstupòové ~
vaèky -2-. ~

0 2 .Sytiè mimo provoz

Upozornìní:
1 V pøípadì, že jsou zjištìny nìjaké závady je tøeba

provést opravu.

I 802-0001 I

Technická data zapalovacích svíèek
motoru, typ 135

Oznaèení výrobce
.Bosch FR 8 DC

Champion RC 12 YC
NGK BCPR 5 ES

Interval výmìny každých 30 000 km

Vzdálenost
elektrod 0,7...0,8 mm

Utahovací s plochou d.p. s kužel. d.p.

moment 30 Nm 15Nm

d.p. = dosed. plocha

Pøipojení zkušebních pøístrojù k vozidlu

Aby se zabránilo úrazu nebo poškození zapalovací .soustavy dodržujte následující pokyny:

.Pøipojování a odpojování vodièù zapalovací
soustavy (vèetnì vysokonapì•ových) je tøeba
provádìt pøi vypnutém zapalovaní.

.Nedotýkat se vodièù zapalovací soustavy pøi bì-
žícím motoru nebo bìhem jeho startování.

~ -Pøipojit zkušební pøístroj pro zapalování (napø
V.A.G 1767) pomocí kleští a stroboskopickou[jJJ lampu podle návodu výrobce.

00
o
o
o
o
o -
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

.U vozidel bez katalyzátoru:

1 -Zkušební pøístroj na mìøení CO (na pø. V.A.G
1363A nebo 4-dílný V.A.G 1788) pøipojit do kon-
cové èásti výfukového potrubí.

U vozidel s neøízeným katalyzátorem:

Pøipojit zkušební pøístroj na mìøení CO (na pø.
V .A. G 1363A nebo 4-dílný V .A. G 1788 s hadicí
od adaptéru V.A.G 1763/3) do mìøícího místa
v pøední èásti výfukového potrubí -pos.1-

-Po provedeném mìøení musí být mìøicí místo
-pos.1- opìt tìsnì uzavøeno

I 802-0088 I

.Prùbìh zkoušky pro všechny typy vozídel:

-Nastartovat motor a nechat bìžet pøi volnobìž-

nýchotáèkách.

-Zmìøit volnobìžné otáèky.

-Odpojit hadici podtlakové regulace od rozdìlo-
vaèe a hadici utìsnit.

-Zmìøit pøedstih.

Stroboskopickou lampou posvítit na stupnici,
která je na pøedním víku motoru.

-V pøípadì zjištìní hodnoty mimo pøedepsanou
toleranci, seøídit pøedstih otáèením tìlesa roz-
dìlovaèe.

.-V pøípadì, že jsou namìøené hodnoty CO a
volnobìžných otáèek mimo pøedepsanou tole-
ranci, seøídit tyto hodnoty støídavým otáèením
seøizovacích šroubù.

I 802-0002 I

,

.
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA I

Kontrolní a seøizovací hodnoty pro ~
motor 135 -

Bez katalyzátoru
Kont. hodnota Seøizovací h.

Teplota oleje min. 65°C

Volnobìžné
otáèky 750... 850 1/min 800 :t 50 1/min

Pøedstih 0°...4° pøed HÚ 2 :t 2°pøed HÚ
Hadice podtl.

regulace odpojena odpojena
Obsah CO
pøi volnobìhu 0,5 ...1,5% 1,0 :t 0,5%

Obsah HC max 500 ppm < 500 ppm

Neøízený katalyzátor

Kont. hodnota Seøiz. hodnota

.Teplota oleje min. 65°C

Volnobìžné oto 800...850 1/min 800:t 50 1/min

Pøedstih 0° ...4° pøed HÚ 2°:t 2° pøed HÚ
Hadice podtl.

regulace odpojena odpojena
Obsah CO Mìøeno
pøi volnobìhu pøed katalyzát.

0,5...0,8% 0,5+0,3%
Obsah HC max 500ppm < 500ppm

Obsah CO Mìøeno za katalyzát.
pøi volnobìhu max 0,2 % 0,1 :t 0,1%

Obsah HC max 300 ppm < 300 ppm

.
Volno bìžné otáèky seøídit pomocí dorazového
šroubu škrtící klapky -1-.

-Obsah CO odeèíst na pøístroji.

-Obsah CO seøídit otáèením šroubu bohatosti
smìsi -2-.

Po skonèením mìøení vìnujte pozornost
následujícímu upozornìní:
Všechny hadice a konektory, které byly, z dùvodu
mìøení odpojeny, je nutno opìt všechny správnì

zapojit.I 802-0003 I .
-24- Vydání 11.94
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

Zkouška vstøikovacího a zapalo-
. vacího zaøízení Mono-Motronic, typ I

135 B /136 B

Upozornìní:
Pøed provedením vlastní zkoušky je tøeba
provést následující pohledovou kontrolu a
dodržet tyto podmínky:

Pohledová kontrola

.Pøipojená Lambda -sonda

.Pøipojeny všechny podtlakové hadice

.Pøipojeny všechny hadice k nádobce s ak-
tivním uhlím

.Pøipojeny všechny vodièe vstøikovací a zapa-
lov. soustavy

..Pøipojena hadice odvìtrání klikové skøínì

.Výfuková soustava musí být neporušená a
tìsná

.Nepoškozený katalyzátor

.Zúžené plnicí hrdlo palivové soustavy

Mìøící a seøizovací podmínky

.Bezvadná funkce motoru

.Bezvadná funkce zapalovací soustavy

.Tìsné sací potrubí

. .Bezvadná funkce lanka akcelerace =>
strana 63

.Vypnuty všechny elektrické spotøebièe (ven-
tilátor chlazení nesmí být bìhem zkoušky
zapnutý).

Upozornìní:

.V pøípadì, že jsou zjištìny závady, je tøeba

nejdøíve provést opravu

.Pøedstih je urèen øídící jednotkou a další
seøízení není možné

.Volnobìžné otáèky a obsah CO se pouze
mìøí -nelze nastavit.

I
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Technická data zapalovacích svíèek -í

motoru 135B /136B I

Typ. oznaèení výrobce

135 B 136 B

Bosch FR 8 DC NG K BCPR 6 ES
NGK BCPR 5 ES Champion RC 9
Champion RC 12 YC

YC

Vzdálenost
elektrod 0,7...0.8 mm

Utahovací S plochou dosedací plochou
moment 30 Nm

Interval
výmìny Každých 30 000 km .

Pøípojení mìøicích pøístrojù k vozidlu

Aby se zabránilo pracovnímu úrazu nebo poško-
zení zapalovací soustavy je tøeba vìnovat
zvýšenou pozornost následujícímu pokynu:

.Vodièe zapalovací soustavy (vèetnì vysoko-
napì•ových kabelù) pøipojovat a odpojovat
pouze pøi vypnutém zapalování.

~ t ..-Zkušební pøístroj na zapalovací soustavu
g (napø. V.A.G 1767) pøipojit pomocí kleští
g V.A.G 1367/8. stroboskop.lampu pøipojit dle

návodu k obsluze.-
-Pøipojit zkušební pøístroj na CO (napø. V.A.G

1363A nebo 4-dílný pøístroj V.A.G 1788) .

Upozornìní:

Sonda výfukových plynù musí být zcela zasu-
nuta do konce výfuku (nezasunovat do
odsávací hadice) !

-Nastartovat motor a nechat bìžet na vol-
nobìh.

-Zmìøit volnobìžné otáèky a obsah CO.

.
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.Kontrolní hodnoty pro zkoušku
výfuk. plynù vozù s motorem
1358/1368

Teplota oleje min 80 °C

Doba ohøevu
katalyzát. 1 minuta

Volnobìžné otáèky 800 :t 50/min

Pøedstih neseøizuje se

Obsah CO pøi volnobìhu
(Mìøeno pøed katalyz.) 0,0 ...0,5%

Po ukonèení zkoušky výfukových plynù
vìnujte pozornost následujícímu pokynu:
Všechny hadice a konektory; které byly pro

. úèely zkoušky a sefízení odpojeny nebo rozpo-
jeny, je opìt nutno uvést do správného
pùvodního stavu.

Zkouška vstøikovacího a zapalo-
vacího zaøízení 1 AV, typ motoru
AEE

Upozornìní:
Pfed provedením vlastní zkoušky je tøeba
provést následující pohledovou kontrolu a
dodržet tyto podmínky:

Pohledová kontrola

.Pøipojená lambda -so~da

.Pøipojeny všechny podtlakové hadice

..Pøipojeny všechny hadice k nádobce s ak-
tivním uhlím

.Pøipojeny všechny vodièe vstøikovací a zapa-
lov. soustavy

.Pøipojena hadice odvìtrání klikové skøínì

.Výfuková soustava musí být neporušená a
tìsná

.Nepoškozený katalyzátor

.Zúžené plnicí hrdlo palivové soustavy

.
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Mìøící a seøizovací podmínky

~
.Bezvadná funkce motoru --

.Bezvadná funkce zapalovací soustavy

.Tìsné sací potrubí

.Bezvadná funkce lanka akcelerace =>
strana 63

.Vypnuty všechny elektrické spotøebièe
(ventilátor chlazení nesmí být bìhem
zkoušky zapnutý).

Upozornìní:

.V pøípadì, že jsou zjištìny závady; je tfeba
nejdfíve provést opravu

.Pøedstih je urèen øídící jednotkou a další
.seøízení není možné. Podmínkou je správné

nastavený rozdìlovaè zapalování => Vstfiko-
vací a zapalovací zaøízení 1A~

.Volnobìžné otáèky a obsah CO se pouze
mìøí -nelze nastavit

Technická data zapalovacích svíèek
motoru AEE

Typ. oznaèení výrobce

Bosch W7 LT C R NGK BUR 6 ET

Vzdálenost 0,9-1,1 mm 0,7-0,9mm
elektrod

Utahovací 30 Nm
moment

.Interval
výmìny Každých 60 000 km

Pøipojení mìøicích pøístrojù k vozidlu

Aby se zabránilo pracovnímu úrazu nebo poško-
zení zapalovací soustavy je tøeba vìnovat
zvýšenou pozornost následujícímu pokynu:

.Vodièe zapalovací soustavy (vèetnì vyso-
konápìtových kabelù) pøipojovat a odpojo-
vat pouze pøi vypnutém zapalování.

.
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Zkušební pøístroj na zapalovací soustavu I

(napø. V.A.G 1767) pøipojit pomocí kleští
V.A. G 1367/8, stroboskop. lampu pøipojit dle
návodu k obsluze.

Upozornìní:

Pøed pøipojením snímaèe otáèek nutno použít
vymezovací podložku indukèního snímaèe
MP1-219 (6mm silná).

-Pøipojit zkušební pøístroj na CO (napø. V.A.G
1363A nebo 4-dílný pøístroj V.A.G 1788)

Poznámka:
Sonda výfukových plynù musí být zcela zasu-
nuta do konce výfuku (nezasouvat do odsávací
hadice) !. -Nastartovat motor a nechat bìžet na vol-

nobìh.

-Zmìøit volnobìžné otáèky a obsah CO.

Kontrolní hodnoty pro zkoušku
výfuk. plynù vozù s motorem AEE

Teplota oleje min. 80 °C

Doba ohøevu katalyzátoru 2 minuty pøi 2500/min

Volnobìžné otáèky 640 ~ 790/min

Pøedstih ~ neseø,izuje se

Obsah CO pøi volnobìhu 0,0...0,5 %
(mìøeno za katalyzátorem)

.Zvýšené volnobìžné otáèky 2500 -2800/min

Lambda-hodnota pøi 0,97 -1,03
2500 -2800/min

Obsah CO pøi max. 0,3 %
2500 -2800/min

Otáèky pro zkoušení re- 540-890/min
gulaèního obvodu

DELTA-Lambda 0,03

Po ukonèení zkoušky výfukových plynù
vìnujte pozornost následujícímu pokynu:

Všechny hadice a konektory, které byly pro
úèely zkoušky a seøízení odpojeny nebo rozpo- I
jeny; je opìt nutno uvést do správného
pùvodního stavu..

Vydání 08.96 -27.2 -
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!

Zkouška emisí u vozidel se -I

vznìtovým motorem -I

Upozornìní:

.Zkouška se má provádìt podle možnosti v
návaznosti na zkušební jízdu a venku. Není
-Ii to z urèitých dùvodù (povìtrnost,
pøekroèení hluku v obytných oblastech)
možné, mùže být zkouška provedena v
dílnì.

.Z dùvodu hluku má být víko motorového
prostoru bìhem mìøení zavøeno k prvnímu
zapadnutí.

Pnhledová kontrola

.Pøipojena hadice odvìtrání klikové skøínì

.Nepoškozený katalyzátor .

.Tìsnost palivové soustavy, vstøikovacího
èerpadla

.Tìsnost a nepoškozenost výfukové sou-
stavy

.Všechny podtlakové hadice pøipojeny

Zkušební a nastavovací podmínky

.Teplota oleje min. 80°C

.Elektrické spotøebièe vypnuty

.V pamìti závad není závada
~ str.28, Pøipojení systémového testeru vo-

, zidla V.A.G 1552 a pøeètení pamìti závad. .

Upozornìní:

Zjistìné závady pøed mìøením odstranit
(opravárenský úkon)

Pøipojení zkušebních pøístrojù

-Pøipojit tester podle návodu k obsluze.

-Spustit motor, nechat zahøát na provozní te-
plotu a nechat bìžet na volnobìh.

-Provést mìøení emisí.

.
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Kontrolní hodnoty pro mìøení
.emisí, kód motoru AEF

Od teploty oleje min. 60DC zahøát motor pomocí 1 O-ti
sešlápnutí pedálu akcelerace do pøebìhových otáèek
na min. 80 DC .

Teplota oleje min. 80 DC

Volnobìžné otáèky 850...1000 min-l

'Pøebìhové otáèky 1) 4950...5150 min-l

Doba mìøení v sekundách 0,5

Modus mìøení B

Èíslo sondy 1

Korigovaný souèinitel absorbce 1,05 m-l

.1) Nezatížený motor

Jestliže se namìøené hodnoty liší od hodnot
pøedepsaných je nutno provést patøiènou
opravu.
~ Poøadaè 5, Vznìtový motor 1,91 -mecha-

nická èást a Vznìtový motor -vstøikovací a
žhavicí zaøízení.

Upozornìní:
Zpùsob mìøení stanovují jednotlivé národní
pøedpisy.

,.

.
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Zkouška emisí u vozidel se ..
vstøikováním paliva Simos 2P, kód -
motoru 135M a 136M

Postupovat podle následujícího postupu:

Pohledová kontrola

.Pøipojena lambda -sonda

.Nepoškozený katalyzátor

.Pøipojeny všechny hadice k nádobce s ak-
tivním uhlím

.Pøipojena hadice odvìtrání klikové skøínì

.Pøipojeny všechny vodièe vstøikovací a zapa-
lovací soustavy .

.Tìsnost a nepoškozenost výfukové sou-
stavy

.Všechny podtlakové hadice pøipojeny

Zkušební a nastavovací podmínky

.Teplota oleje min. 80°C.

.Elektrické spotøebièe vypnuty.

.V pamìti zí3vad není záv~da.
~ str.28, Pøipoj~ní diagnostického pøístroje

V.A.G 1552, resp. V.A.G 1551 a pøeètení
pamìti závad.

Upozornìní:

.Zjistìné závady pøed mìøením odstranit .
(opravárenský úkon)

.Pøedstih motoru nelze nastavit -je urèen
øídicí jednotkou

.Volnobìžné otáèky a obsah CO se pouze
mìøí -nelze nastavit.

.Závady zjištìné dotazem na chybovou
pamì• (elektronika motoru) odstranit a chy-
bovou pamì• vymazat.

.
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. Zkouška emisí napø. pomocí analyzátoru I
výfukových plynù Atal AT 500:

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a I
pomùcky

.Analyzátor výfukových plynù, napø. AT 500 s
adaptérem zážehového snímaèe AT 102
4006

Pøipojení zkušebních pøístrojù

Upozornìní:
Následující popis se vztahuje k testeru A T 500.

ATAL ~ .EMISSIONANALYSER AT 500

II n on I~I a on 180 1-' [I n on 81~1 a on 81
80 8 od .111 8~0 8101 ~ ~táhnout svorkovn}ci ze vst,øikov~vcího v,en-

II U.OU II II U.OU I ji. 1 LV OCU 1':-1 ~ tllu -A- a nasadit adapter zazehoveho

[I I u C I~I [I I I 811~1 ~ ~ snímaèe -B- na vstøikovací ventil a na svor-
. I[=]~IJI 1[=~~~fJ]~1 lIJ kovnici pøívodního vedení vstøikovací trysky.

~ G

[:]~Q:J~ [IQQ~J~ ~ Upozornìní:

.Adaptér zážehového snímaèe AT 1024006 se
používá pro mìøení otáèek motoru. Bývá
používán pøedevším u bezkontaktního zapa-
lování se samostatnými zapalovacími cívkami.

-Pøipojit zážehový snímaè -C- na jedno vedení
kabelu adaptéru -B-.

-Pøi vypnutém zapalování pøipojit analyzátor
výfukových plynù napø. AT 500 podle návodu
k použití:

-Sondu na mìøení výfukových plynù nasadit
do výfukového potrubí.

I 802-0273 .I -Nastartovat motor a nechat ho bìžet ve vol-
.nobìžných otáèkách.

Upozornìní:
.U motorù s bezkontaktním zapalováním se

musí pøepnout rozsah mìøení souèasným
stlaèením tlaèítek "FN" a "TEMP".

.Svìtelná dioda "2T" vlevo nahoøe v zobra-
zovacím poli otáèek motoru (poz. -0-) musí
blikat.

.
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!

-Nechat motor min. 1 minutu bìžet ve vol- 81 I
nobìhu. _/

-Odeèíst otáèky motoru. I

Pøedepsaná hodnota: 765...815 1/min.

-Odeèíst obsah CO z analyzátoru výfukových
plynù.

Pøedepsaná hodnota obsahu CO:
Max. 0,5 % .

na konci výfukové trubky pøi volnobìžných
otáèkách.

-Vypnout zapalování.

Jestliže se namìøené hodnoty liší od hodnot
pøedepsaných je nutno provést patøiènou
opravu. .=> Vstøikovací a zapalovací zaøízení Simos 2P.

Po ukonèení mìøení emisí dbát násle-
dujících upozornìní:

.Vyzkoušet èinnost pøídavných agregátù jako
napø. servoøízen~ automatická pøevodovka
nebo klimatizace. Zkontrolovat zda motor
pøi tomto zatížení bìží bez problémù.

.Všechny hadice a svorkovnice, které byly
kvùli mìøení a nastavení demontovány resp.
rozpojeny; musí být opìt zamontovány
resp. spojeny.

Technická data zapalovacích svíèek
u vozidel se vstøikováním paliva Si-
mos 2P, kód motoru 135M a 136M

Interval výmìny: každých 60.000 km .

Utahovací moment: 30 Nm

Oznaèení zapalova- obj. èíslo Vzdálenost
cích svíèek elektrod

BRISK DR 15 TC 101 000060 AA 3 x 0,8
mm1)

Champion RC 89 PYC 101 000 049 AC 3 x 0,8
mm1)

NGK BK UR 5 ET 101 000033 AG 3 x 1,0
mm1)

1) Vzdálenost mezi anodou a katodou svíèky.

.
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.Kontrolní hodnoty pro mìøení emisí
u vozidel se vstøikováním paliva Si-
mos 2P, kód motoru 135M a 136M

Teplota oleje min. 80 °c,

Doba ohøevu katalyzátoru 2 minuty pøi
2500min-l

Volnobìžné otáèky 765...815 min-l

Otáèky pro zkoušení re- 665-915min-l
gulaèního obvodu

Zvýšené volnobìžné otáèky 2500 -2800min-l

Pøedstih neseøizuje se

Lambda-hodnota pøi 0,97 -1,03
2500 -2800/min

.Obsah CO pøi volnobìhu 0,0...0,5 %
(mìøeno za katalyzátorem)

Obsah CO pøi max. 0,3 %
2500 -2800/min

Delta-Lambda min. 0.3 %

I.

.
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i

Popis pracovních postupù ~

Pøipojení diagnostického
pøístroje V.A.G 1552, resp. V.A.G
1551 a pøeètení pamìti závad

Vozy vyrobené od 01.95

Potøebné spec. náøadí, pøístroje a pomùcky:

.Diagnostický pøístroj V.A.G. 1552 nebo V.A.G.
@ 1551 s vedením V.A.G. 1551/3.

Zkušební podmínky: .

.Napìti akumulátoru min. 11,5 V

.Pojistky a diagnostická svorkovnice v poøádku

t
...Diagnostická 16-pólová svorkovnice je umís-

tìna vpravo pod pøístrojovou deskou v prostoru
vedle pojistkového panelu -šipka- (u vozù RHD
je umístìna taktéž na pravé stranì vozu).

I 801-0019 I

Upozornìní:
.Následující popis se vztahuje pouze na

diagnostický pøístroj V.A. G. 1552 s použitím
programové karty 2.0.

.Použití pøístroje V.A. G. 1551 je obdobné s ohle-
dem na specifické odlišnosti (napt: jiné zobra- .zení displeje, možné použití tiskárny, apod.).

Prùbìh práce:

-Pomocí vedení V.A.G. 1551/3 pøipojit diagnos-
tický pøístroj.

-Spustit motor a nechat jej bìžet na volnobìh.

Test systému vozidla HELP...,
Zadejte adresu xx ...Na displeji se zobrazl:

.
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.Upozornìní:
.Není-Ii na displeji žádné zobrazení, pøezkoušet

podle elektrického schématu elektrické napájení
pøístroje V.A. G. 1552 => poøadaè "Elektrická
schémata, Hledání závad a Montážní místa"

.Tlaèítkem HELP pøístroje pro ètení závad mùže
být proveden dotaz na pøehled možných adres

-Zadat 00 pro adresu "Automatický test" a
potvrdit "Q".

Diagnostický pøístroj postupnì zobrazí všechny
známé adresy. Pokud odpoví øídicí jednotka svojí
identifikací, zobrazí se na displeji všechny v pamìti
uložené závady, nebo se zobrazí "Nezjištìna žádná
závada".

.Závady systému, které byly pøípadnì uloženy do
pamìti závad, se zobrazí (nutno zapsat). Potom
vyšle diagnostický pøístroj další adresu.

Upozornìní:

Sledujte, zda odpovìdìly øídicí jednotky všech na
voze zamontovaných systémù. Pokud nìkterá øídicí
jednotka neodpoví, zkontrolovat "K" vedení k dia-
gnostické svorkovnici => poøadaè "Elektrická sché-
mata, Hledání závad a Montážní místa".

Test systému vozidla HELP ...Po ukonèení automatického testu se na displeji
Zadejte adresu xx: zobrazí:

.-Vypnout zapalování.

Upozornìní:

Pokud byly nìjaké závady uloženy do pamìti, je
nutno si tyto závady zapsat a provést opravu.
Odstranìní závad a provedení vymazání pamìti
závad je opravárenský úkon.

.
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Pøipojení diagnostického pøí -
stroje V.A.G 1552, resp. V.A.G. ~--
1551 a pøeètení pamìti závad

Vozy vyrobené do 01.95

Upozornìní:
Všechny funkce, které jsou možné, provìøte diag-
nostickým pøístrojem V.A. G 1552, nebo se mohou
provìøit též diag. pøístrojem V.A. G 1551 (tento
pøístroJ má navíc tiskárnu).

Potøebné spec. náøadí, pøístroje a pomùcky:

.Zkušební adaptér -T 003-

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

Zkušební podmínky:

.Napìtí akumulátoru dle pøedpisu

.Pojistky a diagnostická svorkovnice v poøádku

Upozornìní:
.Pro pøipojení mìøícího pøístroje V.A. G 1552

resp. V.A. G 1551 je nutno použít adaptér
-TOO3-

...Zkušební adaptér -TO03- sestává z následujících
èásti:

.Pos.-1- svìtelná dioda (LED)

.Pos.-2- Spínaè zkušebního adaptéru .

.Pos.-3- Pøipojovací svorkovnice pro
diagnostické pøístroje V.A.G. 1552, resp.
V.A.G. 1551

1 2 3 4 .Pos.-4- Pøipojovací 5-pólová svorkovnice pro
I r-n. nnnn I pøipojení adaptéru do diagnostické zásuvky
1501-0002 I

Upozornìní:
.Pøed nastartováním motoru je nutno vypnout

spínaè zkušebního adaptéru -TOO3- (vypínaè
svìtelné diody -pos.1-)

Prùbìh práce:

-Diagnostický pøistroj V.A.G. 1552, resp.
V.A.G.1551 pøipojit vedením V.A.G. 1551/1
následovnì: .

-30 -Vydání 03.95
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FELICIA Servisní prohlídky a údržba I
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,

.-Pøipojit adaptér -TO03- do diagnostické zásuvky. I

Spínaè adaptéru musí být v poloze vypnuto
I(smìrem ke svìt. díodì).

-Pøed pøipojením zkušebního adaptéru je nutno
sejmout ochranný kryt diagnostické svorkovnice
a po ukonèení mìøení je tøeba jej nasunout opìt

zpátky.

...5-pólová diagnostická svorkovnice -šipka- se
nachází v zadní èásti motorového prostoru mezi
nádobkou s aktivním uhlím a stìnou motorového

prostoru.

-Zapnout zapalování

J""""""-- -Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552. resp.

-""'~rso1-=OOO11 V.A.G 15.51 pomo~í kabelu V.A.G 1551/1 na
..I ;:>UI-UUUI I svorkovnlce adapteru

-Nejdøíve pøipojit svorkovnici do èerné zásuvky

(napájení diag. pøístr.)

Pøeètìní pamìti závad pøístrojem V.A.G 1552:

Test systému vozidla HELP Na displeji se zobrazí:
Zadejte adresu xx

Upozornìní:

Nebude-Ii na displeji indikován údaj:
=> Návod k obsluze V.A. G 1552

Nebude-Ii na displeji indikován žádný údaj, nepøipojujte
druhou svorkovnici. V tomto pøípadì pøekontrolujte
napájeni diag. pøístroje a odstraòte závadu (opravá-

renský úkon).

.-Do bílé zásuvky diagnostického pøístroje pøipojte
druhou svorkovnici

Upozornìní:
+ Tlaèitkem HELP je možno na displej vyvolat dalši

pokyny pro obsluhu

+ Tlaèítkem -7 se pøechází k dalšímu kroku diagn.

programu

-Nastartovat motor a nechat bìžet na volnobìh

-Diagnostický pøístroj obsluhovat podle pokynù zo-
brazených na displeji

-Tlaèítky "O" a "1" vložit adresu "01" -"elektronika
motoru"

Test systému vozidla Q... '.
01 elektr . kt Na displeji se zobrazl.

-oni a mo oru

.-Vložení adresy potvrdit tlaèítkem "Q"

-
Vydání 03.95 ~i1-800.5201.02.15 "



Servisní prohlídky a údržba FELICIA I

Po zobrazení identifikace øídící jednotky: ~ I

-Stlaèit tlaèítko '--+ -I

-Stlaèit tlaè. "O" a "2" (Vyvolání pamìti závad -
02) a potvrdit tlaèítkem "Q"

Test systému vozidla Q02 V.
k .. h b ." t ' ~NadlspleJlsezobrazl:

-yzva vyplsu c y ove pame I

.Na displeji se zobrazí poèet uložených závad
v pamìti nebo "Nezjištìna žádná závada"

.Uložené závady lze budou postupnì zobrazit
tlaèítkem" ,--+".

-Zobrazené závady si zapsat

V pøípadì, že nebyla zjištìna žádná závada:

-Stisknout tlaèítko ~ .

V pøípadì, že byly závady zjištìny: Zápsané závady
pøedat pro další opravu. Odstranìní závad a výmaz
pamìti závad je opravárenský úkon!

Pøeètení pamìti závad diagnostickým
pøístrojem V.A.G. 1551:

Použití pøístroje V.A.G. 1551 je obdobné s ohledem
na specifické odlišnosti (napø. jiné zobrazení na
displeji, možnost použít tiskárnu apod.).

Provedení vizuální kontroly vnìjšího .poškození modulu airbagu

Vozidla vybavená systémem Airbag poznáte podle
nápísu "AIRBAG" na støední èásti volantu (na~tranì
øidièe) a na pøístrojové desce (na stranì s'polu-
jezdce).

~ Provést vizuální kontrolu støední èásti volantu -1-
.a povrchu pøístrojové desky na stranì spolujezdce

-2-, zda nevykazují vnìjší poškození.

Upozornìní: ,
.Støední plocha volantu a povrch modulu airbagu
na stranì spolujezdce se nesmìjí polepovat,
potahovat ani jinak upravovat. Tyto díly lze èistit
pouze suchým nebo lehce navlhèeným hadøíkem.

I 802 -02041 .
-32 -Vydání 03.95
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FELICIA Servisní prohlídky a údržba

.j j j Spojkový pedál: Kontrola polohy,
J J J nastavení
J J J:J

výchozí podmínky:

.Spojkový pedál bez vùle

.Spojkový pedál v klidové poloze

...Seøizovací hodnota:

Spojkový pedál O :t: 3mm vùèi brzdovému

pedálu

I ~"" """-I 1 Seøízení polohy:

I 830 -00011

-Pøed seøízením vytáhnout pojistku -2-.

Polohu spojkového pedálu seøídit otáèením

seøizovací matice -1-.

-Po seøízení nasadit pojistku -2- zpìt.

,

\
,

) Brzdová soustava, funkce a nasta-
'J~[~~I~:~=====::::~[]:~ -' ven í

1 2 Ruèní brzda

I 830-0010 I

-Seøízení má být provedeno tak, aby páka za-

padla pøi síle 100 + 40 N do druhého záøezu.. Vahadlo (viz šipka) musí být vždy kolmo k

páce ruèní brzdy.

Zkouška posilovaèe brzd

100+40N V V kl " k ' . 1 v V I ' typnout motor a ne o I rat SI ne ses apnou

--brzdový pedál, èímž dojde ke zrušení podt-

laku v posilovaèi.

-Sešlápnout brzdový pedál a za stálého tláku

nastartovat motor.

Je-Ii posilovaè brzd ve funkèním stavu, dojde po I

nastartování motoru k citelnému poklesu

I ~A" ""-I" I brzdového pedálu -funkce posilovaèe se uvede
I 846-0019 I v èinnost. ,

.
Vydání 08.96 -33 -
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

Kontrola opotøebení a napnutí øemene
alternátoru - -
Drážkový øemen, kontrola stavu a napnutí
~ strana 35.

-Kontrola opotøebení na:

.Trhliny spodní èásti (natržení, lomy v jádru, lomy
v pøíèném øezu)

.Oddìlení jednotlivých vrstev (krycí vrstva, tažné
prvky)

.Zálom na spodní èásti

.Roztøepení tažných prvkù

.Opotøebení bokù -viz obrázek -(úbìr materiálu,
roztøepené boky, ztvrdnutí bokù, skelné boky,
povrchové trhliny. .

.Stopy oleje a tuku.

--
Zjistit zda spodní èást øemenu nesedí na dnì
klínové drážky øemenice, viz. obr. -pos-1

1 O -Spravná poloha
I l.;t/"""~11 X -Nesprávná poloha -øemen sedí na dnì

Ail I I"k Upozornìní:

lli V pøípadì, že jsou zjištìny nìkteré z uvedených
-..závad, je tøeba øemen bezpodmíneènì vymìnit a

~1-rT zabránit tak dalším provozním poruchám.

I

X O
I 802-0023 I .Kontrola napnutí, pøíp. výmìna klín. øemenu

Klínový øemen je správnì napnutý, pokud je
B možno jej mírným tlakem prstù prohnout o 10

až 15 mm. Viz. obr. míra "A".

-Povolit upevòovací šrouby, alespoò o 1 otáèku

-Správnì napnout øemen vyklopením alternátoru
A

-Šrouby utáhnout pøedepsaným utah. momen-
tem

.Šrouby vzpìry alternátoru M8 dotáhnout utaho-
vacím momentem 25 Nm

I 802-00121 .
-34- Vydání 11.94
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

..Upevòovací šroub alternátoru M 10
dotáhnout utahovacím momentem 40 Nm

Kontrola opotøebení drážkového øemenu al-
ternátoru

-Kontrola na:

.Odloupnutí zadní èásti øemene a pásu
øemene od kordu øemene

.Oddìlenní plochy (krycí vrstva, tažné
smyèky)

.Natržené nebo uvolnìné drážky

.Pøetržené vlákna kordu

. Opotøebení bokù -viz obr. -(otìr materiálu.
vytrhané boky, ztvrdnutí bokù, sklovité a
ztvrdlé povrchy)

.Stopy po tuku a oleji.

Upozornìní:

Jsou-Ii zjištìny nedostatky; musí se drážkový
temen bezpodmíneènì vymìnit. Tak lze
zabránit ptípadným funkèním poruchám.

I 502-0025 I

Kontrola napnutí drážkového øemene,
pøípadnì ho napnout nebo vymìnit (motor
1,31).

Potøebná spec. náøadí, pøístroje a pomùcky:

..Mìøicí pøístroj firmy Optibelt -

.Napínací pøípravek firmy Nolt, NP 002

,Zkontrolovat pomocí mìøícího pøístroje .,

firmy Optibelt -šipka -napnutí drážkového
øemene a pøípadnì ho nastavit. Hodnota
musí být 350 ...400 N.

I 527-00151

.
Vydáni 10.95 -35 -
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

~
~ -V pøípadì výmìny, resp. opìtovného namon- ~

tování drážkového øemene je nutné dodržet

správnou polohu (viz. obr.)
pol. -1- = správnì,
pol. -2- = špatnì

1 2

I 822-0024 I

8 ~ -Upevòovací šrouby -èerné šipky- uvolnit nej- .ménì o jedno pootoèení.

I 802-0012 I

~ -Napínací pøípravek firmy Nolt NP 002 nasadit .na podpìru alternátoru a pomocí pøípravku
drážkový øemen napnout na požadovanou hod-
notu (používat mìøicí pøístroj firmy Optibelt).

..

-Upevòovací šrouby dotáhnout pøedepsaným
utahovacím momentem.

.Šrouby M 8 vzpìry alternátoru dotáhnout mo-
mentem 25 Nm.

.Upevòovací šroub M 10 dotáhnout momentem
40Nm.

Upozornìní:I 827-0014 I
Po napnutí nového drážkového øemene motor nas-
tartovat a nechat asi 20s bìžet na volnobìh. Motor
vypnout a opìt zmìøit napnutí. .

-36- Vydání 11.94
800.5201.00.15
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IFELlCIA Servisní prohlídky a údržba i

. Kontrola napnutí drážkového øemene, ~
pøípadnì ho napnout nebo vymìnit (motor

IAEE).

Potøebná spec. náøadí, pøístroje a pomùcky:

.Napínací pøípravek MP1-203

Pracovní postup

-Uvolnit šrouby pøipevnìní alternátoru.

Nasadit napínací páku MP1-203, pojistit ji
zasunutím kolíku a vyklopit alternátor
smìrem dolù.

1 S13-0029 1

-Sejmout nebo nasadit øemen alternátoru.

-Po nasazení øemene alternátoru pøi
. uvolnìném alternátoru nìkolikrát protoèit

motor pomocí spouštìèe (asi 10 otáèek).

-Pøitáhnout nejdøíve spodní a potom horní
šroub alternátoru momentem 23 Nm.

Výmìna oleje v pøevodovce

.Výmìnu oleje provádìt pouze když má mo-
tor provozní teplotu, jedinì tak je zajištìna
dostateèná tekutost oleje a možnost jeho
dokonalého vypuštìní.

.Vždy vymìnit tìsnicí kroužek vypouštìcího
šroubu.

.Vypuštìní pøevodového oleje: -

Vypouštìcí šroub -1- ve spodní èásti pøevo-
dovky vyšroubovat a olej vypustit

-Vypouštìcí šroub opìt zašroubovat a
utáhnout momentem 35Nm

-Vymontovat høídel náhonu tachometru

I S02-0022 I.
Vydání 10.95 -37 -
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!

~ I

K tomu je tøeba odšroubovat upevòovací -I
šroub pøíložky a vyjmout høídel náhonu ta-
chometru

-Vzniklým otvorem naplnit pøevodovku ole-
jem
-množství 2,4 litru

Specifikace pøevodového oleje

API-GL 4,
-SAE 75 W
-SAE 75 W-80
-SAE 75 W-85
-SAE 75 W-90

Kontrolastavupøevodovéhooleje .

Upozornìní:
Pti kontrole stavu hladiny ptevodového oleje
musí vozidlo stát na vodorovnì ploše.

pøevodovka >- 04.97

-Pro kontrolu stavu pøevodového oleje je
tøeba vymontovat a zamontovat náhon ta-
chometru a zmìøit výšku hladiny" A" viz.
obr.S02-0014, která musí být nejménì

A = 4mm.

A I 802-0021I

.
, v! CO"," prevodovka 05.97 >-

--.~---l
" Hladina oleje musí minimálnì zasahovat do

," 3 spodního okraje pastorku -šipka min-.

I
1 -V pøípadì nutnosti doplnit pøevodový olej ot-
o vorem náhonu tachometru.
I
i -Náhon tachometru opìt namontovat.
, 2'

min! -Pøíložku náhonového høídele tachometru
I opìt namontovat a šroub utáhnout momen-L' J I ~"A """" I tem 1 O Nm. .c

1 I 834-0220 I I

.
-38 -Vydání 01.98
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. -
Kontrola stavu hladiny oleje
servoøízení

Olej ve studeném stavu:

Upozornìní:
Systém kontrolovat pøi stojícím motoru.

-Pøední kola nastavit do pøímého smìru.

Uzávìr -šipka-.odšroubovat, napø. pomocí
tyèky

-Mìrku na olej otøít èistým hadrem.

-Uzávìr zašroubovat. ruènì utáhnout a opìt
odšroubovat.

.upozornìní:.
Platí pouze stav hladiny oleje u pøedtím zašrou-
bovaného uzávìru.

Kontrola hladiny oleje: Hladina oleje musí
být v rozsahu znaèky MIN (do 5 mm nad

.cl!. znaèkou MIN).

Upozornìní:
MAX + Je-Ii hladina oleje pod uvedeným rozsa-

hem, musí se hydraulický systém zkontro.
MIN lovat na netìsnosti (oprava). Pak nepostaèí

~ pouze olej doplnit.
o
ID + Je-Ii hydraulický systém tìsný, doplnit olej

" GO02 000".

1548-0030 I ~ Uzávìr zašroubovat a ruènì utáhnout.

.upozornìní:.
Uzávìr musí být dotažen do polohy; aby otvor
odvzdušnìní byl ve smìru jízdy; resp. vlevo.

Olej v provoznì teplém stavu (asi od 50°C)

~ -Uzávìr -šipka-.odšroubovat, napø.pomocí
tyèky

-Mìrnou tyèku na olej otøít èistým hadrem.

-Uzávìr zašroubovat, ruènì utáhnout a opìt
odšroubovat.

..
Vydání 12.95 -38.1-
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~

Upozornìní:

Platí pouze stav hladiny oleje u pøedtím zašrou-
bovaAého víka.

MAX Kontrola hladiny oleje: Hladina oleje musí
-být mezi znaèkami MIN a MAX.

MIN Upozornìní:

.Je-Ii hladina oleje nad znaèkou MAX, musí
se olej odsát.

I NO2-0028 I .Je-Ii hladina oleje pod uvedeným rozsa-
hem, musí se hydraulický systém zkontro-
lovat na netìsnosti (oprava). Pak nepostaèí
pouze olej doplnit. Je-Ii hydraulický systém
tìsný, doplnit olej "GO02 000".

.-Uzávìr zašroubovat a ruènì utáhnout. .

Upozornìní:

Uzávìr musí být dotažen do polohy; aby otvor
odvzdušnìní byl ve smìru jízdy, resp. vlevo.

Ozubený øemen pro pohon
vaèkového høídele: kontrola stavu a
napnutí (vznìtový motor)

,
(vznìtový motor kód AEF)

...Kontrola stavu ozubeného øemenu na:

.natržení, resp. trhliny -A-, lomy v pøíèném
prùøezu

.boèní nábìhy -8-

.roztøepení resp. zálomy -C- .

.trhliny v základu zubu -0-

.oddìlení jednotlivých vrstev (tìleso ozu-
beného øemenu, tažné prvky)

.stopy oleje a tuku

Upozornìní:

Jsou-Ii zjištìny nedostatky; musí se ozubený
øemen bezpodmíneènì vymìnit. Tím lze
zabránit pøípadným výpadkùm, resp. funkèním
poruchám. Výmìna ozubeného øemenu je
oprava...

-38.2 -Vydání 12.95
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba I

~ Pohledová kontrola motorového I
~ prostoru na netìsnost a poškození

Ipøi pohledu shora.

-Kontrola motoru na netìsnost a poškození

-Kontrola hadic, potrubí a pøípojek palivové sous-
tavy na netìsnost a poškození

-Kontrola hadic, potrubí a pøípojek chladicí a
soustavy na netìsnost a poškození

-Kontrola hadic a pøípojek podtlakového vedení
na netìsnost a poškození

-Pøesvìdèit se, zda všechny hadice a potrubí
mají dostateèný odstup od ostrých hran. o které
by se mohly poškodit. Pohledová kontrola vozidla na netìs-

nost a poškození pøi pohledu zdola.

-Kontrola motoru na netìsnost a porušení napø.
spodní víko motoru, vypouštìcí šroub mot. ole-
je, olejový filtr, tìsnící kroužek klikového høídele
a pod.

-Kontrola potrubí, hadic a pøípojek palivové a
chladicí soustavy na netìsnost a porušení.

-Kontrola pøevodovky a náhonových høídelù na
netìsnost, napø. vypouštìcí šroub pøev. oleje,
vývod tyèe øezení, manžet a pod.

-Kontrola vlnovcových tìsnìní spojovací tyèe øí-
zení na netìsnost, poškození a správnou polo-
hu.. -Kontrola ochranných manžet kulových èepù na
poškození, tìsnost, správnou polohu.

.
Vydání 11.94 -39-
500.5201.00.15

i



I
Servisní prohlídky a údržba FELlCIA ~

Kontrola hadic a potrubí brzdové a ~ í
palivové soustavy. ~ I

Zkontrolovat následující:

.Hadice a potrubí na poškození

.Pøípojky a šroubení na tìsnost

.Pøíchytky hadic a potrubí na pevnost

.Hadice na ostré ohyby, pøehnutí, odpovídající
délku a napnutí

.Pøesvìdèit se, zda všechny hadice a vodièe mají
dostateèný odstup od ostrých hran, pohybujících
se dílù a výfukového potrubí, kde by mohlo dojít
k poškození

.Odvzdušòovací potrubí palivové nádrže nesmí .být ostøe pøehnuté nebo nìkde sevøené

Kontrola podlahy karoserie na poško-
zení vèetnì ochranného nátìru

Pøi pohledové kontrole ochranného nátìru spodní
èástí karoserie je tøeba zkontrolovat následující
èásti

.Podlahu

.Blatníky a podbìhy

.Spodní èásti prahù

Upozornìní:
Zjištìné vady je tøeba bezpodmíneènì odstranit.

Opravy se nechají dobøe provádìt pomocí ochran- .ného nátìru ve spreji.

Pokud je poškozené místo obtížnì pøístupné, lze
ochranným sprejem jednoduše nanést ochranný
nátìr.

Oprava se nechá samozøejmì provést rovnìž po-
mocí nátìru štìtcem.

Informace o doporuèených specifikacích výrobcù
a balení je možno získat ve skladech náhradních
dílù.

.
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

.Kontrola výšky hladiny motorového ~

oleje

Bìhem kontroly výšky hladiny motorového
oleje musí vùz stát na vodorovné ploše. Kon-
trolu provádìt po vypnutí motoru a nejménì po
3 -minutové pøestávce, aby mohl olej stéci do
spodního víka motoru.

-Vytáhnout mìrku na olej, otøít ji èistým ha-
drem a mìrku zpìt zasunout.

-Mìrku opìt vytáhnout a odeèíst výšku hla-
dinyoleje.

...Hladina oleje musí být mezi znaèkami
"MAX"a"MIN" a nesmí v žádném pøípadì

--=- pøesahovat znaèku "MAX".. §- -max.
1111 Upozornìní:

Hladina oleje nesmí v žádném pøípadì
pøesáhnout znaèku "MAX". V opaèném
pøípadì mùže dojít k proniknutí oleje pøes

min. odvìtrání klikové skøínì do sací soustavy -ne-
bezpeèí poškození katalyzátoru.

-V pøípadì, že hladina oleje nedosahuje
znaèky" MIN" je tøeba olej doplnit.

~ I 802-0211 I

Výmìna motorového oleje

Výmìnu oleje je tøeba provádìt pokud možno
pøi provozní teplotì motoru.

-Sejmout uzávìr oleje.

-Vyšroubovat vypouštìcí šroub ve spodním
. víku motoru a vytékající olej zachytit do

pøíslušné nádoby

Upozornìní:
Bezpodmíneènì zachovávat pøíslušné pøedpisy
o olejovém hospodáøství a likvidaci použitých
olejù!

-Výpustný šroub oèistit, nasadit nový tìsnicí
kroužek a utáhnout momentem 65 Nm.

-' Nalít olej podle dané specifikace.

.
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA ~

Množství olejové náplnì. ;

.S výmìnou olejového filtru A,. I
asi 4,51 (motor 1,31) -

Iasi 3,51 (motor 1,61)
asi 5,01 (motor 1,91)

.Bez výmìny olejového filtru
asi 4,01 (motor 1,31)
asi 3,01 (motor 1,61)
asi 4,51 (motor 1,91)

...Klasífikace motorových olejù

Tøídu viskozity oleje je nutné volit podle
obrázku. Když vnìjší teplota pYekroèí krátko-
dobì uvedené rozsahy, není nutné olej mìnit.

Zážehové motory:

Uvedené specifikace musí být uvedeny na oba-
lu samostatnì nebo spoleènì s jinými specifi- .kacemi.

A -~Ií::~~~~~h~~é ~~~~~b~žné oleje

B -vícerozsahové oleje
klasifikace VW 501 01 1),
klasifikace VW 502 00 2) nebo
ACEA A2 nebo A3 -96 3)

PYi doplnìní mohou být oleje i navzájem
míchány.

Vznìtové motory:

Uvedené specifikace musí být uvedeny na oba-
lu samostatnì nebo spoleènì s jinymi spe-
cifikacemi.

A -vícerozsahové lehkobìžné oleje
.klasifikace VW 500 001) (pouze spolu s

klasifikací VW 505 001))

B -vícerozsahové oleje
klasifikace VW 501 011) (pouze spolu s
klasifikací VW 505 001)).
klasifikace VW 505 001).
klasifikace VW 502 002) (pouze spolu s
klasifikací VW 505 001)). nebo
klasifikace ACEA B3 -963)

1) Za touto normou VW nesmí být uvedeno

datum starší než 11. 92.

2) Za touto normou VW nesmí být uvedeno

datum starší než 01. 97.

3) Tyto oleje se smí použít v daném cyklu

výmìny oleje pouze jednou pro doplnìní a
to v pYípadì, že není k dispozici povolený
motorový olej.

PYi doplnìní mohou být oleje i navzájem .
míchány.

-42 -Vydání 01.98
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IFELICIA Servisní prohlídky a údržba i

.Kontrola výšky hladiny motorového ~

oleje

Bìhem kontroly výšky hladiny motorového
oleje musí vùz stát na vodorovné ploše. Kon-
trolu provádìt po vypnutí motoru a nejménì po
3 -minutové pøestávce, aby mohl olej stéci do
spodního víka motoru.

-Vytáhnout mìrku na olej, otøít ji èistým ha-
drem a mìrku zpìt zasunout.

-Mìrku opìt vytáhnout a odeèíst výšku hla-
diny oleje.

~
V" ...Hladina oleje musí být mezi znaèkami

"MAX"a"MIN" a nesmí v žádném pøípadì
--pøesahovat znaèku "MAX".. mm- -max.
11II Upozornìní:
11"1 Hladina oleje nesmí v žádném pøípadì

I I:':" pøesáhnout znaèku "MAX". Vopaèném
; : pøípadì mùže dojít k proniknutí oleje pøes

I,. -min. odvìtrání klikové skøínì do sací soustavy -ne-

--\ bezpeèí poškození katalyzátoru.

-V pøípadì, že hladina oleje nedosahuje
znaèky" MIN" je tøeba olej doplnit.

I 502-0211 I
Výmìna motorového oleje

Výmìnu oleje je tøeba provádìt pokud možno
pøi provozní teplotì motoru.

-Sejmout uzávìr oleje.

-Vyšroubovat vypouštìcí šroub ve spodním
. víku motoru a vytékající olej zachytit do

pøíslušné nádoby

Upozornìní:
Bezpodmíneènì zachovávat pøíslušné pøedpisy
o olejovém hospodáøství a likvidaci použitých
olejù!

-Výpustný šroub oèistit, nasadit nový tìsnicí
kroužek a utáhnout momentem 65 Nm.

-Nalít olej podle dané specifikace.

.
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

Množství olejové náplnì.

.S výmìnou olejového filtru ~
asi 4,51 (motor 1,31) -'
asi 3,51 (motor 1,61)
asi 5,01 (motor 1,91)

.Bez výmìny olejového filtru
asi 4,01 (motor 1,31)
asi 3,01 (motor 1,61)
asi 4,51 (motor 1,91)

...Klasifikace motorových olejù

løídu viskozity oleje je nutné volit podle
obrázku. Když vnìjší teplota pøekroèí krátko-
dobì uvedené rozsahy, není nutné olej mìnit.

Zážehové motory:

Uvedené specifikace musí být uvedeny na oba-
lu samostatnì nebo spoleènì s jinými specifi- .kacemi.

A -vícerozsahové lehkobìžné oleje
klasifikace VW 500 00 1)

B -vícerozsahové oleje
klasifikace VW 501 01 1),
klasifikace VW 502 00 2) nebo
ACEA A2 nebo A3 -96 3)

? Pøi doplnìní mohou být oleje i navzájem

míchány.

Vznìtové motory:

Uvedené specifikace musí být uvedeny na oba-
lu samostatnì nebo spoleènì s jinymi spe-
cifikacemi.

A -vícerozsahové lehkobìžné oleje
.klasifikace VW 500001) (pouze spolu s

klasifikací VW 505 0011

B -vícerozsahové oleje
klasifikace VW 501 011) (pouze spolu s
klasifikací VW 505 0011'
klasifikace VW 505 001).
klasifikace VW 502 002) (pouze spolu s
klasifikací VW 505 0011' nebo
klasifikace ACEA B3 -96 3)

1) Za touto normou VW nesmí být uvedeno

datum starší než 11 .92.

2) Za touto normou VW nesmí být uvedeno

datum starší než 01. 97.

3) Tyto oleje se smí použít v daném cyklu

výmìny oleje pouze jednou pro doplnìní a
to v pøípadì, že není k dispozici povolený
motorový olej.

Pøi doplnìní mohou být oleje i navzájem .
míchány.
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FELlCIA Servisní prohlídky a údržba

.-Uzávìr oleje opìt nasadit.

II -max. -~~~t~~~~vat motor a zkontrolovat na

Iii -Zkontrol~vat znovu. stav h!adiny oleje v mo-
1111. toru a pølpadnì olej doplnit.

--min. Upozornìní:

...Pro zamezení poškození katalyzátoru nesmí
hladina oleje pøesáhnout znaèku -max-. Viz Kon-
trola výšky hladiny motorového oleje => st/: 41

I 802-0211 I
Výmìna olejového filtru

-Olejový filtr povolit a vyšroubovat.. -Dosedací plochu tìsnicího kroužku na mo-
toru oèistit

-Tìsnicí kroužek na novém filtru lehce naole-
jovat

-Nasadit filtr a ruènì utáhnout

-Po naplnìní motoru novým olejem, zkontro-
lovat na zahøátém motoru nedochází-Ii
nìkde k úniku oleje

Upozornìní:

.Èištìní a nové použití pùvodního filtru není
pøípustné

.Pøi dalším nakládání s použitými filtry je bez-
podmíneènì nutno dodržovat pøíslušné
pøedpisy o olejovém hospodáøství a likvidaci
použitých olejù a filtrù!

.Výmìna èistièe paliva (benzinový
motor se vstøikováním)

Upozornìní:
.Pøi práci na palivové soustavì je tøeba

dodržovat pøíslušné pøedpisy bezpeènosti
práce

.Pøi montáži a demontáži èistièe paliva je
nutno poèítat s vytékajícím palivem. Z to-
hoto dùvodu je nutno použít ochranné ruka-
vice z materiálu odolného vùèi benzinu

.Pfípojky hadic jsou zajištìny páskovými spo-
nami. Pokud dojde k demontáži tìchto
spon, je tfeba je vždy vymìnit za nové.

.Pøi dalším nakládání s použitými èistièi pa-
liva je tøeba bezpodmíneènì dodržovat. pøíslušné pøedpisy o zacházení s ropnými
produkty a jejich likvidaci

Vydáni 01.98 -43 -
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

Demontáž èistièe paliva: ~-
Èistiè paliva se nachází na palivové nádrži vpøedu
vlevo -viz. obr.

Obrázek znázoròuje jeho umístìní po demontáži
tepelné clony výfukového potrubí

.
Vyšroubovat pøipevòovací šrouby tepelné clony
-šipky- a tepelnou clonu vyjmout.

-Povolit páskové spony na èistiè paliva a stáh-
nout hadice.

-Povolit šroub pøipevòovací objímky a èistiè vyj-
mout.

D Montáž èistièe paliva:

-Montáž se provede opaèným postupem než de-
montáž.

Pøi montáži je tøeba respektovat smìr prùtoku .
paliva èistièem. Smìr je vyznaèen na tìlese
èistièe šipkou.

-Pøi zpìtném nasazování tepelné clony dbejte
na to, aby se nedotýkala nikde palivového pot-
rubí.

-Provést kontrolu palivového systému na tìs-
nost.

.
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FELICIA Servisní prohlídky a údržba

.Výmìna èistièe paliva (motor s kar- -
burátorem)

Upozornìní:
.Pøi práci na palivové soustavì je tøeba

dodržovat pøíslušné pøedpisy bezpeènosti
práce.

.Pøi montáži a demontáži èistièe paliva je
nutno poèítat s vytékajícím palivem. Z to-
hoto dùvodu je tøeba použit ochranné ruka-
vice z materiálu odolného vùèi benzinu.

.Pøípojky hadic jsou zajištìny páskovými spo-
nami. Pokud dojde k demontáži tìchto spon
je tøeba je vymìnit vždy za nové.

.Pøi dalším nakládání s palivovými èistièi je
tøeba bezpodmíneènì dodržovat pøíslušné
pfedpisyo zacházení s ropnými produkty!

.Demontáž èistièe paliva: .
...Èistiè paliva se nachází v motorovém prostoru

v blízkosti posilovaèe brzd -viz. obr.

-Povolit páskové spony na èistièi paliva a
stáhnout hadice.

Montáž èistièe paliva:
-Montáž se provede opaèným postupem.

-Pøi montáži je tøeba respektovat smìr
prùtoku paliva èistièem. Smìr prùtoku je
vyznaèen na tìlese šipkou.

-Provést kontrolu palivového systemu na
tìsnost

.Výmìna èistièe paliva (vznìtový .
motor)

Upozornìní:
.Pøi práci na palivové soustavì je tøeba

dodržovat pøíslušné pøedpisy bezpeènosti
práce.

.Pøi dalším nakládání s palivovými èistièi je
tøeba bezpodmíneènì dodržovat pøíslušné
pfedpisy o zacházení s ropnými produkty!

l..
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA I

!
!

1 2 3 IV ~ I
~ ~~~:J> ) Demontaz: -

/""'~:~"8'-"'-""~ Stáhnout pøíchytnou svorku -3-. I

Líff.~~~~L ---~ -Od.ejm<?ut regula~ní ventil-2- s pøipojeným
•c~1{f:~~~;-- pallvovym potrublm.

c? \\~~ 4 -~~~~OVé hadice stáhnout z vývodù -4- a

Montáž:
8 5

-Nasadit nový O-kroužek -1'-.

-Namontovat regulaèní ventil -2- s pøipo-
jenými palivovými potrubími.

i 6 -Umístit pøíchytnou svorku -3-.
~ (~~~-- 7 -Nasunout palivové hadice na vývody -4- a .

~~J1 -8- a hadice zajistit hadicovými sponami.

I 823-0024 I u _, I v~v-uu~.. I pozornenl:

Smìr prùtoku je oznaèen šipkami (pøípoje ne-
zamìnit).

-Provést kontrolu palivového systému na
tìsnost (pohledová kontrola).

1 2 3~ ~ ~~~~::J> ) Odvodnìní èistièe paliva (vznìtový
~g ~ motor)

~~~;~). ---~ Upozornìní:
!J Pozor, aby se motorová nafta nedostala na~ (IY~ LJ~: ha~ic.e chladící kapaliny. Pøíp. hadice ihned .

~ ~;:;;:=:~;;;{J1~ 4 OÈistit.
.Pøi dalším nakládání s použitými èistièi pa-

liva je tøeba bezpodmíneènì dodržovat
8 5 pøíslušné pøedpisy o zacházení s ropnými

produkty a jejich likvidaci!

Stáhnout pøíchytnou svorku -3- a regulaèní
ventil -2- s pøipojenými palivovými ve-
deními odejmout.

(~ ~ 6 -Povolit odvodòovací šroub -7- a nechat

(~~~- 7 vytéci cca 0,11 kapaliny.

q~J1 -Namontovat regulaèní ventil -2- a umístit
I 823-0024 I pøíchytnou svorku -3-.

-Utáhnout odvodòovací šroub -7-...
-45.1 -Vydání 12.95
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FELICIA Servisní prohlídky a údržba

. -Provést kontrolu palivového systému na -
tìsnost (pohledová kontrola).

Kontrola, pøíp. nastavení vol-
nobìžných otáèek (vznìtový motor,
kód AEF)

Potøebné speciálni nástroje, zkušební
pøistroje a pomùcky

.Tester zapalování napø. V.A.G 1767 nebo
V.A.G 1367.

..Podložka snímaèe Hú MP1-303 .

Zkušebni a nastavovací podmínky

.Teplota oleje min. 60°C.

.Elektrické spotøebièe vypnuty.

Pracovní prùbìh

-Tester zapalování napø. V.A.G 1367, resp.
V.A.G 1767 pøipojte podle návodu pro obs-
luhu.

Upozornìní:
Pøed pøipojením snímaèe otáèek nutno použít
podložku snímaèe Hú MP1-303.

.-Spustit motor a nechat bìžet na volnobìh. .

Nastavit volnobìžné otáèky otoèením
šroubu nastavování volnobìhu -1-.

Kontrolní hodnota: 850...1000 1/min
Seøizovací hodnota: 920...960 1/min.

Upozornìní:
$roubem -2- nesmí být v žádném pøípadì
otoèeno.

..
VydánI 12.95 -45.2-
500.5201.04.15

,



Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

!

.Kontrola mrazuvzdornosti chladicí ~ I
kapaliny pøi pad nì doplnìní. -I

Poz9r!

.Mrazuvzdorné prostøedky jsou jedovaté!

.Nedýchat páry chladící kapalíny, nepolykat,
zabránít styku s kùží a oèíma; nebezpeèný pøí
požítí!

Upozornìní:
.Vypuštìnou chladicí kapalinu zachytit do

pøíslušné nádoby

.Vypuštìnou kapalinu skladovat a likvidovat
podle pøíslušných platných pøedpisù.

Potøebné spec. náøadí, pøístroje a pomùcky

..Momentový klíè, napø. EMK 200 nebo V.A.G .
1331 (5 až 50 Nm)

.Tìsnící prostøedek, napø. Loctite 511

.Zkouška mrazuvzdornosti DUO-CHECK
7182

Kontrola mrazuvzdornosti chladicí kapaliny

.Ke kontrole mrazuvzdornosti chl. kapaliny
lze napø. použít pøístroj DUO-CHECK 7182

-Nasát pipetou trochuchl. kapalinu a nakapat
ji na mìøicí prisma. Pøístroj podržet proti
svìtlu a na stupnici pro etylenglycol odeèíst
stav mrazuvzdornosti zkoušené kapaliny.. .Mrazuvzdornost kapaliny musí být zajištìna .do -25°C.

.V zemích s arktickými klimatickými pomìry
dQ -35°C

Upozornìní:
V pøípadì, že je nutno z klimatických dùvodù
zvýšit mrazuvzdornost chlad. kapaliny; je tak
možno uèinit až do 60 % koncentrace (tzn. odol-
nost proti mrazu do cca -400C). Dalšízvýšení
koncentrace by zhoršilo chladicí a antikorozivní
vlastnosti chladicí kapaliny.

Naplnìní mrazuvzdorným prostøedkem

-V pøípadì, že je motor naplnìn schválenou
chladicí kapalinou ~ strana 48 a pøesto
nemá dostateènou koncentraci a tím i mra-. zuvzdornost, je tøeba èást chladicí kapaliny .z chl. systému vypustit ~ strana 49

-46 -Vydání 12.95
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IFELlCIA Servisní prohlídky a údržba i

. -Následnì doplnit chladicí soustavu koncen- ~
trovanou chladicí kapalinou

Chladicí systém má obsah cca I
6 litrù

Mrazuvzdornost Mrazuvzdorný Pitná voda
do prostøedek

-25 °C ca. 40% ca. 60%

-35 °C ca. 50% ca. 50%

-40 °C ca. 60% ca. 40%

-Provést zkušební jízdu a mrazuvzdornost
chladicí kapaliny znovu zkontrolovat.

.Kontrola stavu (množství) chlad. kapaliny

Vyrovnávací nádržka se nachází v motorovém
prostoru na levé stranì.

-Stav chladicí kapaliny kontrolovat pouze pøi
stojícím motoru.

Pøedepsaný stav chl. kapaliny pøi servisní
prohlídce:

Studený motor: Mezi znaèkami "Max" a
Min"

.Teplý motor: Cca 5 mm nad znaèku "Max".
,

.
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

Výmìna chladicí kapaliny

~Pozor! -
.Mrazuvzdorné prostøedky jsou jedovaté!

.Nedýchat páry chladicí kapaliny, nepolykat,
zabránit styku s kùží a oèima; nebezpeèný pøi
požití. "

, Upozornìní:
,! .Vypuštìnou chladicí kapalinu zachytit do

pøíslušné nádoby pro další likvidaci.

.Vypuštìnou kapalinu skladovat a likvidovat
podle pøíslušných platných pøedpisù.

.Smí se doplòovat nebo novì naplòovat do
motorù jen taková chl. kapalina, která od-
povídá normì VW -TL -VW 7748, 774C,
resp. 7740, která je uvedena na obalu.

.Chladicí kapaliny G11 (G10) s G12 není .možné vzájemnì mísit.

.Vypuštìná chladicí kapalina by se normálnì
nemìla znovu používat, musí se likvidovat
pøi dodržení pøedpisù na ochranu životního
prostøedí

Všechny chladicí kapaliny, které výrobní podnik
neschválí k použití se nesmí použít. Mohou totiž
velmi negativnì ovlivnit antikorozivní ochranu
chlad. systému a zpùsobit znaèné škody na mo-
toru pøípadnì jeho havárii.
Vznikající škody korozí mohou vést ke ztrátì
chladicí kapaliny s následným závažným poško-
zením motoru.

Chladicí kapaliny, které odpovídají normì TL-
VW 774B, 774C, resp. 774D a mohou být
použity do vozù SKODA

Výrobce Plnìno do vozù vyrábìných .
do 07.96 od 08.96 do 12.97 od 01.98

TL-VW-7748 -(G10) TL-VW-774C -(G11) TL-VW-774D -(G12)
(barva modrozelená) (barva modrozelená) (barva èervená)

Velvana Velvary Fridex D 824 HS viz Katalog orig. -

pøíslušenství

BASF AG Glysantin G 05-25 Glysantin s Protect Plus -

Dt. Shell Chemie GmbH Glycoshell AF 511 S --

D9W Chemical GmbH Antifreeze D 824 HS --

Hoechts AG Genantin LP 1864/2 --

BP Chemicals BP Napgel C2220 (X139B) --

AfJrimex Tøebíè Fridiol Extra --

Elf --Elf XT 40-30 .
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IFELlCIA Servisní prohlídky a údržba ;

Platí pro všechny vozy. Uvedené chladicí kapaliny lze navzájem mísit
pouze v rozsahu norem VW -TL -VW 7748 a
774C.

Chladicí kapaliny G 10, G 11 a G 12 zaruèují doko-
nalou ochranu proti mrazu, korozi a navíc zvyšují
bod varu.

Z tìchto dùvodù je tøeba tyto kapaliny používat
celoroènì zejména v tropických krajích, kde
zvýšený bod varu zvyšuje bezpeènost a spoleh-
livost provozu zejména pøi vysokém zatížení.

Vypuštìní chladicí kapaliny

-Opatrnì otevøít vyrovnávací nádržku chladicí
kapaliny (po vyrovnání tlaku)

1. Vyšroubovat výpustný šroub na ocelové
. trubce -šipka-, která se nachází pod

obìhovým èerpadlem chladicí kapaliny (mo-
tor 1 ,31)

@ @ 2. Vyšroubovat výpustný šroub na blokut. motoru, šroub se nachází nad tlakovým

spínaèem motorového oleje -šipka- (motor
1,31)

-Po odpojení spodní hadice u chladièe vypu-
stit chladicí kapalinu (motor 1.61)

-Vypuštìnou chladicí kapalinu zachytit do
pøíslušné nádoby pro další likvidaci. Dodržet
všechny platné pøedpisy pro likvidaci chla-
dicích kapalin.

.
Vyšroubovat výpustný šroub na ocelové
trubce, která se nachází pod obìhovým èer-
padlem chladicí kapaliny (motor 1,91)

Naplnìní chladicí soustavy

-Výpustné šrouby opìt zašroubovat a
utáhnout:

Výpustný šroub v trubce 20 Nm
Výpustný šroub v bloku motoru 25 Nm

Upozornìní:
Výpustné šrouby musí být opatøeny tìsnicími
kroužky a navíc utìsnìny tìsnicí hmotou napø.

I 819-0033 I I LOCTITE 511..
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA

-Chladicí kapalinu odpovídající koncentrace ~
plnit pøes vyrovnávací nádržku až do znaèky -
"Max".

Mrazuvzdornost Mrazuvzdorný Pitná voda
do prostøedek

-25 DC ca. 40% ca. 60%

-35 DC ca. 50% ca. 50%

-40 DC ca. 60% ca. 40%

Chladicí systém má objem cca 6,0 litrù.

Upozornìní:
.Mrazuvzdornost chlad. kapaliny musí být

zajištìna do -2SO C

.V zemích s arktickými pomìry do -3SOC

..V pøípadì, že je nutno z klimatických
dùvodù zvýšit mrazuvzdornost chlad. kapa-
liny, je tak možno uèinit až do 60% koncen-
trace t.zn. do -4O"C. Další zvýšeníkoncen-
trace by zhoršilo chladicí a antikorozivní
vlastnosti chladicí kapaliny.

-Uzavøít vyrovnávací nádržku.

-Nechat bìžet motor až do dosažení provozní
teploty.

-Podle potøeby doplnit kapalinu na pøedep-
saný stav

Kontrola stavu (množství) chladici kapaliny

Vyrovnávací nádržka se nachází v motorovém
prostoru na levé stranì .

-Stav chladicí kapaliny kontrolovat pouze pøi
stojícím motoru

Pøedepsaný stav chladicí kapaliny:

Studený motor: Mezi znaèkami "Max" a
Min"

.Teplý motor: cca-5mm nad znaèku "Max"

-Provést zkušební jízdu a koncentraci chl. ka-
paliny znovu pøekontrolovat

-Provest kontrolu tìsnosti celého systému. .
-50- Vydání 12.95
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!,

.Kontrola a nastavení ventilové vùle !

-Seøizování ventilové vùle provádìt na studeném
motoru pøi teplotì cca 20°C.

-Demontovat kryt hlavy válcù.

Obrázek znázoròuje rozmistìní vahadel umístì- \
1 1 ných na hlavì válcù. .'1

.Posice -1- vahadla sacích ventilù

.Posice -2- vahadla výfukových ventilù

-Zatáhnout ruèní brzdu a zaøadit S-rychlostní stu-

peò.

-Vozidlo nadzvednout vpøedu vpravo => také
strana 88 (Zvednutí vozidla dílenským zvedá-

. 2 2 2 kem) -tak, aby pravé pøední kolo bylo zcela
volnì vyvìšeno a levé pøední kolo bylo pevnìc I ~I"\" 1"\1"\"1"\ I na podloze. V této poloze je motor mechanicky

I 802-0019 I spojen s pravým kolem aje možno polohu -støí-

dáni pohybu vahadel ventilù -pøesnì nastavit.

-Otáèením pravým kolem nastavovat polohu støí-
dání pohybu vahadel ventilù

Poøadí válcù pøi seøizování ventilové vùle:

Poøadí pøi seøizování Støídání vahadel

Válec Válec

1 4

3 2

4 1

2 3.

.
Vydání 11.94 -51-
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Servisní prohlídky a údržba FELlCIA I

Obrázek ukazuje rùzné provedení rozvodových ~ í

tyèek. --

I.Pos. -1- Hliníkové rozvodové tyèky

.Pos. -2- Ocelové rozvodové tyèky

Hliníkové rozvodové tyèky se poznají podle naliso-
vaných ocelových koncovek.

Ocelové tyèky jsou zhotoveny z jednoho kusu.

Hodnoty nastavení ventilové vùle:

Ocelové Hliníkové Pøi
rozv. rozv. tyèky trvalé
tyèky teplotì okolí

menì než
-25°C

Sací ventil O,20mm O,25mm O,25mm .

Výfuk. ventil O,20mm -O,25mm

Ventilovou vùli mezi døíkem ventilu a vahadlem
zkontrolovat spárovou (listovou) mìrkou, pøí-
padnì ji nastavit na pøedepsanou vùli otáèením
seøizovacího šroubu pomocí šroubováku a
oèkového nástrèkového klíèe.

-Po kontrole a seøízení vent. vùle vymìnit v pøípa-
dì potøeby tìsnìní krytu hlavy válcù. .

-Nasadit kryt hlavy válcù a utahnout upevòovací
matky momentem 3Nm.

.
-52- Vydání 11.94
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.Kontrola pneumatik (vèetnì
rezervního kola)

-Kontrola pneumatik -jednostranné nebo ne-
rovnomìrné opotøebení bìhounu, porézní boky,
øezná poškození, prùrazy, boule

-Zjištìné nedostatky sdìlit zákazníkovi

Upozornìní:
Pro zajištìní bezpeèné jízdy je tøeba, aby na celém
vozidle byly použity pneumatiky stejné konstrukce
a se stejným dezénem!

Kontrola hloubky profilu pneumatik
(vè. rez. kola). -Kontrola hloubky profilu.

Upozornìní:
.Tato hodnota se mùže z dùvodu rùzných zákon-

ných naøízeních v jednotlivých zemích mìnit

.V pøípadì, že se hloubka profilu blíží k zákonnì
pøípustné hodnotì tzn., že na nìkterých znaè-
kách (hloubka 1,6 mm) pro opotøebení pneuma-
tiky již není žadný profil, je tøeba o této skuteè-
nosti informovat zákazníka

-Pneumatiky by mìly být z bezpeènostních dùvo-
dù vymìnìny nejpozdìji v okamžiku, kdyopo-
tøebení dosah ne znaèky opotøebení pneumatiky.

Tyto znaèky, kterých je (6 až 8), jsou rovnomìrnì
umístìny na obvodu pneumatiky. Na boku
pneumatiky je umístìní tìchto znaèek oznaèeno
znaèkami "TWI" nebo symbol trojúhelník.

.Kontrola druhu a zpùsobu opotøebení
(vèetnì rezervního kola)

-Kontrola opotøebení.

Podle zpùsobu opotøebení bìhounu pneumatik
pøedních kol se nechá usuzovat na nutnost kontroly
sbíhavosti kol, úhlu odklonu nebo tlumièù

.Pøi vzniku hran na bìhounu je pravdìpodobnou
pøíèinou nesprávná hodnota sbíhavosti nebo
vadné tlumièe

.Pøi jednostranném opotøebení bìhounu je prav-
dìpodobnou pøíèinou nesprávná hodnota úhlu
odklonu kola.

Vydání 11.94 -53-
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Pokud jsou zjištìny tyto druhy opotøebení pneu-
matik, je nutno zjistit pøíèinu opotøebení
promìøením geometrie nastavení kol a tlumièù ..
(opravárenský úkon) ~

Kontrola hustìní pneumatik (vèetnì
rezervního kola)

Upozornìní pro pøedprodejní servís (POI):

Pøi pøedprodejním servisu u importérù (PDI) se
musí u všech vozidel upravit tlak v pneuma-
tikách na 250 kPa

Upozornìní pro ostatní servísní prohlídky:

.Hodnoty tlaku, které jsou uvedeny v tabulce
platí pro nezahøátou pneumatiku, zvýšený
plnicí tlak u zahøátých pneumatik neregulo-
vat.

.Rezervní kolo hustìte na nejvyšší tlak, který
je pro vozidlo uvádìn .

Rozmìr Tlak v pneumatikách v kPa

do polovièního do plného
zatížení zatížení

vpøedu vzadu vpøedu vzadu

165fiOR13 200 200 220 260

165fiOR 13 83R 200 200 220 280
Pickup

165/80R1383T 200 200 220 280
Fun

175/60R13 200 200 220 260

175/65R13 200 200 220 260

175/60R14 200 200 220 260 4t

Vyjmutí a zpìtné uložení rezervního
kola

-Vyjmutí rezervního kola za úèelem kontroly
huštìní, opotøebení a hloubky profilu.

Felicia, Felicia Combi a Vanplus

-Vyjmout náøadí a zvedák.

-Uvolnit umìlohmotné šroubení -šipka-.

Vyjmout rezervní kolo z prolisu karosérie a
provést kontrolu huštìní. .

-54 -Vydání 01.98
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Rezervní kolo je bezpodmíneènì nutno po pro-
vedené kontrole opìt pøedepsaným zpùsobem
uložit zpìt

Zpìtné uložení se provede opaèným zpùso-
bem.

Pickup a Fun:

...Rezervní kolo je upevnìno ve výklopném
držáku pod zadní èásti vozidla.

-Držák pøidržet a demontovat šroub
(šipka). Po odšroubování šroubu držák vyklo-
pit, kolo vyjmout a zkontrolovat tlak
~ strana 54.

Upozornìní:
.Rezervní kolo je bezpodmíneènì nutno po pro-

vedené kontrole opìt pøedepsaným zpùsobem
uložit zpìt.

Kontrola utažení kolových šroubù
na pøedepsaný utahovací moment.

-Kolové šrouby u hliníkových a ocelových
ráfkù utáhnout pomocí momentového klíèe
utahovacím momentem 110 Nm

Kontrola tlouš•ky brzdového
obložení

Brzdové obložení pøedních kotouè. brzd:

-Pro lepší posouzení tlouš•ky brzdového
.obložení demontovat jedno kolo.

Upozornìní:

Podle zkušenosti je opotøebení brzd. obložení
na pravém kole (na stranì spolujezdce) o nìco
vìtší a proto je úèelnì demontovat právì toto
kolo.

-Pøed demontáží oznaèit polohu kola vùèi
náboji kola a pøi zpìtné montáži nasadit kolo
do stejné pozice jako pøed demontáží.

-Zmìøit tlouš•ku obložení vnitøní a vnìjší
brzdové destièky

...Kóta "A" udává tlouš•ku brzdového obložení
I c.n.., nn..", I vèetnì opìrné desky.
I 802-0026 I.
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!

-Je-Ii namìøena hodnota 7 mm (vèetnì opìrné ~ i
desky) je životnost brzdového obložení (2 mm) -

Ivyèerpána a musí být proto brzdová destièka
vymìnìna (opravárenský úkon).

-Zjištìné závady se musí sdìlit zákazníkovi

-Kolové šrouby ocelových a hliníkových ráfkù
utáhnout pomocí momentového klíèe utahova-
cím momentem

110 Nm

(

Brzdové obložení zadních bubnových brzd

-Demontovat kolo. -'

Zkontrolovat tlouš•ku brzdového obložení pohle- .dem do otvoru držáku èelistí dle obr. Pøi pohledu
je nutno použít svitilnu a zrcátko.

Kóta "A" udává tlouš•ku obložení vèetnì èelisti.~ U nýtovaného obložení nesmí tlouš•ka samotného
obložení klesnout pod

c 2,5 mm

A -Je-Ii dosažena výše uvedená tlouš•ka samotné-
ho obložení musí být provedena výmìna
(opravárenský úkon).

Upozornìní:
I 802-0140 I Mìjte také na pamìti možnost zneèištìní brzdo-

vého obložení tukem nebo brzdovou kapalinou.

-Zjištìné závady musí být zákazníkovi ihned
sdìleny. .

-Kolové šrouby ocelových a hliníkových ráfkù
utáhnout pomocí momentového klíèe utahova-
cím momentem

110 Nm

.
-56- Vydání 11.94
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.Pohledová kontrola brzdové soustavy
na netìsnost a poškození

-Zkontrolovat hlavní brzdový válec, posilovaè
brzd, rozdìlovací ventily (nebo zát. reg. brzd) a
brzdové tømeny na netìsnost a poškození.

-Zkontrolovat zda nejsou brzdové hadice zkrou-

ceny.

-Zkontrolovat zda pøi krajních výchylkách øízení
se nedotýkají brzdové hadice, nìkterých èástí
vozidla.

-Zkontrolovat brzdové hadice na porezitu a trhli-
ny.

-Zkontrolovat zda nejsou brzdové hadice a trubky
v nìkterých místech prodøeny.

.-Zkontrolovat pøípojky, šroubení a pøíchytky na
správnou polohu a upevnìní, tìsnost a korozi.

Upozornìní:
Zjištìné nedostatky se musí odstranit (opravá-
renský úkon).

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

-Posuzovat stav (množství) brzdové kapaliny,
vždy v závislosti na stupni opotøebení brzdových
obložení. V dùsledku opotøebení brzd obložení
a následnému automatickému vymezení vùlí,
dochazí k malému poklesu hladiny ve vyrovná-
vací nádržce.

-V pøípadì, že se hladina pøibližuje ke znaèce
"MIN" a brzdová obložení jsou témìø opotøe-

.bená, není tøeba brzdovou kapalinu doplòovat

-Doplnìní brzdové kapaliny ~ Strana 58 -Výmì-
na brzdové kapaliny

-V pøípadì, že brzdová obložení jsou málo opo-
tøebená, musí být hladina brzdové kapaliny mezi
znaèkami "MIN" a"MAX"

-Pokud klesne hladina pod znaèku "MIN", musí
být pøed doplnìním provedena kontrola celého
brzdového systému (opravárenský úkon)

.
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Výmìna brzdové kapaliny ~ I

(každé 2 roky) -I

Použít pouze novou brzdovou kapalinu podle normy
ISO 4925 (SAE 1703) nebo americké normy
FMVSS 116 DOT3 nebo DOT 4.

Pozorl
.Brzdovou kapalinu v žádném pøipadì nedávat

do styku s tekutinami obsahujicimi minerálni
oleje (olej, benzin, èistici prostøedky). Minerálni
oleje poškozuji tìsnìní a manžety brzd.

.Brzdovákapalinajejedovatá, zabraòtejakému-
koliv kontaktu s pokožkou

.Brzdová kapalina je žíravina leptající lak -za-
braòte vzájemnému kontaktu

.Brzdová kapalina je hygroskopická t.zn., že má
schopnost pohlcovat vlhkost ve vzduchu. Pro- .to ji vždy uchovávejte v nádobì se vzducho-
tìsným uzávìrem.

.Dbát na pøedpis pro odstraòování odpadù!

Výmìna brzdové kapaliny bez plniciho a od-
vzdušòovaciho zaøizení ROMESS S 15:

-Pomocí odsávací lahve odsát starou brzd. ka-
palinu z vyrovnávací nádržky

-Naplnit novou brzdovou kapalinu.

Pozor!

Odsátou použitou brzdovou kapalinu opìt nepo-
užívat.

-Sejmout ochranné èepièky ze všech odvzduš- ~
òovacích šroubù. ~

-Nasadit hadièku na odvzdušòovací šroub a
volný konec zasunout do pomocné nádobky
zpola zaplnìné brzdovou kapalinou

-Otevøít odvzdušòovací šroub jeho èásteèným
povolením a støídavým stlaèováním brzdového
pedálu vypumpovat stanovené množství kapa-
liny, èímž dojde k výmìnì staré kapaliny za no-
vou

-Bìhem pumpování prùbìžnì dolévat vyrovná-
vací nádobku novou kapalinou

.
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Poøadí: Množství kapaliny,
. Brzdový váleèek které musí být z brzd.

Brzdový tømen váleèku resp.
brzdového tømenu

vytlaèeno:

Pravý zadní 200 až 300 cm3

Levý zadní 200 až 300 cm3

Pravý pøední 100 až 200 cm3

Levý pøední 100 až 200 cm3

-Po vytlaèení stanoveného množství brzd. kapa-
liny, zcela stlaèit brzdový pedál a v této poloze
pedálu odvzdušòovací šroub uzavøít

-Výše uvedený postup provést na všech kolech
v poøadí stanoveném tabulkou

-Po provedené výmìnì brzd. kapaliny stlaèit sil-
. nì brzdový pedál a provést kontrolu tìsností od-

vzdušòovacích šroubù

-Zkontrolovat volný chod brzdového pedálu, který
nesmí být vìtší než 1/3 celkového chodu

-Doplnit vyrovnávací nádržku brzd. kapaliny až
ke znaèce "MAX"

Výmìna brzdové kapaliny pomocí plnícího a
odvzdušòovacího zaøízení ROMESS S 15:

-K èistìní pøístroje nepoužívat žádné èistící hadry
obsahující minerální oleje.

-Pomocí odsávací láhve odsát starou brzdovou
kapalinu z vyrovnávací nádržky. Pozor!

Odsátou (použitou) bndovou kapalinu opìt nepo-
uživat.

-Nasadit plnící zaøízení ROMESS S 15 na vy-
rovnávací nádržku pomocí adaptéru a tìsnìní

-Nasadit opìrku brzdového pedálu mezi brzdový
pedál a sedadlo øidièe a pøedepnout

.
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-Otevøít odvzdušòovací šrouby a nechat vytéci ~
stanovené množství kapaliny, èímž dojde -
k výmìnì staré kapaliny za novou

Poøadí: Množství kapaliny,
Brzdový váleèek které musí být z brzd.
Brzdový tømen váleèku resp.

brzdového tømenu
vytlaèeno:

Pravý zadní 200 až 300 cm3

Levý zadní 200 až 300 cm3

Pravý pøední 100 až 200 cm3

Levý pøední 100 až 200 cm3

-Po vytlaèení stanoveného množství brzd. kapa-
liny uzavøít odvzdušòovací šroub utažením.

-Výše uvedený postup provést na všech kolech .
v poøadí stanoveném tabulkou.

-Sejmout plnící zaøízení z vyrovnávací nádržky
a vyjmout opìrku brzdového pedálu.

-Po provedené výmìnì brzdové kapaliny stlaèit
silnì brzdový pedál a provést kontrolu tìsnosti
odvzdušòovacích šroubù.

-Zkontrolovat volný chod brzdového pedálu, který
nesmí být vìtší než 1/3 celkového chodu.

-Doplnit vyrovnávací nádržku až ke znaèce
"MAX"

.

.
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.Namazání rozdìlovaèe (karburátorový
motor)

-Sejmout víèko a raménko rozdìlovaèe.

Upozornìní:

.Víèko a raménko rozdìlovaèe nesmí být
zneèistìny prachem nebo tukem, pøípadnì
poškozeny. V pøípadì zneèistìní umýt benzi-
nem.

.Nasadit víèko a uzavøít rozdìlovaè až po

vyprchání benzinových par.

-K promazání použít motorový olej.

Nakapat na pls• v rozdìlováèi -pos. 1- asi 3

kapky oleje.

.-Namazat táhlo podtlakové regulace -pos. 2- 1

kapkou oleje.

-Tøecí plochu otoèného kotouèe -pos. 3- nama-
zat 3 kapkami oleje na vnìjší stranì v místì
èepu táhla podtlakové regulace.

-Namazat odstøedivý regulátor 5 kapkami oleje
po uvolnìní krytky -pos. 4- na tìlese rozdì-
lovaèe.

I 802-0009 I
-Vodiè -pos. 5- musí být volný mezi rozdìlo-

vaèem a zapnutou pøipevòovací sponou

-Pozici -1- v obr. S02-0137 vyšroubovat, do ot-
voru nakapat 3 kapky oleje.

-Šroub opìt zašroubovat.

.
I Namazání rozdìlovaèe (motor se

vstøikováním)

Vyšroubovat šroub -pos. 1-, do otvoru nakapat
1 cca tøi kapky motorového oleje.

-Sejmout víèko a raménko rozdìlovaèe.

8
e
I
~
e ~ I 802-01371.
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Kontrola bezpeènostních pásù, ~
(vèetnì nastavení výšky) a -
vyklopeného støešního okna.

Kontrola upínacích pásù.

.Kontrola vlastního upínacího pásu.

.Kontrola navíjecí automatiky vèetnì blokace.

-Rychlým tahem za upínací pás pøekontrolovat
zda blokuje automatika navíjení.

.Pohledová kontrola zámkù bezp. pásù.

-Kontrola zámkù na praskliny a poškození.

.Kontrola funkce zámkù.

-Zasunout jazýèek západky do zamku až dojde
.k slyšitelné aretaci. Silným tahem za pás zkon-

trolovat funkènost aretace.

-Stisknout prstem tlaèítko a zámek odemknout.

.Zkontrolovat vratné oko a jazýèek západky.

-Kontrola na deformaci a pøípadnì praskliny a
trhliny v plastické hmotì.

.Kontrola konstrukèních prvkù upevòovacích
(kotevních) bodù.

Výškové nastavení bezp. pásù

Pro nastavení výšky stisknout tlaèítko dolù, .vyklopit horní prùvlak pásu nahoru

-Posunout uchycení pásu požadovaným smì-
rem nahoru nebo dolù.

-Trhnutím za pás se pøesvìdèit, že došlo k bez-
peèné aretaci polohy.

Výklopné støešní okno
I 802-01321

-Zkontrolovat zda je možno pomocí ruèního ko-
leèka okno plynule otevírat a zavírat.

-Úplným otoèením koleèka vlevo se okno otevøe.

-Úplným otoèením koleèka vpravo se okno
zavøe. .

-62- Vydání 11.94
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.Kontrola vùle a seøízení lanka akce-
lerace (karburátorový motor)

-Pedál akcelerace sešlápnout do polohy -

plný plyn.

-Polohu pro plný plyn pøekontrolovat na seg-
mentu škrticí klapky. Poloha pro plný plyn
musí být dosažena.

~ -Táhlo akcelerace nastavit pøestavením
pružné pojistky -viz šipka- na lanovodu.

Kontrola vùle a seøízení lanka akce-
lerace (motor 1,31 se vstøikováním

I 820-0031 I paliva Mono-Motronic). Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

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

~ -Táhlo akcelerace pøendáním pružné pojistky
-1- na držáku lanovodu nastavit tak, aby se
na škrticí klapce dosáhlo plné akcelerace.

-Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552,
pøípadnì V.A.G 1551 a navolit elektroniku
motoru (adresa 01); navolení pøi zapnutém
zapalování.

=> Vstøikovací a zapalovací zaøízení Mono..Mo-
tronic; skupina oprav 01; Vlastní diagno-
stika, .. Test systému vozidla HELP ~ Zobrazení na displeji:

Zvolte funkci XX

-Zadat 04 pro funkci" Uvedení do základního
nastavení" a potvrdit pomocí O.

Uvedení do základního nastavení HELP ~ Zobrazení na displeji:
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

Upozornìní:
Jestliže se na displeji zobrazí nìco jiného:
=> Návod k obsluze V.A.G 1552 nebo V.A.G

1551

-zadat 00 pro "Císlo zobrazované skupiny" a
potvrdit pomocí O.

Uvedení do základního nastavení O ~ ~ Zobrazení na displeji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1...10= indikaèní pole)

-Plynový pedál zcela prošlá pnout a mi-
. nimálnì 5 sekund držet v této poloze. V poli

-3- odeèíst èíselnou hodnotu.
Požadovaná hodnota: 240...255.

Vydání 08.96 -63 -
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-Uvolnit plynový pedál. Doraz nastavovaèe i
škrtící klapky zajede do základní polohy ~ I
(zcela zatažen). ~-

-Odeèíst zobrazovanbU hodno•u v poli dis-
r pleje -2- .

Požadovaná hodnota: 5...15:

Není-Ii požadovaných hodnot dosaženo:

-Pomocí pøendání pružné pojistky -1- na
držáku lanovodu nastavit vùli lanka akce-
lerátoru.

Kontrola vùle a seøízení lanka akce-
lerace (motor 1,31 se vstøikováním
paliva Simos 2P)

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a .pomùcky

.Diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A..G 1551/3,

Táhlo akcelerace nasJavit pø~sazením
pružné pojistky -1- na držáku tak, aby na seg-
mentu škrtící klapky bylo dosaženo polohy
plného plynu.

-Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552 a
navolit elektroniku motoru (adresa 01); mo~
tor nestartovat, zapalování je zapnuto

=> Vstøikovací a zapalovací zaøízeni Simos 2P;
skupina oprav 01; Vlastní diagnostika.

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

-Zadat 04 pro funkci "Základní nastavení" a .potvrdit O.

Uvedení do základního nastavení HELP... Zobrazení na displeji
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

Upozornìní:
Je-Ii na displeji zobrazeno nìco jiného .-
=> Viz Návod k obsluze V.A.G1552. "'

-00 pro" Èíslo zobrazované skupiny" a potvr-
dit O.

Uvedení do základního nastavení O ~ ...Zobrazení na displeji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1...10= indikaèní pole)

-Plynový pedál zcela prošlá pnout a mi:'
nimálnì 5 sekund drže•viéto poloze.V poli
-8- odeèíst èíselnou hodnotu.
Požadovaná hodnota: 170..:175.

-Plynový pedál uvolnit. Pohyblivý doraz .
škrtící klapky zajede do základní polohy
(zcela vtaženo).

-63,1 -Vydání 08.96
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-V poli -8- odeèíst zobrazenou hodnotu.
Požadovaná hodnota: 10...11.

.Nejsou-Ii požadované hodnoty dosaženy:

-Zopakovat postup nastavení ovládání akce-
lerace.

Kontrola vùle a seøízení lanka akce-
lerace (motor 1,61 se vstøikováním
paliva 1 AV)

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky

.Diagnostický pøístroj V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551 s vedením V.A.G 1551/3.

~ -Táhlo akcelerace pøendáním pružné pojistky
. -1- na držáku nastavit tak, aby se na škrtící

klapce dosáhlo plné akcelerace.

-Pøipojit diagnostický pøístroj V.A.G 1552
pøípadnì 1551 a navolit elektroniku motoru
(adresa 01); navolení pøi zapnutém zapa-
lování.

=> Vstøikovací a zapalovací zaøízeni 1 AV; sku-
pina oprav 01; Vlasní diagnostika.

Test systému vozidla HELP ~ Zobrazení na displeji
Zvolte funkci XX

-Zadat 04 pro funkci "Základní nastavení" a
potvrdit pomocí O.

Uvedení do základního nastavení HELP ~ Zobrazení na displeji
Zadejte èíslo zobrazované skupiny XX

Upozornìní:
Jestliže se na displeji zobrazí nìco jiného:

. => Návod k obsluze V.A.G 1552 nebo V.A.G
1551.

-Zadat 00 pro "Èíslo zobrazované skupiny" a
potvrdit pomocí O.

Uvedení do základního nastavení O ~ ~ Zobrazení na displeji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (1...10=indikaènípole)

-Plynový pedál zcela prošlá pnout a mi-
nimálnì 5 sekund držet v této poloze. V poli
displeje -3- odeèíst èíselnou hodnotu.
Požadovaná hodnota: 210...217.

Nejsou-Ii požadované hodnoty dosaženy:

-Zopakovat postup nastavení ovládání akce-
lerace..
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I

~ I

Kontrola a seøízení svìtlometù --I

Následující popis kontroly a seøízení svìtlometù
je v podstatì platný pro všechny státy avšak je
tøeba vzít v úvahu možnost, nìkterých odchy-
lek v pøíslušné zemi

Kontrolní a seøízovací podmínky:

.Správnì nahustìné pneumatiky.

~
.Krycí rozptylová skla svìtlometù nesmí

býtpoškozená a zneèištìná.

.Vlastní reflektor nepoškozený.

.Zatížit vozidlo a potom s ním nìkolik metrù
.popojet, aby se pružicí jednotky nastavily do

spravné polohy.

.Vozidlo a seøizovací pøístroj musí stát na
rovné vodorovné ploše (dodržet pokyny
návodu k obsluze seøizovacího pøistroje).

.Vyrovnat vozidlo a seøizovací pøístroj

.Seøídit úhel sklonu

.Vozidla, která mají dodateènou možnost re-
gulace sklonu svìtlometù na pøístrojové de-
sce, musí být regulátor v poloze "O".

."-
Sklon svìtlometù

Hlavní svìtlomet 12 cm .

Mlhový svìtlomet 22 cm

.
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!
!

.Upozornìní: I

U vozidel s regulací sklonu na pøístrojové desce,
Ije v motorovém prostoru u svìtlometù nalepena

nálepka s ùdaji sklonu svìtlometù v %. Podle
tìchto ùdajù musí být svìtlomety seøízeny.

Údaje na nálepce v % se vztahují na 10m vzdá-
lenost projekèní stìny t. zn., že na pø. sklonu 1,2%
odpovídá sklon 12 cm.

Zatížení vozu

Vozidlo o pohotovostní hmotnosti zatížit jednou
osobou na místì øidièe nebo zátìží 75 kg.

Pohotovostní hmotnost je hmotnost vozidla vèetnì
všech náplní palivo (min 90%), náøadí a dalšího

.normálního pøíslušenství (rez. kolo, zvedák a pod.)

Kontrola seøízení svìtlometù (se zkušebním stí-
nítkem bez 150 pøímky)

Hlavní svìtlomet (tlumená svìtla):

...Svìtlomet seøídit tak, aby vodorovný svìtelný obrys
splýval s vodorovnou èárou -1 -na zkušební ploše.

Bod zlomu -2- mezi vodorovným obrysem a obry-
1 3 2 sem stoupajícím vpravo vzhùru, musí být na kolmici

spuštìné ze støedové znaèky -3-.

kolmice.

-W ~~~ Upozornìní: 'l ~ .Pro snadnìjší zjištìní bodu zlomu zacloòte

.støídavì nìkolikrát levou polovinu svìtlometu.
I ~"" """o( I Následnì ještì jednou pøezkoušet tlumená
I 802-0091 I svìtla.

Je-Ii tlumené svìtlo správnì seøízeno, musí ležet
støed svìtelného svazku dálkového svìtla na støe-
dové znaèce -3-.

.
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Kontrola seøízení svìtlometù (se zkušebním ~ I
stínítkem s 15°pøímkou) -

IHlavní svìtlomet (tlumená svìtla):

Seøízení se provádí stejnì jako u pøístroje bez 150
pøímky.

Aby se zabránilo chybnému seøízení, nebrat 150
pøímku vùbec v úvahu.

L .J

I 802-0090 I

-Mlhové svìtlomety:

Horní svìtelný obrys musí splývat s vodorovnou .èárou na zkušební ploše v celé šíøce.
"

Ostatní pøídavné svìtlomety:

Dodateènì namontované svìtlomety musí být
seøízeny podle pøíslušných platných pøedpisù.

L .J

I 802-0089 I

Seøízení svìtlometù:

Na obrázku je vyobrazen levý svìtlomet.

-Výškové seøízení se provádí šroubem -pos. A-. .

-Stranové seøízení se provádí šroubem -pos. B-.

Seøizovací šrouby pravého svìtlometu mají zrcad-
lovou polohu vùèi levému svìtlometu.

.
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.Seøízení levého mlhového svìtlometu:

Plochým šroubovákem vypaète smìrem dopøe-
du krycí víèko.

I 802-01151.
Šipka ukazuje seøizovací šroub pro výškové se-
øízení svìtlometu.

-Pro zmenšení dosahu svìtel otoèit stavìcím
šroubem doprava -šipka-. Se stranovým nasta-
vením se nepoèítá.

Seøizovací šroub pravého mlhového svìtlometu má
zrcadlovou polohu.

I 802-0118 I.

.
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Kontrola klidového nápìtí ~
akumulátoru --

Zkouška klidového napìtí akumulátoru se nechá
provést dvìma rùznými zpùsoby:

.Rychlá zkouška.

.Dlouhodobá zkouška.

Upozornìní:
Dlouhodobá zkouška je nejpøesnìjší metodou a
proto je tøeba ji používat pøednostnì.

Postup mìøení pøi rychlé zkoušce:

-Vypnout motor a zapalování.

-Zapnout tlumená svìtla a zapalování na dobu .30 sec.

-Vypnout tlumená svìtla a všechny ostatní spo-
tøe bièe vèetnì stropního svìtla.

-Èekat nejmenì 5 minut.

-Zmìøit napìtí mezi svorkami zabudovaného
akumulátoru na pø. digitálním muitimetrem
V.A.G 1315 nebo V.A.G 1526.

V pøípadì, že je namìøeno 12,5 Va více je akumu-
látor v poøádku.

Je-Ii namìøeno napìtí menší než 12,5 V je tøeba

zjistit pøíèinu (opravárenský úkon).

Postup mìøení pøi dlouhodobé zkoušce:

.Vozidlo musí být pøed mìøením, alespoò 2 ho- .diny v klidu (žádné starty, nabíjení èi vybíjení).

-Zmìøit napìtí naprázdno (všechny spotøebièe

vypnuty).

-Zmìøit napìtí mezi svorkami zabudovaného
akumulátoru napø. digitálním multimetrem
V.A.G 1315 nebo V.A.G 1526.

V pøí padì, že je namìøeno 12,5 V a více je akumu-
látor v poøádku.

f

.
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Je-Ii namìøeno napìtí menší než 12,5 V je tøeba .

-zjistit pøíèinu (opravárenský úkon). I

Kontrola stavu hladiny elektrolytu I
v akumul. pøip. dopl. destil. vodou

Kontrola stavu hladiny elektrolytu:

-Hladina elektrolytu musí ležet mezi znaèkami
"MIN" a "MAX"

Upozornìní:

Akumulátory s vysokou hladinou elektrolytu se
mohou zaèít "vaøit". Pøíliž nízký stav elektrolytu

zkracuje životnost akumulátoru.

-V pøípadì potøeby doplnit jednotlivé èlanky

destilovanou vodou až ke znaèce "MAX"

.Dobití akumulátoru

Akumulátory, které se delší dobu nepoužívají (napø.
ve skladovaných vozech) se mohou samovolnì vy-
bít a navíc mùže dojít k sulfatizaci èlankù.

-Pro dobíjení akumulátorù se smí použít pouze
taková zaøízení, která mají regulaci nabíjecího

proudu a napì•ové omezení. Maximální nabí-

jecí proud nesmí pøekroèit 10% -hodnotu jme-
novité kapacity akumulátoru, napø. 4,4A u aku-
mulátoru 44 Ah a maximální nabíjecí napìtí
nesmí pøesáhnout 14,4 V.

-Pøi nabíjení akumulátoru dodržet pokyny vý-

robce.

-Po dosažení hustroty elektrolytu 1,28 g/cm3

nabíjení ukonèit.

.Upozornìní: Na akumulátoru nesmí nikdy dojít ke zkratu (napø:
náøadím). Pøi zkratu se akumulátor si/nì zahøeje a
dojde ke zkroucení desek èlánkù, pøípadnì i k jeho
rozt/Žení.

-Pøed vlastním nabíjením sejmout svorky pøipojo-
vacích kabelù.

-Pøi odpojování kabelù odpojit nejdøíve kostøicí

"minus" kabel.

-Pøi zpìtném zapojování akumulátoru zapojit

nejdøive "plus" kabel. Pøipojovací kabely se ne-
smí v žádném pøípadì zapojit opaènì -nebez-

peèí požáru elektrické instalace.

-Pøi nabíjení neotvírat zátky.

.I
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!
I-Vybitý akumulátor mùže zamrznout již pøi nìko- .

lika stupních mrazu. Zamrzlá baterie se musí ~ I
nechat pøed nabíjením vždy rozmrazit -nebez- ~

Ipeèí exploze.

-Si•ová pøípojka nabíjecího zaøízení se pøipojí
do zásuvky až po øádném a správném pøipojení
polových svorek nabíjeèky na akumulátor.

( :,," Pozor!

Bìhem nabíjení akumulátoru vzníká tøaskavý plyn
a proto se vyvarujte jakéhokolív pøíblížení s cíga-
retou, otevøeným ohnìm a zabraòte vzníku elek-
trícké jískry.

Upozornìní:

-Po ukonèeném nabíjení je tøeba provést zkoušku napì-
tí se zatìžovacím odporem.

8.

.

.
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.Doplnìní nádobky ostøikovaèù skel ~

a svìtlometù

Nádobky musí být naplnìny až po okraj.
V pøípadì, že se doplòují je tøeba do vody
pøidávat tyto pøípravky:

Cistiè skel -v létì

Lihovou nemrznoucí smìs -v zimì

Nádobky se nacházejí na levé stranì moto-
rového prostoru. Nádobka ostøikovaèù èelního
skla má obsah 3 litry, u vozidel s ostøikovaèi
svìtlometù 8,0 litrù.

Kontrola funkce ostøikovaèù a
stíraèù

.Ostøikovaèe a stíraèe pracují jenom pøi zap-
nutém zapalování.

Pøední sklo

.Dotykové stírání

Páèku nadzdvihnout jenom k bodu stlaèení
pøed polohou 1.

Intervalové stírání

Páèka v poloze 1

Stíraèe pracují zhruba každé 4 sekundy.

U plynule nastavitelného intervalového. spinání je pøestávka mezi stíráním nastavitelná
mezi 2 a 35 sekundami:

-zapnout intervalové stíráni a nechat jednou
setøít.

-vypnout intervalové stírání a zapnout opìt
po požadované dobì délky intervalu.

Doba intervalu se mùže mìnit libovolnì. Po
vypnutí zapalování pøejde zvolená doba .inter-
valu opìt na ètyøsekundoyý interval.

.Pomalý chod stíraèe -páèka v poloze 2

.Rychlý chod stíraèe -páèka v poloze 3

.Ostøikování pø.skla -páèku pøitáhnout k vo-
lantu..

Vydání 10.95 -71-
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Omývací a stírací automatika ~-
Na rozd!1 od základn!ho proveden! po pøitaže~!
páèky k volantu stfraèe i ostøikovaèe pracuj!.

-páèku pøitáhnout smìrem k volantu -pracuj!
stfraèe a ostøikovaèe.

-páèku pustit -ostøikován! se zastav! a stfraèe
provedou ještì 1 až 3 setøen! (podle dé1ky
ostøiku).

Ostøikování svìtlometù

Pøi zapnutých parkovac!ch, tlumených nebo
dálkových svìtlech budou pYi každém ostøiku
èelního skla ostøíknuta také skla svìtlometù.

Zadní sklo

-Páèku odtlaèit smìrem od volantu k první .

odpružené poloze a držet -stìraè zadního
skla pracuje tak dlouho, dokud je páèka
držená v této poloze.

-Páèku odtlaèit smìrem od volantu až na do-
raz a pøidržet -pracuje stfraè a ostøikovaè,
dokud se páèka pøidržuje.

Stírací/ostøikovací automatika

-Páèku stisknout smìrem od volantu až na
doraz a držet -stfraè a ostøikovaè pracují, do-
kud se páèka pYidržuje.

-Páèku pustit -ostøikování se zastaví a
stfraèe provedou ještì 1 až 3 setøení (podle
délky ostøi ku).

Po mžikovém stlaèení páèky do vzdálenìjší po- .
lohya uvolnìní zpìt se zapne intervalové stfrání
v intervalu asi 5 vteøin.
Opìtovným stlaèením páèky do vzdálenìjší po-
lohy se intervalové stfrání vypne.

, ?
X Kontrola a seøízení ostøikovacích

/ \ trysek stíraèù

~:~:=. Nastavení ostøikovacích trysek pøedního
skla.

~~=::~~~~:~~ ..-Kontrola a seøízení ostøikovacích trysek
podle obrázku. V pøípadì odchylky seøídit
pomoc! jehly.

1 592-0013 I
-Trysky seø!dit tak, aby omývaly horní tYetinu

skla. .

-72- Vydání 10.95
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.Seøízení ostøikovací trysky zadního skla: -

...Zpùsob seøízení ostøikovací trysky zadního skla
viz obr. Paprsky vody musí svírat úhel zhruba
300 a zasahovat do poloviny stíraného pole.

Upozornìní:
V pøípadì, že se, tryska nenechá seøídit nebo

paprsek vody není rovnomìrný, je tøeba trysku
vymìnit.

Kontrola a seøízení ostøikovacích

trysek svìtlometù:

-Zkontrolovat seøízení trysek pøípadnì je
seøídit pomocí pøípravku MP 8-524...

...Obrázek znázoròuje seøizovací míry levého
svìtlometu.

~ Seøízení pravého svìtlometu je zrcadlovým
~ obrazem.

" ~

-Na krycí sklo vyznaèit body o prùmìru 10
mm podle vyobrazení na obrázku.

-Seøizovacím pøípravkém MP 8-524 seøídit
trysky podle tìchto bodù.

I 892-0016 I Kontrola typového provedení mo-

toru -porovnání s objednávkou.

.Motor1,31:.
...Identifikaèní kód (typ) motoru se nachází na

bloku motoru za rozdìlovaèem. (Viz obr. pos. 2)

1
Identifikaèní kód sestává ze dvou èíselných sku-
pin, které jsou oddìleny teèkou.

2 Levá èíselná skupina je nemìnná a udává èíslo
modelu, napø. 781.

Pravá èíselná skupina udává provedení motoru
napø.

I 802-0013 I .1358 znamená 40 kW motor Mono-Motro-

nic

Pos -1- udává výrobní èíslo motoru...
Vydání 10.95 -73-
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~
Motor 1,61 :

...Identifikaèní kód a výrobní èíslo motoru se
nachází na bloku motoru na stranì pøevodovky
(viz šipka)

...Motor 1,91: .
Nachází se na bloku motoru mezi vstøikovacím
èerpadlem a podtlakovým èerpadlem -šipka-.

Kontrola typového (výrobního)
štítku -porovnání s objednávkou

...Na typovém štítku -pos C- jsou vyraženy údaje .napø. * TMB EFF 016 55 000004 *, které musí

souhlasit s údaji vyraženými na krytu tlumièe
-pos A- a s údaji uvedenými v objednávce.

Kontrola úplnosti klíèù a pøívìšku
s oznaèením èísla klíèù

K vozu se pøikládají dva klíèe, které se hodí ke
všem zámkùm. Navíc je pøiložen pøívìsek
s kódem klíèù

Upozornìní:
U vozidel s uzamykatelnou odkládací
schránkou patøí k vozu dodateèný klíè (s re-
zervním klíèem).

Vozidla s bezpeènostním zaøízením dostanou
. navíc dvì dálková ovládání a dva klíèky .s kódovým èíslem.
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.Kontrola úplnosti palubního náøadí,
rezervního kola a pøíslušenství

...Palubní náøadí a zvedák vozu jsou umístìny (Fe-
licia, Felicia Combi, Felicia Vanplus) v obalu
z umìlé hmoty.

Obal z umìlé hmoty se upevní upínacím pásem
na rezervní kolo.

U vozù Pickup je obal s palubním náøadím a
zvedákem vozu umístìn pod pravou sedaèkou.

.Pøedtím, než se zvedák vozu opìt vloží do
obalu z umìlé hmoty, èelist zvedáku zcela
zašroubovat.

Nìkterá vozidla obsahují dodateènì v palubním
.náøadí adaptér pro bezpeènostní šrouby kola.

-U vozidel s bezpeènostními šrouby kola (na
každém kole jeden šroub) mùže být pøi
výmìnì kola tento šroub povolen pouze
s pomocí dodávaného adaptéru.

.

.
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Kontrola funkce všech zámkù ~--
Zámek kapoty ~otoru

Zatažením za páèku na levé stranì pod pøístro-
jovou deskou dojde k odemèení a povyskoèe-
ní kapoty ze zámku.

Upozornìní:

Pøed otevøením kapoty motoru dbát na to, aby
nebyla odklopena ramena stíraèù. Jínak by mohlo
dojít k poškození laku.

j 802-0120 I .
Pro odjíštìní je nutno kapotu trochu nad-
zvednout a páèku (šipka) stlaèit prsty.

-Kapotu nadzvednout, vyjmout vzpìru kapoty
z uložení a její konec zasunout do otvoru, který
je pro ní vyhrazen.

-Kapotu uzamknout tím, že se nechá padnout
asi s 30 cm výšky do zámku. V žádném pøípadì
kapotu do zámku nedomaèkávat!

-Nadzvednutím zkontrolovat zda kapota zapadla
správnì do zámku a je uzamèena.

Zkouška uzamykatelnosti všech zámkù

-Zkontrolovat funkci následujících zámkù vèetnì .rezervních klíèù: .

.Dveøe øidièe a spolujezdce

.Spínací skøíòka

.Uzamykatelná odkládací pøihrádka

.Zadní 5. dveøe

.Uzávìr plnícího hrdla palivové nádrže

.
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.Seøízení motorové kapoty a všech I

dveøí

Seøízení kapoty

Seøízení èepu zámku:

t -Poloha èepu musí být vùèi zámku v kapotì vy-
støedìná.

-Po nastavení zámku pojiš•ovací matici èepu
zámku pevnì utáhnout.

Seøízení boèních a zadních (pátých) dveøí

Seøídit zámek tak, aby

.byla zajištìna tìsnost.

..hrany dveøí lícovaly s hranami karosérie.

, I 802-0037 I .bylo zajištìno snadné uzavírání.

Nerovnomìrnosti v podélném smìru lze vyrovnat
podložkami pod zámek.

Kontrola plynových podpìr

-Odjistit páté dveøe, => str. 79

-Dveøe zvednout nahoru až na doraz.

Dveøe musí být v této poloze drženy plynovými pod-
pìrami

-Uzavøít dveøe lehkým pøibouchnutím.

.

.I
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Funkce dveøních klik vèetnì pojistek ~ I
Kontrola uzamykání ~ I

-Z vnìjšku se nechají dveøe øidièe a spolujezdce
odemknout a uzamknout klíèem.

-Pøi odemknutí se pohybuje tlaèítko pojistky
nahoru.

-Pøi uzamknutí se tlaèítko pojistky pohybuje
dolù.

-Dveøe øidièe, pokud jsou otevøené, se nenechají
zatlaèením tlaèítka pojistky zamknout. Tím se
zabraòuje tomu, aby se nezapomìl klíè v zámku
zapalování.

-Dveøe spolujezdce a zadní dveøe lze bez klíèe
v otevøeném stavu z vnìjšku zamknou tlaèítkem .pojistky takto:

-Tlaèítko pojistky zatlaèit a dveøe zavøít.

-Z vnitøku se všechny dveøe zamknou zatlaèe-
ním tlaèítek pojistek.

-Pokud jsou tlaèítka pojistek zatlaèeny, nene-
chají se dveøe otevøít ani zevnitø, ani z vnìjšku.

Kontrola vnitøních a vnìjších klik

-Otevøít všechny dveøe pomocí vnìjších klik. .

Otevøít všechny boèní dveøe pomocí vnitøních
klik -pos. A-.

V pøípadì, že dveøe nejdou vnitøní klikou otevøít
(napø. blokace dìtskou pojistkou) je nutno dveøe
otevøít zvenku.

.
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.Kontrola zadních (pátých) dveøí !

Otevøení zadních (pátých) dveøí: do svislé po-
Ilohy záøezu zámku vložit klíè. Klíè otoèit ve

smìru šipky. Klíè vyjmout ze zámku. Stisknout
tlaèítko zámku a dveøe zvednout nahoru.

-Zadní (páté) dveøe jsou v otevøeném stavu jištì-

ny plynovými vzpìrami..

-Zavøení zadních pátých dveøí: stáhnout dveøe
dolù a lehce je pøibouchnout. Vložit klíè a dveøe
zamknout.

-Zadní (páté) dveøe jsou uzamèeny, když je vý-
øez pro klíè ve svislé poloze.

I 02-0123 I

.Vozidla s ovládáním zadních (pátých) dveøí
zevnitø vozu

Páèku vedle øidièe zatáhnout nahoru

Dveøe se tímto odjistí, bez ohledu, zda-Ii je zámek
uzamèen èi odemèen.

-Dveøe zvednout až do horní krajní pozice.

Dveøe musí být v této poloze drženy plynovými pod-

pìrami

-Uzavøít dveøe lehkým pøibouchnutím.

Dveøe jsou uzamèeny, když je klíè zámku ve svislé

poloze..
Kontrola funkce dìtské pojistky

Zadní boèní dveøe jsou vybaveny dìtskou pojistkou.

...Dìtská pojistka je zapnuta, je-Ii páèka v dolní po-
loze.

.Vnitøní klika je tímto zablokována a dveøe se
nechají otevøít pouze vnìjší klikou.

~ Tlaèítko pojistky musí však být v horní poloze.

.I 802-01251
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!
Kontrola funkce centrálního zamykání !

~i
Centrálním zamykáním mohou být uzamknuty a -

Iodemknuty 4 boèní dveøe najednou.

Ovládání centrálního zamykání se provádí dveømi
øidièe nebo spolujezce:

-Zvnìjšku klíèem k vozu.

-Zvnitøku tlaèítkem pojistky.

Dbejte na následující zvláštnosti:

.Pojistné tlaèítko zabraòuje zajištìní dveøí øidièe
a spolujezdce v otevøeném stavu

Tak není možné zajištìní omylem.

.Tlaèítka pojistek zadních dveøí neuvádí cen-
trální uzamykání do funkce. Tlaèítkem pojistky

.se mohou zamykat nebo od mykat jenom pøí-
slušné dveøe.

Upozornìní
.Jestliže se stlaèí tlaèítko pojistky u øidièe nebo

spolujezdce, automaticky se také zavøou všech-
ny ostatní dveøe.

.Vozidla, která jsou k centrálnímu uzamykání
navíc vybavená bezpeènostním zaøízením se
mohou zamykat a odmykat pomocí dálkového
ovládání bezpeènostního zaøízení.

.Zapnuté bezpeètnostní zaøízení se k tomu akti-
vuje nebo deaktivuje pomocí dálkového ovlá-
dání.

.

.
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,

.Kontrola funkce vnitøního osvìtlení ~

Vnitøní osvìtlení vpøedu -vozy >- 07.95 I

.Sklo stlaèené vpravo -svìtlo trvale zapnuto.

.Sklo ve stfední poloze -svìtlo vypnuto

.Sklo stlaèené vlevo -svìtlo spínané pøes
kontakt pfedních dveøí.

Vnitøní osvìtlení vpøedu -vozy 08.95 >-

.Sklo stlaèené vpravo -svìtlo vypnuto

.Sklo ve støední poloze -svìtlo spínané pøes
kontakt pøedních dveøí.

..Sklo stlaèené vlevo -svìtlo trvale zapnuto

(1l Osvìtlení zavazadlového prostoru

'-"""~ ;~~~ P I h .w ...o o a splnace:

.1 osvìtlení zapnuto

2 .2 osvìtlení vypnuto

-;~~~ Osvìtlení zavazadlového prostoru lze zapnout

pøi zapnutých obrysových svìtlech.

I 802-0135 I Dbejte prosím na to, ~?y svìtlo nezùstalo omy-.I "'U~-UI')" I lem zapnuto déle nez Je tøeba.

Kontrola funkce varovného zaøízení

Varovné zaøízení je namontované v motorovém
prostoru vpravo vedle akumulátoru. Uvnitø vozu
jsou nalevo a napravo nahoøe na pøedních
sloupcích umístìna ultrazvuková èidla.
Uprostfed, pod pYedním sklem, je zabudovaná
kontrolka pro kontrolu funkce varovného
zaøízení.

Na vozidle se hlídají následující oblasti:

.Boèní a zadní (páté) dveYe

.Kapota motoru

.Napìtí v palubní síti vozidla

..VnitYní prostor vozidla

Vydání 10.95 -81 -
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Poplach je vyvolán:

.Otevøením dveøí ~-

.Otevøením zadních (pátých) dveøí

.Otevøením kapoty motoru

.Pohyby uvnitø vozu

.Zapnutím elektrických spotøebièù s vyšším od-
bìrem proudu, napø. pøi startování

.Demontáží varovného zaøízení

.Odpojením akumulátoru

Následují optické a akustícké signály v délce 25
vteøin (smìrová svìtla blikají a siréna houká).

Jestliže se po uplynutí 25 vteøin s vozidlem opìt
manipuluje, následuje opìtovné vyvolání poplachu. .

Pøi obsluze varovného zaøízení se musí dbát na
následující body:

.Zapíná se spínacím klíèkem na hlavním vypí-
naèi.

.Vypnutí varovného zaøízení spínacím klíèkem
je nutné pøi opravách el. instalace vozu nebo
pøi nekontrolovaném poplachu, napø. když
nebyly vèas obnoveny baterie dálkového ovlá-
dání a varovné zaøízení již nelze deaktivovat.

.Aktivování varovného zaøízení znamená, že
kontrolní funkce se zapnou stisknutím dálkové-
ho ovládání.

.Deaktivování varovného zaøízení znamená, že
kontrolní funkce se stisknutím dálkového ovlá-
dání vypnou. .

Dálkové ovládání umožòuje varovné zaøízení akti-
vovat až na vzdálenost 10m a vozidlo zamknout
nebo varovné zaøízení deaktivovat a vozidlo
odemknout (zamèení a odemèení je možné jenom
u vozidel s centrálním uzamykáním).

Odemknutí a uzavøení dveøí vozu klíèem varovné
zaøízení neaktivuje ani nedeaktivuje.

.
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.To je možné jenom dálkovým ovládáním.

Hlavní vypínaè

Hlavní vypínaè varovného zaøízení je v motorovém
prostoru na varovném zaøízení. Je zakryt ochran-
nou èepièkou.

Zapnutí a vypnutí

Z hlavního vypínaèe sejmout ochrannou èepièku a
varovné zaøízení spínacím klíèkem zapnout.

~ 1 -vypnuto

2 -zapnuto

Zapnutí je potvrzeno ètyønásobným krátkým roz-
svícením smìrových svìtel. Varovné zaøízení a

. centrální zamykání se ovládá spoleènì pomocí

dálkového ovládání.

Po zapnutí varovného zaøízení klíèkem je v aktivním
stavu -kontrolní funkce zapnuty. Varovné zaøízení
se nyní musí deaktivovat pomocí dálkového ovlá-
dání, protože jinak mùže být vyvolán poplach.

Po deaktivování opìt nasadit ochrannou èepièku
hlavního vypínaèe.

Spínací klíèek by se mìl uschovávat s klíèi od
vozu, aby v pøípadì potøeby (napø. pøi poruše
dálkového ovládání a pøi návštìvách opraven)
mohlo být varovné zaøízení vypnuto na hlavním

vypínaèi.

Aktivování varovného zaøizení

Po stisknutí tlaèítka dálkového ovládání po dobu
. asi 2 vteøin se varovné zaøízení aktivuje. Aktivo-

vání je potvrzeno ètyønásobným rozsvícením smì-
rových svìtel a 2 krátkými pípnutími sirény.

Jestliže pøi aktivování nejsou zavøené dveøe, nebo
kapota motoru, pak se smìrová svìtla ètyøikrát
krátce rozsvítí a siréna osmkrát pípne.

Po aktivování je varovné zaøízení ještì asi 25 se-
kund deaktivované, dokud se blikáním kontrolky
uprostøed pod pøedním sklem nesignalizuje
funkèní pøipravenost zaøízení.

.
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Deaktivace varovného zaøízeni

Po stisknutí tlaèítka dálkového ovládání pøi aktivo- ~
vaném zaøízení po dobu asi 1 vteøiny se pøi zaøíze- ní deaktivuje. Deaktivace je potvrzena jedním roz-

svícením smìrových svìtel a jedním krátkým píp-
nutím.

Souèasnì zhasne kontrolka.

Upozornìní
.Po deaktivaci mùže být centrální zamykání

ovládáno pouze klíèem odvozu.

.Bliká-Ii po deaktivaci kontrolka (pamì• popla-
chu), byl bìhem aktivace spuštìn poplach.
Zapnutím zapalování se provede vymazání pa-
mìti poplachu.

Vypnutí spuštìného poplachu

Byl-Ii poplach spuštìn, lze jej vypnout stisknutím
(po dobu asi 1 sekundy) tlaèítka dálkového .ovládání. Poplach je tím vypnutý, varovné zaøízení
zùstává však aktivní.

Dalším stisknutím tlaèítka se zabezpeèovací zaøí-
zení deaktivuje, kontrolka zhasne a vozidlem lze
manipulovat bez spuštìní alarmu.

Nouzový poplach "Panika"

Pøi zapnutém varovném zaøízení proti krádeži se
nechá pøi nebezpeèí spustit "nouzový poplach",
nezávisle na tom, zda je varovné zaøízení aktivo-
váno nebo deaktivováno.

.Tlaèítko dálkového ovládání stisknout po dobu
asi 5 sekund, nezávisle na tom, zda se nachá-
zíte uvnitø nebo vnì vozidla. Zaøízení se akti-
vuje, po dobu asi 15 vteøin je spuštìn nouzový
poplach a lze tím v nouzové situaci na sebe
upozornit. Vozidlo s centrálním zamykáním se .zároveò uzamkne. Je-Ii spuštìn nouzový po-
plach není možné ho dálkovým ovládáním
pøerušit. Po uplynutí 15 vteøin mùže být pohyby
uvnitø vozidla nouzový poplach spuštìn znovu.

.Opakovaným stisknutím tlaèítka na dobu 5 vteøin
bude nouzový poplach vyhlášen znovu. Vozid-
lo zùstává uzamknuto. Tento postup se mùže
stále opakovat.

.Není-Ii již nouzový poplach zapotøebí, varovné
zaøízení se deaktivuje.

.
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.Upozornìní:

.Frekvence dálkového ovládání a pøijímací èást
jsou kódovány. S dálkovým ovládáním jiných
vozidel se nenechá zaøízení ovládat.

.Dálkové ovládání je elektricky napájeno dvìma
bateriemi. Reaguje-Ii zabezpeèovací zaøízení na
dálkové ovládání teprve ze vzdálenosti asi 3
metrù, je nutné baterie vymìnit.

.Nemùže-Ii být z rùzných dùvodù zaøízení deak-
tivováno, vypne se spínacím klíèem na hlavním

vypínaèi.

.Pøed odpojením akumulátoru je tøeba zabez-
peèovací zaøízení na hlavním vypínaèi vypnout,
protože jinak se spustí poplach.

Kontrola funkce autorádia

.Pøed provedením kontroly je tøeba dùkladnì prostu-
dovat pøiložený návod k obsluze autorádia.

-Autorádio zapnout a vypnout.

-Zkusit funkci regulace hlasitosti.

-Uložit frekvenci vysílaèù do pamìti1).

-Pøezkoušet automatické ladìní1).

-Zkouška kazetového pøehrávaèe (vložit kazetu
i. a pøehrát)1).

-Zkouška aktivace zabezpeèovacího zaøízení
proti krádeži (vložení kódu)1).

1) Tyto funkce jsou specifické pro daný model a
~ nemusí se proto u daného typu autorádia vždy

. vyskytovat. Rozhodující je pøiložený návod
k obsluze.

Zkušební jízda

-Zkontrolovat volný chod a èinnost nožní a ruèní
brzdy => také na str. 33.

.Volný chod brzdového pedálu smí být max.
1/3 celkového zdvihu.

-Zkontrolovat funkci øazení všech pøevodových
stupòù.

.
I
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-Zkontrolovat funkci øízení. ..
Zkontrolovat vùli v øízení u vozidla stojícího na --
kolech støídavým otáèením volantu (kola v pøímém
smìru).

.V øízení nesmí být vùle.

Seøízení hodin

Digitální hodiny

Upozornìní:
Nastavovací tlaèítko nestlaèovat!

-Pro seøízení hodin slouží ovládací knoflík vpra-
vo dole vedle otáèkomìru.

-Pootoèením doprava se nastaví hodiny. .

-Pootoèením doleva se nastaví minuty,

Analogové hodiny

-Pro seøízení hodin slouží ovládaví knoflík, umís-
tìný vpravo dole vedle hodin.

-.-r

-Èas se seøizuje otáèením ovládacího knoflíku
(doleva nebo doprava).

Zvednutí vozidla

Zvedací plošinou:

Pøed najetím na zvedací plošinu je tøeba se pøe-
.svìdèit, že nedojde ke kolizi mezi spodkem vozidla

a plošinou.

Upozornìní:
Vozidla se smí zvedat pouze v místech, která jsou
znázornìna na obrázcích. Pti nerespektování
tohoto upozornìní mùže dojít k ptevrácení vozidla
nebo k jeho poškození.

Dílenským zvedákem:

-Dílenský zvedák mùže být rovnìž nasazen pou-
ze v místech dle obrázku => strana 87.

Aby nedošlo k poškození vozidla ve stykových bo-
dech, je tøeba použít døevìné nebo gumové pod-
ložky. .

---86 -Vydání 03.95
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.Vozidlo se nesmí zvedat za spodní víko motoru, I

pøevodovku, pøední/zadní nápravu, neboï mùže dojít
k vážnému poškození vozidla.

Pozorl

.U zvednutého vozidla se nesmi nikdy
nastartovat motor a zaøadit pøevodový
stupeò, pokud ještì jediné hnaci kolo je ve
styku s podložkou.

.Pokud se pracuje pod zvednutým vozidlem,
je nutno zajistit proti pádu vhodnou pod-

pìrou.

Podpìrné body pro zvednutí plošinou nebo dí-
lenským zvedákem

. -Vozidlo se smí zvedat pouze v místech, která
jsou znázornìna na obrázcích v místì vyztužení

plechu podlahy.

-Uchycení zvedací plošiny nebo dílenského
zvedáku provést na zobrazených místech.

~ Pøední podpìrný bod.
~

~:;::::::::::::::::: I 502-0127 I

~ Zadní podpìmý bod.

.-Støed uchycení a støed oválného prolisu v prahu
vozidla musí lícovat (viz obrázky).

'0
~
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Tažení a vleèení vozidla ~ ~

Pod pøedním a zadním nárazníkem jsou na
pravé stranì umístìna oka pro pøipevnìní
vleèného lana.

Pøední oko -vozy >- 07.95

Oko pro pøipevnìní vleèného lana se nachází na
pravé stranì pod nárazníkem a je zakryto
víèkem.

.
o Pøední oko -vozy 08.95 >-

Otvor pro našroubování oka se nachází na levé
stranì pøedního nárazníku (viz obr.).

Upozornìní:
Vleèné oko lze našroubovat rukou otáèením do-

~ leva ve ~mìru šipky až na doraz.

-::::::===~ 1802-0210 I

.
Zadní oko pro pøipevnìní vleèného lana.

Oko pro pøipevnìní vleèného lana se nachází na
pravé stranì pod nárazníkem a je zakryto
víèkem.

Víèko sejmìte tahem dopøedu.

Pøi montáži nasadit víèko a narazit -musí spo-
lehlivì zaklapnout.

Pøedbìžná upozornìní:

.Vleèné lano pøipevnit jen do pfíslušných ok.

.Vleèné lano má být pružné, aby ne-
docházelo k tvrdým rázùm do vleèného a

.vleèeného vozidla. Mají být proto použita
pouze lana z umìlých vláken nebo lana z po-
dobného pružného materiálu.

-88 -Vydáni 10.95
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. .Snažte se bìhem vleèení zabránit prudkým
rázùm. Pfi vleèení vozidla mimo zpevnìnou
vozovku existuje vždy nebezpeèí poškození
vozidel- deformace nebo utržení ok.

.Pfed nastartováním motoru roztažením vo-
zidla se doporuèuje pokus o nastartování
z akumulátoru jiného vozidla.

Upozornìní pøi tažení a vleèení

.Dodržovat zákonné pfedpisy o vleèení vozi-
del.

.Oba fidièi musí být seznámeni s technikou
fízení vozidel pfi vleèení.

.Øidiè tažného vozidla musí pfi rozjezdu a
fazení ovládat spojku velmi jemnì a mìkce.

.Øidiè vleèeného vozidla musí udržovat lano
stále napnuté.

.Vleèené vozidlo musí mít zapnuté zapa-
. lován~ aby nedošlo k uzamknutí volantu a

mohly být používány ostatní elektrické
spotfebièe.

.Protože posilovaè brzd pracuje pouze pfi
bìžícím motoru, je nutné si uvìdomit, že pfi
stojícím motoru je nutné vyvinout na
brzdový pedál podstatnì vìtší sílu, aby se
dosáhlo žádaného brzdícího úèinku!

.Není-Ii u vleèeného vozidla olej v pfevo-
dovce, je vleèení možné jen s nadzved-
nutými hnacími koly.

Postup pøi roztažení:

-Zaøadit 2. nebo 3. rychlostní stupeò.

-Zapnout zapalování.

. -Jakmile motor nastartuje, okamžitì
vyšlápnout spojku a vyøadit rychlost, aby se
zabránilo najetí do tažného vozidla.

-U vozidel s katalyzátorem, který je ohøátý na
provozn•teplotu, se nesmí vozidlo startovat
roztažením na dráze delší než 50 m.
Nespálené palivo se mùže dostat do kata-
lyzátoru a zpùsobit vážné škody.

.
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.Øidiè tažného vozidla musí pøi rozjezdu a øazení
ovládat spojku velmi jemnì a mìkce.

..Øidiè vleèeného vozidla musí udržovat lano
stále napnuté.

.Vleèené vozidlo musí mít zapnuté zapalování,
aby nedošlo k uzamknutí volantu a mohly být
používány ostatní elektrické spotøebièe.

.Protože posilovaè brzd pracuje pouze pøi bìží-
cím motoru, je nutné si uvìdomit, že pøi stojícím
motoru je nutné vyvinout na brzdový pedál
podstatnì vìtší sílu, aby se dosáhlo žádaného
brzdícího úèinku!

.Není-Ii u vleèeného vozidla olej v pøevodovce,
je vleèení možné jen s nadzvednutými hnacími

koly.

Postup pøi roztažení:

-Zaøadit 2. nebo 3. rychlostní stupeò.

.-Zapnout zapalování.

-Jakmile motor nastartuje, okamžitì vyšlápnout
spojku a vyøadit rychlost. aby se zabránilo najetí
do tažného vozidla.

-U vozidel s katalyzátorem, který je ohøátý na
provozní teplotu, se nesmi vozidlo startovat roz-
tažením na dráze delší než 50 m. Nespálené
palivo se mùže dostat do katalyzátoru a zpùsobit
vážné škody.

.
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