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Vlastní diagnostika

.Upozornìní:

I

Vlastní diagnostika kontroluje jen èást vstøikovacího a zapalovacího zaøízení.

Funkce
Øídicí jednotka pro vstøikovací a zapalovací
zaøízení Simos 2P je vybavena tzv. pamìtí
závad, do které se ukládají záznamy o závadách.
Vyskytnou-Ii se v kontrolovaných snímaèích
nebo dílech závady, budou tyto, spolu s údaji o
druhu závady uloženy do chybové pamìti.

.

Uložené údaje o závadách lze vyvolat podle
návodu ~ strana 01-4.
Obsah pamìti musí být po odstranìní závad vymazán ~ strana 01-15.
Údaje o závadì týkající se lambda-regulace je
možno vyvolat jen po nejménì 1O-ti minutové
zkušební jízdì.
Do pamìti se ukládají i závady zpùsobené
pøechodným
pøerušením
vedení
nebo
uvolnìným kontaktem. Tyto tzv. krátkodobé
(sporadické) závady jsou oznaèovány ,,/SP"
a nevyskytnou-Ii se po ètyøicet startù, jsou automaticky z pamìti vymazány.

Upozornìní:
Následující popis se vztahuje pouze na diagnostický pøístroj VA. G 1552 s použitím programové karty 5.0.

.

Použití pøístroje VA.G 1551 (s programovou
kartou 8. O)je obdobné s ohledem na specifické
odlišnosti
(napø. jiné zobrazení
displeje,
možnost použít vestavìnou tiskárnu, apod.).
Pøi ukonèení diagnostiky nebo pøi pøechodu do
jiné adresy nutno použít funkci 06 "Ukonèení
výstupu ".
V pøípadì, že bude odpojována baterie, provést
po ukonèení montážních a opravárenských
prací a opìtném zapojení baterie pøizpùsobení
jednotky ovládání škrticí klapky~ strana 24-15.

.
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i

Technická
datavlastnídiagnostiky

~

-

Vybavení
.Pamì•
Identifikace

závad
øídicích jednotek

~
strana 01-2; Pøipojení diagnostického
pøístroje V.A.G 1552 a zadání elektroniky motoru; nebo funkcí 01 "Výzva k výpisu verze øídicí
jednotky".
Použitelné

funkce

Funkce

Zapalování
zapnuté

Motor na
volnobìh

01

Výzva k výpisu
verze øídicí jednotky

x

x

02

Výzva k výpisu
pamìti závad

x 1)

x

03

Diagnóza akèních
èlenù

x

-

04

Uvedení do základního

x

-

.

nastavení
05

Mazání pamìti závad

x

x

06

Ukonèení výstupu

x

x

08

Naètení bloku
namìøených hodnot

x

x

1) Pouze když motor nenaskoèí
musí být v chodu min. 6 sec)

(spouštìè

Pøipojení diagnostického
pøístroje
V.A.G 1552 a zadání elektroniky
motoru
Potøebné
pomùcky

speciální

náøadí,

pøístroje

.

a

.Diagnostický
pøístroj V.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
Podmínky
.Napìtí
.Pojistky
.Ukostøení

-01-2-

kontroly
akumulátoru nejménì

11, 5 V.

È. 1,4 a 20 v poøádku.
na motor a karoserii v poøádku.

.

Vydání 05.99
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~
.Pracovní

postup
Pøipojit diagnostický
pøístroj V.A.G 1552
s vedením V.A.G 1551/3.

Upozornìní:
.Svorkovnice
pro pøipojení diagnostického
pøístroje se nachází ve vnitøním prostoru vozidla pod pøístrojovou deskou na stranì spolujezdce vpravo vedle reléového a pojistkového panelu.
.Reléový
..odklápìt.

a pojistkový

panel

není

tøeba

-'"

-Podle
požadované funkce:
zapnout zapalování nebo nastartovat motor
=> strana
01-2, tabulka
"Použitelné
funkce".

.Upozornìní:
.Nezobrazí-Ii
se na displeji údaje uvedené
v pracovním postupu:
=> Návod k použití diagnostického pøístroje.
.Zobrazí-Ii
se v dùsledku chybného zadání
"Chyba v datovém pøenosu", odpojit vedení od diagnostického pøístroje, opìtovnì
je pøipojit a znovu provést všechny pracovní
úkony.
-Diagnostický
pøístroj obsluhovat s ohledem
na zobrazovaná hlášení na displeji:
-Zadat
01 pro adresu "Elektronika
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
047906030N
Kódování 00000

SIMOS 2P

7014
~
WSC 00000

motoru"

...Na displeji V.A.G 1552 se zobrazí identifikace
øídicíjednotky, napø.:

..047906030N

= oznaèení øídicí jednotky
.SI

MOS 2P = typ øídicí jednotky

.7014

= èíslo programu

.Kódování
.WSC

= varianta kódování

= kód servisu

.
~Óg.~~í1~~Ï;~15
500.5216.03.15
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I
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Pøehled øídicích jednotek 1)

Typ

Oznaèení ØJ

~

-

Èíslo pro- Výroba

gramu
135M

047906030 B

7003

>- 08.96 >- 07.97

047906030 M

7013

>- 08.97 >- 09.97

7015

10.97 >-

047906030 C

7002

>- 08.96 >- 07.97

047906030 N

7006

>- 08.97 >- 09.97

7014

10.97 >-

~
136M

1)Aktuální stav -viz. Katalog ND
Test systemu vozidla
Ridici jednotka neodpovida

HELP

...Zobrazí-Ii

se na displeji:

.

-Vyvolat
stisknutím tlaèítka HELP seznam
možných príèin závad.
-U

vozidel s imobilizérem se pri chybném
kódu nebo chybìjícím spojení zablokuje
funkce rídicí jednotky.
=> Dílenská príruèka "Elektrická zarízení".
-Po

odstranìní
možných
príèin závad
opìtovnì zadat adresu 01 pro "Elektronika
motoru" a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

-Stisknout
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

tlaèítko -+.

.

displeji se zobrazí:

-Další

postup viz postupy oprav.

Dotaz na pamì• závad
Potøebné speciální

náøadí, pøístroje

a

pomùcky
.Diagnostický
prístroj V.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3

Pracovní postup
-pripojit
diagnostický
prístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01); motor na volnobìh => strana 01-2.

-01-4-

.
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.Jen

01

nelze-Ii motor nastartovat:
-Ponechat
spouštìè asi 6 s v èinnosti a potom nevypínat zapalování.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

displeji se zobrazí:

-Obsluhovat
diagnostický pfístroj s ohledem
na zobrazovaná hlášení na displeji:
-Zadat
02 pro funkci "Výzva k výpisu pamìti
závad" a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
I x Zjistena chyba
I

~

I...
I

Na displeji se objeví celkový poèet zjištìných
chyb uložených v pamìti resp. "Nezjištìna
žádná závada".
Není-Ii zjištìna žádná závada:

.-Stisknout

tlaèítko ~.
-Zadat

06 pro funkci "Ukonèení výstupu".

Je-Ii v pamìti jedna èi více chyb:
-Stisknout
1 Zdroj poruchy: 00262

-.,

I'"

tlaèítko ~.

Zobrazení zdroje poruchy na displeji napf.:
-Stisknout

Ovladac skrtici klapky -V60
Zkrat na kostru

/SP ~

tlaèítko ~.

...Zobrazení
zdroje
na displeji napø.:
-Stisknout
-Zadat

.

závady

druhem

poruchy

tlaèítko ~.
06 pro funkci "Ukonèení výstupu".

-Vyhledat
závadu podle tabulky zdrojù závad
a odstranit => strana 01-6.
Upozornìní:
Tabulka zdrojù závad je setøídìna podle
pìtimístných èísel závad.
-Vymazat

pamì• závad => strana 01-15.

.
Vydání05.99
SOO.5216.03.15
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Tabulka zdrojù závad

~

Upozornìní:

.V

.Tabulka
zdrojù závad je setøídìna podle vlevo
umístìných pìtimístných èísel závad.
.Vysvìtlivky
k druhùm závad (napø.:"pøerušený vodiè,
zkrat na kostru ff):
=> Návod k obsluze diagnostického pøístroje

tabulce uvedené názvy zdrojù závad neznamenají

-

au~orr;ati,?k~p!íkaz k výmìn~ tohoto dí/~. ~~,platí
zejme.naj~-" zava,daoznaèenajako "sporadlckav, (SP).,
Vzdyje treba nejprve zkontrolovat všechny pnvodm
vodièe a svorkovnice (elektrická prùchodnost, dobrý
kontakt).

Displej V.A.G 1552

Možná pøíèina závady

Nezjištìna žádná závada

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

Odstranìní závady

00282
Ovladaè škrticí klapky -V60

zkrat

spojení pøes konektor

.vadný

V60

.zkrat
.vadná

ØJ

.chybnì

osazená svorkovnice

-zkontrolovat V60 => strana 24-26,
Kontrola jednotky ovládání škrticí
klapky

.

-zkontrolovat vedení podle el.
schématu
=> Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážnímísta
-zkontrolovat popø. vymìnit øídicí
jednotku motoru -J361
-zkontrolovat

svorkovnici

=> Elektrická schémata, Hledání

závad, Montážní místa
blokováno nebo bez napìtí.

uvolnìná svorkovnice V60
.zaseklá škrticí klapka

hodnota horního dorazu

.vadný

-zkontrolovat V60 => strana 24-26,
Kontrola jednotky ovládání škrticí
klapky

nastavovaè polohy

signál mimo toleranci

.

regulaèní odchylka

00513
Snímaè otáèek -G28
nesmyslný signál

.vadný G28
.pøíliš velká nebo pøílišmalá vzdálenost snímaèe

žádný signál

.pøerušený vodiè
.zkrat na kostru
.vadný G28

-zkontrolovat

G28 => strana 28-5

.
-01-6
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05.99
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Možná pøíèina závady

01

Odstranìní

závady

I

00516
Volnobìžný

I
spínaè -F60

zkrat na kostru

+ vadný F60
+ vodiè má zkrat na kostru

výstup otevøen

+ vadný F60
+ pøerušený vodiè

-zkontrolovat

F60 => strana 24-26

-zkontrolovat

G69 => strana 24-26

00518

Potenciometr
škrticí klapky -G69
pøerušení/zkrat na plus

+ vadný G69
+

chybnéosazenísvorkovnice

+ zkrat ve svazku vodièù
.pøerušení/zkrat

na kostru

+ vodiè resp. G69 mají zkrat na kostru

+ pøerušený vodiè
+ vadný G69

spojení pøes konektor

+ vadný snímaè otáèek G28

-vymìnit

+ chybné osazení svorkovnice

-zkontrolovat
=> Elektrická

G28
svorkovnici
schémata,

Hledání

závad, Montážní místa
nesmyslný signál
,

.

I'

+ vadné ukostøení tìlesa škrticí
klapky
+ krátkodobì
pøerušený vodiè nebo
zkrat

-zkontrolovat

G69 => strana 24-26

+ vadný G71
+ pøerušený vodiè
+ vodiè má zkrat na kostru

-zkontrolovat

G71 => strana 24-34

+ vadný snímaè otáèek G28

-vymìnit

+ vadný G71
+ pøerušený vodiè
+ zkrat ve svazku vodièù

-zkontrolovat

+ vadný G69

00519
Snímaè tlaku v sacím
potrubí -G71
pøerušení/zkrat na kostru

pøerušení/zkrat na plus

G28
G71 => strana 24-34

.
Vydání 05.99
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Možná pøíèina závady

Odstranìní závady

--

zkrat na kostru

+ vadný G62
+ vodiè má zkrat na kostru

-zkontrolovat

G62 ~ strana 24-32

pøerušení/zkrat na plus

+ pøerušený vodiè
+ vadný G62
+ zkrat ve svazku vodièù

-zkontrolovat

G42 ~ strana 24-34

-zkontrolovat

G61 ~ strana 28-6

00522
Snímaè teploty chladicí kapaliny- G62

00523

Snímaè teploty nasávaného
vzduchu

-G42

zkrat na kostru

+ vadný G42
+ vodiè má zkrat na kostru
+ pøerušený vodiè

pøerušení/zkrat na plus

+ pøerušený vodiè, zkrat na plus
+ vadný G42
+ zkrat ve svazku vodièù

vadný

+ vadný G42

.

00524
Snímaè klepání 1 -G61
vadný
,
nesmyslný signál

+ vadný G61
+ pøerušený vodiè

.

+ vadný G61
+ uvolnìný kontakt
+ špatnéupevnìníG61

.
-01-8

-Vydání

05.99
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Možná pøíèina závady

Odstranìní

závady

+ vadný G39
+ vodiè má zkrat na plus

-zkontrolovat
lambda-sondu
a lambda-regulaci ~ strana 24-19

+ voda ve svorkovnici

-vyèistit
kontakty svorkovnice,
svorkovnici vymìnit

+ vadný G39
+ vodiè má zkrat na kostru

-zkontrolovat
lambda-sondu
a lambda-regulaci ~ strana 24-19

+ voda ve svorkovnici

-vyèistit
kontakty svorkovnice,
svorkovnici vymìnit

+ nesmyslný zdroj signálu
+ vadný G39
otrávená lambda sonda 1)

-zkontrolovat
lambda-sondu
a lambda-regulaci ~ strana 24-19

+ voda ve svorkovnici

-vyèistit
kontakty svorkovnice, pøíp.
svorkovnici vymìnit

výstup otevøen

+ lambda -sonda nepøipravena na
provoz
+ rozpojená svorkovnice

-zkontrolovat
lambda-sondu
a lambda-regulaci ~ strana 24-19

nesmyslný signál

+ nesmyslný signál pøi deceleraci
+ vadný G39
+ pøerušený vodiè

00525
lambda-sonda

-G39

zkrat na plus

zkrat na kostru

signál mimo toleranci
.+

.

.

pøíp.

pøíp.

+ lambda -sonda nepøipravena na
provoz (studená)

-zkontrolovat
vyhøívání lambda-sondy ~ strana 24-22

pøerušení/zkrat na plus

+ vadný G88
+ pøerušený vodiè ukostøení
+ vodiè má zkrat na plus

-zkontrolovat
G88 ~ strana 24-26,
Kontrola jednotky ovládání škrticí
klapky

pøerušení/zkrat na kostru

+ závada ve svorkovnici
+ pøerušený vodiè, resp. zkrat na kostru
+ vadný G88

spojení pøes konektor

+
+
+
+

nesmyslný signál

+ vadný G88
+ uvolnìný kontakt

00530
Ovladaè škrticí klapky! Potencíometr -G88

pøerušený vodiè
vadný G88
rozpojená svorkovnice
vadná svorkovnice

1) lambda sonda zasažena splodinami z olovnatého benzínu

Vydání05.99
SOO.5216.03.15
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~
Dísplej V.A.G 1552

Možná pøíèina závady

Odstranìní

závady

-

+ nastavovaè zùstává pøíliš dlouho na
hodnotì dorazu

-zkontrolovat
G88 ::} strana 24-26,
Kontrola jednotky ovládání škrticí
klapky

+ netìsný

-zkontrolovat
systému

00533
Regulace

volnobìhu

hodnota spodního dorazu

hodnota horního dorazu

systém sání vzduchu

tìsnost

sacího

+ vadný el.mag. ventil nádobky s aktivním uhlím (N80) -nezavírá

-zkontrolovat
N80 ::} strana 01-16,
Diagnostika akèních èlenù

+ nastavovaè zùstává pøíliš dlouho na
hodnotì dorazu

-zkontrolovat
G88 ::} strana 24-26,
Kontrola jednotky ovládání škrticí
klapky

+ pøíliš velký tlakový spád v èistièi
vzduchu

-zkontrolovat
prùchodnost sací soustavy, resp. vymìnit vložku èistièe
vzduchu

+ nastavovaè zùstává pøíliš dlouho na
hodnotì dorazu

-zkontrolovat
lambda-sondu
a lambda-regulaci::} strana 24-19

+ vadné vyhøívání lambda sondy

-zkontrolovat
vyhøívání lambda
sondy::} strana 24-22

+ netìsný výfukový systém mezi hlavou válcù a katalyzátorem

-zkontrolovat
systému

+ vynechává zapalování

-zkontrolovat
zapalovací soustavu
::} strana 28-1

+ pøíliš nízký tlak paliva

-zkontrolovat
regulátor tlaku paliva
::} strana 24-44

.

00537
Regulace lambda

1)

hodnota spodního dorazu

hodnota horního dorazu

utìsnìní

výfukového

+ vadná lambda sonda G39

-vymìnit

+ nastavovaè zùstává pøíliš dlouho na
hodnotì dorazu

-zkontrolovat
lambda-sondu
a lambda-regulaci::} strana 24-19

+ pøíliš vysoký tlak paliva

-zkontrolovat
regulátor tlaku paliva
I
::} strana 24-44

+ netìsný výfukový systém pøed
lambda sondou

-zkontrolovat
systému

+ elektromagnetický ventil nádobky s
aktivním uhlím N80 je netìsný
nebo zablokovaný

-zkontrolovat
N80 ::} strana 01-16,
Diagnostika akèních èlenù

+ vadná lambda sonda G39

-vymìnit

,

lambda sondu

utìsnìní

výfukového

.

lambda sondu

1) Provést pøizpùsobení jednotky ovládání škrticí klapky

-01-10-

.
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.Displej

Vlastní diagnostika

V.A.G 1552

01

Možná pøíèina závady

Odstranìní

závady

+ zapalovací lišta (1. nebo 4. válec)

-zkontrolovat
vedení zapalovací lišty
=} strana 28-4

+ vadný výstup ØJ

-zkontrolovat
toru -J361

+ zapalovací lišta (2. nebo 3. válec)

-zkontrolovat
vedení zapalovací lišty
=} strana 28-4

+ vadný výstup ØJ

-zkontrolovat
-J361

pøíp. vymìnit

ØJ mo-

+ vadný výstup ØJ

-zkontrolovat
toru -J361

pøíp. vymìnit

ØJ mo-

+ zkrat na plus

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
=} Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

+ vadná jednotka øízení klimatizace
J301

-zkontrolovat
J301
=} Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

+ vadný výstup ØJ

-zkontrolovat
toru -J361

+ zkrat na plus

-zkontrolovat
vyhøívání lambda
sondy =} strana 24-22

+ vadná lambda sonda

-vymìnit

+ pøerušený vodiè nebo zkrat na kostru

-zkontrolovat
vyhøívání lambda
sondy =} strana 24-22

+ vadná lambda sonda -tìleso
vyhøívání

-vymìnit

00609
výstup

zapalování

1

zkrat na plus

pøíp. vymìnit

ØJ mo-

00610
výstup

zapalování

2

zkrat na plus

.toru

00624
Zábìr
zace

kompresoru

klimati-

zkrat na plus

.

00635
Vyhøívání sondy lambda
pøed katalyzat.
zkrat na plus

pøerušení/zkrat na kostru

.

vadný

Vydání 05.99
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pøíp. vymìnit

ØJ mo-

lambda sondu

lambda sondu

+ vadná lambda sonda
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~
Displej V.A.G 1552

Možná pøíèína závady

Odstranìní

závady

-

.nastavovaè

-zkontrolovat
V6O ~ strana 24-26,
Kontrola jednotky ovládání škrticí

01087
Základní

nastavení

nebylo

provedeno
nesmyslný signál

škrticí klapky

klapky
.potenciometr

škrticí klapky

-zkontrolovat

G69 ~ strana 24-26

.G88
vadný
.pøerušený
vodiè
.zkrat
v obvodech
.chybnì
osazená svorkovnice

-zkontrolovat
G88 ~ strana 24-26,
Kontrola jednotky ovládání škrticí
klapky

.pøizpùsobení
pøerušeno

-provést
zpøizpùsobení ØJ motoru
jednotce ovládání škrticí klapky ~
strana 24-15

neprobìhlo

nebo bylo

01126

.

Signál otáèek motoru
zkrat na plus

.zkrat

na plus

-zkontrolovat

vedení podle el.

schématu
~

Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

.vadný

výstup ØJ

-zkontrolovat
toru -J361

pøíp. vymìnit

ØJ mo-

.vadný

panel pøístrojù

-zkontrolovat
panel pøístrojù
~ Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

.vadná
.zmìna

ØJ
v obsahu EPROM

-zkontrolovat
toru -J361

pøíp. vymìnit

ØJ mo-

-zkontrolovat
toru -J361

pøíp. vymìnit

ØJ mo-

01177
Øídicí jednotka

motoru

vadný

.

01242
Koncové
notce

stupnì

v øídicí jed-

nesmyslný signál

.rozpoznáno

pøekroèení teploty v ØJ

.
-01-12
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Možná pøíèina závady

01

Odstranìní

závady

!

01247

I

Magnetický ventil 1 odvìtrávacího systému -N80
zkrat na plus

zkrat na kostru

+ pøerušený vodiè, resp. zkrat na plus

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
=> Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

+ vadný N80

-zkontrolovat
N80 => strana 01-16,
Diagnostika akèních èlenù

+ vadný výstup AJ

-zkontrolovat
toru -J361

+ vodiè má zkrat na kostru

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
=> Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

+ vadný výstup AJ

-zkontrolovat
toru -J361

+ pøerušené vedení

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
=> Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

+ vadný N80

-zkontrolovat
N80 => strana 01-16,
Diagnostika akèních èlenù

+ zkrat na plus

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
=> Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

+ vadný vstøikovací ventil 1. válce
(N30) nebo 4. válce (N33)

-Zkontrolovat
N30 a N33 => strana
24-39, Kontrola vstøikovacích ventilù

+ zkrat na kostru

-zkontrolovat

.

výstup otevøen

pøíp. vymìnit

pøíp. vymìnit

AJ mo-

AJ mo-

01249
Vstøikovací ventil
1. válce -N30
zkrat na plus

.

zkrat na kostru
vedení podle el.

.schématu
=> Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa
výstup otevøen

.
Vydání 05.99
SOO.5216.03.15

I

+ vadný vstøikovací ventil 1. válce
(N30) nebo 4. válce (N33)

-Zkontrolovat
N30 a N33 => strana
24-39, Kontrola vstøikovacích ventilù

+ pøerušené vedení

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
=> Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

-01-13-
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Možná pøíèina závady

Odstranìní

závady

~

01250

-I

Vstøikovací ventil
2. válce -N31
zkrat na plus

+ zkrat na plus

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
~ Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

+ vadný vstøikovací ventil 2. válce
(N31) nebo 3. válce (N32)

-zkontrolovat
N31 a N32 ~ strana
24-39, Kontrola vstøikovacích ventilù

+ zkrat na kostru

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
~ Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

zkrat na kostru

výstup otevøen

+ vadný vstøikovací ventil 2. válce
(N31) nebo 3. válce (N32)

-zkontrolovat
N31 a N32 ~ strana
24-39, Kontrola vstøikovacích ventilù

+ pøerušený vodiè

-zkontrolovat
vedení podle el.
schématu
~ Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

+ vadnýJ17
+ zkrat na plus

-zkontrolovatJ17~stranaO1-16,
Diagnostika akèních èlenù

+ vadná ØJ

-zkontrolovat

.

01259
Relé palivového
J17

èerpadla -

zkrat na plus

17978
Øídicí jednotka

motoru

za-

blokována

+ neprobìhlo

pøizpùsobení ØJ

ØJ motoru -J361

.

-provést
pøizpùsobení ØJ motoru
jednotce ovládání škrticí klapky
~ strana 24-15

+ vadné spojení s imobilizérem
,

-provést
pøizpùsobení ØJ motoru
elektronicékmu imobilizéru
~ strana 24-17
-zkontrolovat
imobilizér
~ Elektrická schémata, Hledání
závad, Montážní místa

.
-01-14-
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.Mazání

01

pamìti závad
Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky
.Diagnostický
pøístroj V.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
Podmínka
.Provedená

kontroly
oprava

Pracovní postup

.

-Pøipojit
diagnostický
pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01); motor na volnobìh ~ strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

displeji se zobrazí:

-Zadat
02 pro funkci" Výzva k výpisu pamìti
závad" a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
-Tlaèítko
~ tisknout tak dlouho, dokud se nezobrazí všechny závady uložené v pamìti.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

displeji se zobrazí:

-Zadat
05 pro funkci" Mazání pamìti
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
V pøípadì, že opravou
všechny závady:
Test systemu vozidla
Chybova pamet nebyla vymazana

~

...Na

odstranìny

displeji se zobrazí:

-Stisknout
.-Zadat

nebyly

závad"

tlaèítko ~.

06 pro funkci "Ukonèení
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
-Odstranit

výstupu"

závadu.

-Znovu
uèinit dotaz na pamì• závad a vymazat ji ~ strana 01-4.
V pøípadì, že opravou byly odstranìny
závady:

.

Test systemu vozidla
Chybova pamet vymazana

~

...Na

dipleji se zobrazí:

-Stisknout

tlaèítko ~.

-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Vydání 05.99
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-Provést alespoòdesetiminutovouzkušební
jízdu.

..

Pøiní musí:

-

.teplota
chladicí kapaliny dosáhnout
nejménì 80 °C,
.otáèky

musí být zvýšeny

alespoò

na

3000 1/min,
.být krátkodobìplnì prošlápnutpedálakcelerace.
-Znovu uèinitdotazna pamì• závada vymazatji =>strana01-4.

Diagnostika akèních èlenù
Diagnostikouakèníchèlenù budou aktivovány
jednotlivéèástisystému v následujícímpoøadí:

.

1. relé palivovéhoèerpadla(J17)
2. elektromagnetickýventil nádobkys aktivním
uhlím (N80)
Upozornìní:
Pokud by mìla být diagnostika akèních èlenù
opakována, aniž by byl mezitím nastartován
motor, vypnout asi na 20 s zapalování.

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky
..V.A.G

.Diagnostický pøístrojV.A.G1552s vedením
1551/3
k dalšímuvyhledávánízávadnaakèníchèlenech

.

.Zkušební boxV.A.G1598/22
.Multimetr, napø.V.A.G1526A
.Zkoušeèka napìtí napø.V.A.G1527
.Mìøicí vodièenapø.V.A.G1594A
.Schéma elektrickéhozapojení
Podmínkypro kontrolu
.Pojistka È. 4 v poøádku.
Pracovní postup
-Pøipojit diagnostický pøístrojV.A.G1552
a zadatelektronikumotoru (adresa01), zapalovánízapnuté=>strana01-2.

-01-16-

Vydání 11.99
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Test systému vozidla

Vlastní diagnostika

HELP

...Na

01

displeji se zobrazí:

Ii

I

Zvolte funkci xx
-Obsluhovat
diagnostický pYístroj s ohledem
na zobrazovaná hlášení na displeji.
-Zadat
03 pro funkci "Diagnóza akèních
èlenù" a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
Diagnoza akèních èlenù
Rele palivového èerpadla -J17

~

...Na

displeji se zobrazí:
Relépalivového èerpadla (v reléovém a pojistkovém bloku, relé 5) musí tak dlouho
spínat, dokud nebude nastavena diagnostika dalšího èlenu.

Po dobu aktivace relé palivového èerpadla musejí být také v intervalech slyšitelné rozbìhy palivového èerpadla.
.Jestliže

relé nespíná:
Diagnóza akèních èlenù
01003 (info v literatuYe)

~

...Na

displeji se zobrazí:

nebo
1 pnj.t neznám,! blokový titulek

I'"

Na displeji $e zobrazí:
-Zkontrolovat
relé palivového èerpadla:
~ strana 24-41 .
-Stisknout

tlaèítko ~.

Aktivace elektromagnetického
s aktivním uhlím (N80):
Diagnóza akèních èlenù
.Magneticky
ventil 1 odvìtravacího

~

...Na

ventilu nádobky

displeji se zobrazí:

systému -N80

...Vyjmout relé palivového èerpadla -R5- a pomocí
propojovacích kabelù propojit na reléové desce
kontakty 30 a 87.

Elektromagnetický ventil (v motorovém prostoru, vlevo vedle nádobky s aktivním uhlím)
musí slyšitelnì spínat.
Jestliže elektromagnetický
ventil spíná, stisknout tlaèítko ~ a zadáním 06 ukonèit diagnostiku akèních èlenù.

.

Jestliže elektromagnetický

Vydání 11.99
500.5216.04.15

ventil nespíná:

-01-17-

I

01

Vlastní diagnostika

FELlCIA

I
,
,

'" '"

Stáhnout z ventilu -2- dvoup61ovousvorkovnici -1- a pøipojitna ní zkoušeèku napìtí.

..I
-

Svìtelná dioda musí blikat.

I

Bliká-Ii svìtelná dioda:
-Stisknout tlaèítko ~ a zadáním 06 ukonèit
diagnostiku akèních èlenù.
-Vypnout

zapalování.

-Vymìnit
elektromagnetický ventil nádobky
s aktivním uhlím ~ strana 24-2, pozice 10.
I 824-0072I
Nebliká-Ii svìtelná dioda:
-Stisknout tlaèítko ~ a zadáním 06 ukonèit
diagnostiku akèních èlenù.
-Vypnout

.

zapalování.

Pøipojitzkušební box V.A.G 1598/22 na svorkovnici øídicíjednotky.
Upozornìní:
Èíselná oznaèení kontaktù svorkovnice fídicí
jednotky a zdífek zkušebního boxu si vzájemnì
odpovídají.

.

Zkontrolovat podle el. schématu vedení
mezi zdíøkou58 zkušebního boxu a kontaktem 1 dvoup61ovésvorkovnice na pøerušení;
pøípadnouzávadu odstranit.
Odpor vedení: max. 1,5 Q.
-Zkontrolovat
vedení na zkrat na plus akumulátoru a na kostru.
Požadovanáhodnota: 00Q.
2
II 824-0328
"'"..-v""'o II

-Zkontrolovat
podle el. schématu vedení
mezi kontaktem 2 dvoup61ovésvorkovnice
a
pojistkovým
boxem
(pojistka
è.4) odna
pøerušení
a na zkrat;
pøípadnou
závadu
stranit.
Není-Ii ve vedení zjištìna žádná chyba:
-Vymìnit
24-14.

-01-18-

øídicí jednotku motoru ~ strana
.
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.Naètení

bloku namìøených hodnot
Potøebné

speciální

náøadí,

pøístroje

a

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

postup

-Pøipojit
diagnostický
pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01)
~ strana 01-2; motor bìží ve volnobìhu.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

displeji se zobrazí:

-Zadat
08 pro funkci
"Naètení
bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
O.

.tlaèítka
Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

Na dispjeji se zobrazí:
Zadat èíslo požadované skupiny a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Upozornìní:
Pro pøechod do jiné skupiny ( s vyjímkou pfechodu ze skupiny 021 do skupiny 097, kde je nutno èíslo zobrazované
skupiny zadat ~ pøedchozí pracovní postup) postupovat
dle následující tabulky:

Pøechod

do skupiny

V.A.G

1551

V.A.G

1552

vyšší

stisknout tlaèítko 3

stisknout tlaèítko i

nižší

stisknout tlaèítko 1

stisknout tlaèítko J,

stisknout tlaèítko C

stisknout tlaèítko C

.pøeskoèit

.
Vydání 05.99
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Pøehled
zobrazovaných
skupin

..I
-I

Upozornìní:
.Skupiny
bloku namìøených hodnot O 13, O 14 a O 18 nejsou pro opravy podstatné a proto nejsou v následujicím pfehledu uvedeny.
Skupina

000 (zobrazované

hodnoty

decimální)
Motor

ve volnobìhu

Zobrazované pole

Zobrazovaná

požadovaná

Tomu odpovídajicí

hodnoty

hodnota
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 otáèky motoru

24 -26

760 -820

1/min

doba vstøiku

1 -3

1,02 -3,06 ms

úhel škrticí klapky

6 -14

3 -7Lo

0-63

:t 0,5 ms

.

stav Jambda regulace
aditivní hodnota pøizpùsobení doby trvání vstøiku

'

nap eY t ,' na lambda ..sonde
..,

"Co"

O _ 500
~
cc

absolutní tlak v sacím potrubí

60 -110 2)

teplota chladicí kapaliny

170 -218

napìtí akumulátoru

128 -144

teplota nasávaného vzduchu

84 -144

-

1V

0,030 -0,055 MPa
80 -11
12,8 -14,4 V
15 -60°C

1) Pøi správné funkci lambda regulace musí být zobrazeny následující hodnoty:
6 nebo 7 -regulace lambdy pracuje v celém rozsahu
22 nebo 23 -regulace lambdy pracuje v dynamicky omezeném rozsahu
128 a vyšší ukazují, že v chybové pamìti je zanesena závada (tato závada nemusí mít vliv na funkci lambda regulace).
Hodnoty na displeji se musí neustále mìnit.

Sudé hodnoty ukazují, že smìs je bohatá, liché hodnoty, že smìs je

.

chudá.
Údaje jsou porovnatelné

s blokem namìøených

hodnot 099 ~ strana 01-24.

2) U zcela nového motoru mùže hodnota dosáhnout až 120 t.j. 0,06 MPa.

.
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.Zobrazovaná

pole

1
Zobrazovaná

skupina

Displej

760 -820

Zobra-

volnobìžné

zení
1) Význam

xxx l/min
volnobìžné

mo-

4

I

teplota

°C

chladicí

0-1

kapaliny

napìtí

V

xxxxxxxx

na lambda-sondì

podmínky

1)

seøízení

stavovém

slovì

=} strana 01-24.

hodn:~t~.l:::l::::::

::: ::::m:m::
i::

2)

xxxx mg/H

xx km/h

otáèky mo-

neuvažovat

neuvažovat

xxxx 1)
provozní

stav

toru
pozic v ètyømístném

Zobrazovaná

stavovém

skupinamOO3m-základní
ccc

Displej
Zobrazení

80 -115

sk~pi~~.l:QQ~E~ákladní

zení
Význam

otáèky

3

hodnoty

l/min

pozic v osmimístném

Displej
Zobra-

2
00.1 -základní

xxx l/min
volnobìžné

2)

otáèky
toru

slovì

=} strana 01-25.

hodnotyccccccccC
c c
xxxx mg/H

mo-

3 -7 Lo

neuvažovat

úhel škrticí

0-

klapky

100%

støída øídicího signálu
nastavovaèe
škrticí
klapky

Zobrazovaná

skupina
004 -základní
cc.lcc.l.l':c,',/.lcc

Displej
Zobra-

xxx 1/min
volnobìžné

zení

xxxx mg/H

otáèky mo-

neuvažovat

skup,iQac,99~';c~ákladní

.Displej

xxx1/min2)
volnobìžné

zení

1,02 -3,06

ms

doba vstøiku

hodn~~~:::::::"cmjmm:j:m!m:mm:j:m'c:"
.l".l :!'!.lc~c_m%c%%%c%C
cc
12,8-14,4

otáèky

mo-

napìtí

V

akumulátoru

80-115°C

x,x q/s
neuvažovat

teplota

chladicí

kapaliny

xxx l/min
volnobìžné

2) viz zobrazovaná

2)

otáèky
toru

skupina

teplota

nasávaného

vzduchu

skupina".c~:základní

Displej

!::':m::!
15-60°C

toru

,Zobrazovaná

Zobrazení

"""""

toru

,~~~~~:~ovaná

Zobra-

hodnoty
"""'c'c"""",,,:c,'c',,'c'c,

2)

hodn~1~mccc:!::J:c"cccl
xxxx mg/H

mo-

neuvažovat

3 -7 Lo
úhel škrticí

klapky

xxxx
korekèní koeficient na
nadmoøskou výšku

001

.
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01

-01-21

-

I
01

Vlastní diagnostika

FELlCIA

I

I

Zobrazovaná

1
Zobrazovaná

skupina

007 -základní

Displej

3 -7 LG

Zobrazení

úhel škrticí klapky

~

pole

2

3

4

-I

X,XX

X,XX

xxxx1)

hodnoty

neuvažovat

neuvažovat

provozní stav

1)Význam pozic v ètyømístném stavovém slovì =} strana 01-25.

(Zob(razoyaná skupina(QQ~i-~tabilizace

vo!no~~~~((

JJ:VJJiJV:J;J:JiJJiJ:

Displej

xxx 1/min 2)

7601/min

Zobrazení

volnobìžné otáèky motoru

požadované volnobìžné
otáèky

Zobrazovaná

skupina

Displej

regulátor volnobìhu

009- spotøeba vzduchu:pøivolnobìhu
((
II

x %

Zobrazení

x %

regulátor volnobìhu

llll:J.l::ll

x,x q/s
neuvažovat

:;::::::::llll((ll((llllllllll(.
llllllllll((ll(:(:J.l(J.lJ.lJ.lllll,

xxxx1)

80 -115 DC

xxx 1/min 2)

stav jednotky ovládání
škrticí klapky

teplota chladicí kapaliny

volnobìžné otáèky motoru

1)Význam pozic v ètyømístném stavovém slovì =} strana 01-25.

Zobrazovaná

skupin~Q10ll-

lambda

Displej

x %1)

Zobrazení

lambda regulace

regulacea,systém
0-1

odvìtrání

V

napìtí lambda sondy

nád(~bkVs aktivním

uhlím (AKF)

x%

x%

støída øídicího signálu
ventilu AKF

korekèní koeficient
lambda pøi èinném ventilu AKF

1)po pøekroèení dolní meze zobrazuje 0%.

Zobrazovaná
Displej

skupina0111,02 -3,06

Zobrazení

hodnoty

získané z lambdy

ms

x,xx ms

doba vstøiku

1)Význam pozic v osmimístném

.

volnobìžná hodnota
získaná z lambdy

X,XX
hodnota získaná z
lambdy pøi èásteèném
zatížení

XXXXXXXX
1)
stav elektromagnetického ventilu nádobky
s aktivním uhlím

stavovém slovì =} strana 01-24.

Zgb:.!:azovaná skupin~QJ,Z-hodnoty
llcccc

získané~)ambdy
cc

Displej

xxx 1/min 2)

xxxx mg/H

Zobrazení

volnobìžné otáèky motoru

neuvažovat

x % 1)
lambda regulace

0-1

V

napìtí lambda sondy

.

1) Po pøekroèení dolní meze zobrazuje 0%
2) viz zobrazovaná skupina 001
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.Zobrazovaná

01

pole
1

Zobrazovaná

!

2

skupina 015- regulace

3

4

klepání motoru

Displej

xxx 1/min 2)

xxxx mg/H

x,xo na klikovém høídeli

x,XOna klikovém høídeli

Zobrazení

otáèky motoru

neuvažovat

snížení úhlu zážehu regulací klepání na 1.
nebo 4. válci 1)

snížení úhlu zážehu regulací klepání na 2.
nebo 3. válci 1)

Zobrazovaná

skupina 016- regulace

klepání motoru

ccccccc

c

Displej

xxx 1/min 2)

xxxx mg/H

x,XOna klikovém høídeli

x,XOna klikovém høídeli

Zobrazení

volnobìžné otáèky motoru

neuvažovat

snížení úhlu zážehu regulací klepání na 2.
nebo 3. válci 1)

snížení úhlu zážehu regulací klepání na 1.
nebo 4. válci 1)

.Z?~~~zovaná

skupina917-

regulace

klepánícmotoru

",J"

Displej

x,xxx Vss

x,xxx Vss

x,xxx Vss

x,xxx Vss

Zobrazení

signál snímaèe klepání
z1.nebo4.válce1)

signál snímaèe klepání
z2.nebo3.válce1)

signál snímaèe klepání
z1.nebo4.válce1)

signál snímaèe klepání
z2.nebo3.válce1)

1) Diagnostika neumožòuje

Zobrazovaná

urèit o který z obou válcù se jedná

skupina' 01,9,.. provozní
',""c

stav

Displej

xxx 1/min 2)

x

xl)

x1)

Zobrazení

volnobìžné otáèky motoru

neuvažovat

klimatizace

kompresor NC

1) x = O
x = 1

vypnuto
zapnuto

.,Z,obrazovaná
Displej
Zobrazení

skup,i~~g~9-,cprovozní
xxx 1/min 2
volnobìžné otáèky motoru

1)Význam pozic v osmimístném

stav"re,9,yl~C~,lambda
xxxx mg/H
neuvažovat

",'"!!,,!'i!!,li!I!,J,rJ,,mmw! ,llll!?!!
80 -115 °C
xxxxxxxx 1)
teplota chladicí kapaliny

stav lambda regulace

stavovém slovì => strana 01-25.

2) viz zobrazovaná skupina 001

Zobrazovaná

.

skupinacO21c- seøízení nasta~?~~~~cškrticí

klapky

Displej

xxxx 1)

xx%

xx%

xx%

Zobrazení

stav jednotky ovládání
škrticí klapky

minimální poloha nastavovaèe škrticí klapky

nouzová poloha na stavovaèe škrticí klapky

maximální poloha nastavovaèe škrticí klapky

1)Význam pozic ve ètyømístném stavovém slovì => strana 01-25.

Vydání 05.99
500.5216.03.15

-01-23-

---I

I.

I

01

Vlastní diagnostika

FELlCIA

Zobrazovaná
1
skupína 097

Zobrazovaná

I

Ii

pole

2

3

4

~
--

I

JJJJ'"
,,',"
Displej

X,xx V

Zobrazení

X,XXV1)

napìtí potenciometru
škrticí klapky je-Ii
klapka v dolní mezi

napìtí potenciometru
nastavovaèe škrticí
klapky v dolní mezi

x,xx V

x,xx V

napìtí potenciometru
škrticí klapky je-Ii klapka
v horní mezi

napìtí potenciometru
nastavovaèe škrticí
klapky v horní mezi

1)Je-Ii napìtí 5V zobrazuje displej O V.

+9,brazovaná
JJ'JJJ

skupina

098 -základní

nastaveni,nastavovaèe

škrticí klapky",

J

,

Displej

x,xx V

Zobrazení

x,xx V

napìtí potenciometru
škrticí klapky

napìtí potenciometru
nastavovaèe škrticí
klapky

JJJJJJJ"

'J"JJ'

XXXX1)

xx2)

stav jednotky ovládání
škrticí klapky

stav seøízení jednotky
ovládání škrticí klapky

1)Význam pozic ve ètyømístném stavovém slovì => strana 01-25.
2) Význam pozic ve dvoumístném

Zobrazovaná

skupina,099~

JJ'-'

stavovém slovì => strana 01-25.

lambda

'J'JJ'"

""

xxx l/min 2)

80 -115 °C

xx%

xxxxxxxx1)

Zobrazení

volnobìžné otáèky motoru

teplota chladicí kapaliny

lambda regulace

stav lambda regulace

1)Význam pozic v osmimístném

.

regulaceJ"""""'"

Displej

stavovém slovì => strana 01-25.

2) viz zobrazovaná skupina 001
Význam pozic v osmimístném

stavovém

slovì

Význam, je-Ii na daném místì
x x x x x x x x

skupina 001
kódování

1

podmínek

1
skupina 011

seøízení

kódování stavu elektromagnetickéhO.
ventilu nádobky s aktivním uhlím

diagnostická chyba 1)
1

-pøechod

1
1
1

1
1

na stanovení míry nasycení
nádobky s aktivním uhlím

kompresor NC zapnut

pøechod na mimimální provoz ventilu

uzavøen koncový spínaè vol no bìžných otáèek

pøechod na uzavøený ventil

chyba lambda regulace

stanovení míry nasycení nádobky s aktivním
uhlím

ovladaè škrticí klapky není uzavøen

normální provoz ventilu

motor není v klidu 2)

min. provoz ventilu

1 teplota chladicí smìsi

< 80 °C

ventil nádobky s aktivním uhlím uzavøen

1)Jednièka na odpovídajícím místì se ukazuje jen u diagnostických chyb majících vliv na na pozici nastavovaèe škrticí
klapky.
2) Jednièka na odpovídajícím místì ukazuje, že adaptace nastavovaèe škrticí klapky nebude provedena.
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.Význam,

01

je-Ii na daném místì 1
x x x x x x x x

skupina
kódování

1

020 ~ Q~9

stavu lambda

regulace

v pamìti závad uložena diagnostická chyba
1

1

1

lambda regulace -omezená

dynamika akti-

vována
1

lambda regulace na mezní hodnotì
1

lambda regulace probíhá
1

lambda sonda pøipravena

.G

stav smìsi:

Význam pozic ve ètyømístném

G = O -chudá. G = 1 -bohatá

stavovém

slovì

Význam, je-Ii na daném místì 1
x x x x

skupina
kódování

1

1
1
.mulátoru

podmínek

002 a 007

seøízení

kódování
klapky

volnobìh

pohon škrticí klapky bez napìtí

èásteèné zatížení

pøizpùsobování zrušeno kvùli nízkému napìtí aku-

rozpojený koncový spínaè volnobìžných

stavovém

x x
stav seøízení jednotky

otáèek

slovì

Význam, je-Ii na daném místì

bìhem

ovládání škrticí

chyba vzniklá bìhem pøizpùsobování jednotky
ovládání škrticí klapky

1 plné zatížení

1

stavu jednotky

provoz v deceleraci

Význam pozic ve dvoumístném

.

skupina 009.,02.1 a 098

1

skupina

098

ovládání

škrticí klapky

pøizpùsobování došlo k chybì

1 bìží pøizpùsobování jednotky ovládání škrticí klapky
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Pøíprava smìsi, vstøikování

Vstøikovací
.Pøehled

a zapalovací

rozmístìní

zaøízení Simos

jednotlivých

123

24

2P

èástí soustavy

45

6

I

7

8

O

.1
2

.
21

20

1 -Kombinovaný
nasávaného

19

18

snímaè
vzduchu
(G42)

17
teploty
a tlaku

16

15

14 13

I 824-0166I

4 -2-pólová
svorkovnice
+ snímaèe klepání

nasávaného vzduchu (G71)
+

.

kontrola

=> strana

24-34

5 -Snímaè
+

2 -7-pólová
svorkovnice
+ jednotky ovládání

škrticí

klapky

ovládání

škrticí

klepání

kontrola

6 -Snímaè
+

3 -Jednotka

=> strana 28-6

otáèek

kontrola

(G61)

motoru

=> strana

(G28)

28-5

klapky

(J338)
+

=> strana 24-9, pozice 3

Vydání 05.99
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-24-1
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Pøíprava smìsi,

123

45

6

vstøikování

FELlCIA

I

II

7
~

-I

\

9
10

.

11
012

21

20

19

18

17

7 -3-pólc;»vávsvor~f}vnice
+ snlmace otacek motoru
8 -lambda
-sonda (G39)
+ strana 24-7, pozice 16
9 -Nádobka

s aktivním

uhlím

+ pøipojení elektromagnetického
ventilu nádobky s aktivním uhlím
=> Motor 1,3 I -mechanická
èást; skupina
oprav 20; Demontáž a montáž nádobky s
aktivním uhlím

-24-2

-Vydání

16

15

14 13

.

I 824-0166 I

10 -Elektromagnetický
ventil nádobky
s aktivním uhlím (N80)
+ pøipojení elektromagnetického
ventilu nádobky s aktivním uhlím
=> Motor 1,3 I -mechanická
èást; skupina
oprav 20; Demontáž a montáž nádobky s
aktivním uhlím
11 -Rídicí jednotka Simos 2P (J361)
+ výmìna => strana 24-14

.

12 -4-pólová svorkovnice
+ lambda-sondy (G39)

05.99
SOO.5216.03.15

Ii

FELlCIA

Pøíprava smìsi,

.123

45

6

vstøikování

24

7

8

I

I

I

O

.
.

1

2

21

20

19

13 -Sdružený
snímaè teploty
paliny (G62) a ukazatele

18

17

chladicí
kateploty chla-

16

15

14 13

18 -Sací potrubí
+ demontáž

I 824-0166 I

a montáž~

strana

24-9

dicí kapaliny (G2)
+ kontrola ~ strana 24-32
14 -4-pólová
svorkovnice
+ sdruženého
snímaèe

teploty

19 -Kryt

chladicí

20 -Hadice
sání
+ strana 24-8

kapaliny

.

W'
..21
15 -Vstnkovacl
ventily (N30-33)
+ kontrola ~ strana 24-39

-Vzduchový
filtr
+ demontáž a montáž

~

strana 24-12

22 -Hadice sání teplého vzduchu
16 -Zapalovací

lišta

17 -Zapalovací

svíèka

~Ó~~~;~~O;~15
IYdání05,99
500.5216.03.15

(N152)

23 -Ukostøení motoru

-"~O-24-3-

24

Pøíprava smìsi,

vstøikování

FELlCIA

-

Opravy vstøikovací èásti

~

Opravy zapalovací èásti ~ opravárenská
pina 28.

sku-

Upozornìní:
.Øídicí jednotka vstøikovacího a zapalovacího
zaøízeníje vybavena chybovou pamìt( Pøed
provádìním oprava
vyhledáváním závad
pøeèíst chybovou pamì• a zkontrolovat
pøívody podtlaku (pøisávaný vzduch).
.Díly
oznaèené * se kontrolují vlastní diagnostikou ~ strana O 1-4, Dotaz na pamì•
závad.
.Díly
oznaèené * * se kontrolují diagnostikou

.

akèních èlenù ~ strana 01-16.
.Pro
správnou funkci elektrických
nutné napìtí nejménì 11,5 V

èástí je

.Pøi
nìkterých kontrolách se mùže stát, že
øídicí jednotka zaznamená závadu a uloží ji
do pamìti.
Proto je nutno po ukonèení
všech kontrol a oprav pøeèíst a pøípadnì vymazat chybovou pamì• ~ strana O 1-4, Dotaz na pamì• závad.
Bezpeènostní opatøení ~ strana 24-13.
Zásady èistoty ~ strana 24-14
Kontrola sacího systému s ohledem na tìsnost
(pøisávaný vzduch) ~ strana 24-47

.
.
.-24-4

-Vydání

05.99
SOO.5216.03.15
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Pøíprava smìsí,

.1

2

3

4

vstøíkování

5

6

24

7

25 -GJ

8

24

9
O

1

.2
3

4

'1
.1

9

::~~

8

17

5

16

~
1 -2-pólová svorkovnice
+ elektromagnetického
ventilu
ky s aktivním uhlím (N80)

~

I 824-0294
I
4 -od nádobky s aktivním uhlím
+ pøipojení elektromagnetického
ventilu nádobky s aktivním uhlím
~ Motor 1,3 I -mechanická
èást; skupina
oprav 20; Demontáž a montáž nádobky s
aktivním uhlím

nádob-

2 -Elektromagnetický
ventil
nádobky
s aktivním uhlím (N80)**
+ pøipojení elektromagnetického
ventilu nádobky s aktivním uhlím
Motor 1,3 I -mechanická
èást; skupina
opr.av,20; D?montáž a montáž nádobky s
aktlvnlm uhllm
3 -Pryžový

5 -10 Nm
6 -Svorkovnice
52-pólová
+ øídicí jednotky motoru
+ svorkovnici odpojovat nebo pøipojovat pøi vypnutém zapalování
pøed odpojením odjistit

držák

.+
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I

i

1

2

3

45

~

67

-I

25 ---OJ

8

24

9
O

2

1

.

3

4

'I
19

::~~

8 17 16
~

7 -Svorkovnice 28-pólová
.øídicí jednotky motoru
.svorkovnici
odpojovat nebo pøipojovat pøivypnutém zapalování
.pøed odpojením odjistit
8 -Øídicí jednotka motoru (J361)*
.umístìní:
v motorovém prostoru
vlevo na krytu tlumièe
.kontrola napájení =:) strana 24-48
.výmìna
=:)strana 24-14
.po vymìnì ØJ pøizpùsobit jednotce
ovládání škrticí klapky =:)strana 24-15
.po
vymìnì ØJ pøizpùsobit elektronickému imobilizéru =:)strana 24-17

-24-6

-Vydání

5
.
I 824-0294I
9 -4-pólová svorkovnice
.kombinovaného
snímaèe teploty a
tlaku nasávaného vzduchu
10 -7-pólová svorkovnice
.ovládání škrticí klapky
11 -Jednotka ovládáni škrticí klapky
.po vymìnì pøizpùsobitøídicíjednotce
motoru =:)strana 24-15

.
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I-

I

.1

2

3

45

67

I

25 -GJ

8

24

9
O

1
.2
3

4

'I
.19

18

5

16

::::~~~~
12 -k podtlakovému
1

3

k

-na

'

I 824-0294 I

posilovaèi

d b

k "
o ce s a tlvnlm

14 -4-pólová
svorkovnice
+ sdruženého
snímaèe

u

brzd

hl '

lm

teploty

chladicí

16 -lambda-sonda
(639)*,60
Nm
+ umístìní:
v pøedním díle výfukového
potrubí
, . maza t jen
. t u kem " G5 " ;
+ zavlty

+

kapaliny

.

gulace
+

15 -Snímaè
teploty chladicí kapaliny
(662)
+ se snímaèem
ukazatele teploty chladicí kapaliny (G2)
+ pøed demontáží
vyrovnat
pøípadný
tlak v chladicím systému
+ kontrola::}
strana 24-32
+ hodnoty odporù::}
strana 24-12

Vydání05.99
SOO.5216.03.15

tuk" G5" se nesmí dostat do štìrbiny
tìlesa sondy
kontrola
lambda-sondy
a lambda-re-

+

::} strana

24-19

kontrola
vyhøívání sondy::}
strana
24-22
kontrola
napájení
prùchodnosti
vedení vyhøívání sondy::}
strana 24-22

17 -4-pólová
svorkovnice
+ lambda-sondy
(G39)
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2
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18 -Spojovací hadice
+ od regulátoru tlaku paliva k sacímu
potrubí

.
I 824-0294I

23 -Spojovací hadice
+ vzduchového filtru a sacího hrdla
24 -Kryt motoru

19 -Sací hrdlo
20 -Vzduchový filtr
+ demontáž a montáž ~ strana 24-12
21 -Hadicová

spona

25 -Relé palivového èerpadla (J17)**
+ umístìní: pozice è. 5 na reléovém
a pojistkovém panelu ve vnitøním prostoru vozidla pod pøístrojovoudeskou
na stranì spolujezdce
+ kontrola ~ strana 24-41

22 -Spojovací hadice
+ pøívodu teplého
vzduchu
od
pøedehøívaèeke vzduchovému filtru
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a montáž sacího potrubí
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5

\

\
,
\

\

.4
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b
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\

1 -Rozdìlovaè
.demontáž

paliva
a montáž ~ strana 24-11

2 -10 Nm
3 -Jednotka

.

Ii

~

ovládání

škrticí

klapky

(J338)*
.kontrola
~ strana 24-26
.nastavení
lanka akcelerace
Motor 1,3 I -mechanická
èást; skupina
oprav 20; Nastavení ovládání akcelerace

Vydání 05.99
$00.5216.03.15

4

1824-0314

I

.pøi
závadì jednotku ovládání škrticí
klapky vymìnit
.po Vymìnì pøizpùsobit rídicí jednotce
motoru ~ strana 24-15
Upozornìní:

Skøíòjednotky ovládání škrticí klapky se nesmí
otevøít. Potenciometr ani spínaè není nastavitelný.

_
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4 -Tìsnìní
+

4
I

824-0314

.
I

6 -25 Nm

vymìnit

U,..
no
-'.
zornenl.

7 -Kombinovaný
snímaè teploty (G42) a
ti ak u (G71) nasavane
,
, ho vzduchu*

Pøi montáži sacího potrubí na hlavu válcù se
nesmí po~kodit tìsnicí plochy. Kromì toho je
bezpodmlneènì
nutné zabránit
sedla vstøikovacího ventilu.

+ kontrola =} strana 24-34
+ hodnoty odporu =} strana 24-12

poškození
8 -20 Nm

.

5 -Sací potrubí

-24-10-
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I'

a montáž rozdìlovaèe paliva

1

.
.

2

8

7

6

2

3

2

I 824-01681
1 -Rozdìlovaè

paliva

2 -,,0"
-kroužek
+ je-Ii poškozen

.

5 -4 Nm
6 -Podložka

-vymìnit

3 -Vstøikovací
ventil (N30 až N33)
+ kontrola ~ strana 24-39
+ odpor 15 až 20 .Q

7 -Pøídržná
spona
+ pøezkoušet
na pevnost
usazení

a pøesnost

8 -Regulátor tlaku paliva
4 -Pøídržná
spona
+ pøezko~šet
na
usazeni

Vydání 05.99
SOO.5216.03.15

+
pevnost

kontrola

~ strana

24-44

a pøesnost
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Demontáž a montáž vzduchového filtru
1

2

~

-

~~::::;::~:D)

3
~

,:::;:::;:;:;::::"-<

1 -Pryžová

prùchodka

2 -Vložka

~

~~~I~lllmrr

~
~

3 -Horní

--4

"""'

filtru
èást filtru

.Spodní èást filtru
.Pøed
vyšroubovat
-7- zedemontáží
sacího hrdla
a uvolnit šroub
boèní

'
-západky

na hrdle. Spodní èást filtru
stáhnout ze sacího hrdla -8-. Montáž
provádìt v opaèném poøadí.

4
9

5 -Pružné
~-

8

~

/
\,.

5

lùžko

6 -Regulátor

teploty nasávaného

vzduchu
~

'

.Pøezkoušení:

"

nu)

r§

teplý
nechat

proudit

vzduch
na

(napø.
snímaè,

z fére-

gulaèní klapka se musí otevøít a po
ochlazení pomalu zavøít.

'6

,~
L~
~-~-7

I

.

.Demontáž:
vyšroubovat šroub -7- a
regulaèní zaøízenívyjmout. Montáž se
provádí v opaèném poøadí.

I "nA "n.n I
I 524-0313 I

7 -2 Nm
8 -Sací hrdlo
9 -Trubka

O;

sání

O;
900
800

.

~ Obr. 1

Hodnoty odporu
chladicí kapaliny

snímaèe teploty
(G62) a snímaèe

teploty nasávaného vzduchu (G42)
7000

700

6000
5000

600
500

4000

400

3000

300

2000

200

1000

100
5

-24-12-

24-0061

V oblasti A jsou zobrazeny hodnoty pro rozsah
teplot O až 50 DC,v oblasti B jsou zobrazeny hodnoty pro rozsah teplot 50 až 100 DC.
Pøíklady odeèítání:
.30

DCodpovídá odporu 1500 ...2000.0.

.80

DCodpovídá odporu 275 ...375 .o.

.
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Hodnoty odporu snímaèe ukazatele teploty
chladicí kapaliny (G2)

Teplota

Hodnota odporu

-20 °C

5,4...7,3 kn

-10 °C

3,3...4,3 k.Q

-5°C

.

2,7...3,4k.Q

O °C

2,13...2,77 k.Q

+20 °C

0,922..1,158 k.Q

+60 °C

225...265.Q

+90 °C

96...108.Q

+120°C

44,5...50,5.Q

Bezpeènostní opatøení
Pozor!
.Palivový systém je pod tlakem! Pøed rozpojením hadic podložit místo spoje hadrem. Pak
opatrným stahováním hadice tlak postupnì
snižovat.
.Chladicí systémje u zahøátéhomotoru pod tlakem! Pøedrozpojením hadic nebo demontáží
snímaèe teploty chladicí kapaliny opatrnì
otevøít víèko vyrovnávací nádržky (vyrovnat
tlak).
Aby se zabránilo poranìní osob a nebo poškození vstøikovacího èi zapalovacího zaøízení, je
vìnovat pozornost následujícímu:

.tøeba

.Svorkovnice
vstøikovacího a zapalovacího
zaøízení -stejnì tak jako mìøicích pøístrojù je možné spojovat resp. rozpojovat jen pøi
vypnutém zapalování.
.Pokud
má být motor startován, aniž by mìl
naskoèit, napø. pøi kontrole kompresního
tlaku, odpojit svorkovnici snímaèe otáèek

motoru.

.
Vydání 05.99
SOO.5216.03.15
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Zásady èistoty

~

-

Pøi pracích na palivové soustavì
nebo na
vstøikování paliva je nutno dodržovat následujících pìt pravidel týkajících se èistoty a
poøádku:
.Místa
spojù a jejich okolí pøed rozpojením
dùkladnì oèistit.
.Demontované
díly pokládat na èistou
podložku a pøikrývat je. Neužívat tkanin, ze
kterých se uvolòují vlákna!
.V

pøípadì,
že oprava nebude
ihned
provádìna, je potøeba otevøené díly peèlivì
pøikrýt resp. uzavøít.

.Pro
montáž používat jen èisté díly: náhradní
díly vyjímat z obalù teprve tìsnì
pøed
montáží; nepoužívat díly, které nebyly zabaleny, napø. díly volnì položené v regálech.

.

.Pøi otevøeném zaøízení:
nepoužívat pokud možno stlaèený vzduch
a s vozidlem pokud možno nepohybovat.

Výmìna øídicí jednotky motoru J361
Upozornìní:

.

.Øídicí jednotka motoru -J361 se nachází v
motorovém prostoru vlevo na krytu tlumièe.
.Odpojením
svorkovnic od øídicí jednotky
motoru jsou naètené hodnoty vymazán~
obsah pamìti zùstává zachován.

Demontáž
-Vypnout

zapalování.

004-Tahem
ve smìru šipek uvolnit zajištìní svorkovnic a odpojit je z øídicí jednotky motoru
-J361.

.
-24-14

-Vydání
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Uvolnit pomocí šroubováku

zajistìní

øidicí

jednotky a vyjmout øídicí jednotku motoru J361 z držáku.
Montáž
Montáž probíhá v obráceném poøadí.

Upozornìní:
Po montáži nové øídicí jednotky musí být provedeny následujicí pracovní kroky:
-Pøizpùsobit
øídicí jednotku motoru jednotce
ovládání škrticí klapky (J388) => strana
24-15.
-Pøizpùsobit
øídicí jednotku motoru elektronickému imobilizéru => strana 24-17.
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montáži zkontrolovat identifikaci
=> strana 01-2; Pøipojení diagnostického
prístroj V.A.G 1552 a zadání elektroniky moo
ru .

...Rozložení
notky

41

kontaktù

Pøizpùsobení

I :. '0000000000

1I~

74

-Po
26

jednotce

~

na svorkovnici

øídicí
ovládání

øídicí jed-

jednotky
škrticí

motoru
klapky

Prizpùsobením se uvede øídicí jednotka motoru
I 824-0204 I

pri zapnutém zapalování do souladu s jednotkou ovládání škrticí klapky.

Upozornìní:
.Pøizpùsobení

je nutno provést:
-po

výmìnì

øídicí jednotky motoru

-po

odpojení svorkovnice øídicí jednotky motoru

-po

výmìnì
nebo demontáži
ovládání škrticí klapky

jednotky

Prizpùsobení lze též provést zapnutím klíèku zapalování do polohy 1 na dobu 10 sekund. (v této
dobì dojde k prizpùsobení ~J motoru jednotce
ovládání škrticí klapky).
Potøebné

speciální

náøadí,

pøístroje

a

pomùcky
.Diagnostický
prístroj V.A.G 1552 s vedením
1551/3

.V.A.G

Vydání 05.99
SOO.5216.03.15
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Podmínka

kontroly

~

.Ládná
chyba v pamìti závad => strana 01-4,
Výzva k výpisu pamìti závad.

--I

Pracovní postup
-Pøipojit
diagnostický pøístroj a zadat elektroniku motoru (adresa 01); zapnuté zapalování
=> strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

displeji se zobrazí:

-Zadat
04 pro funkci "Uvedení do základního
nastavení" a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
Uvedeni do zakladniho nastaveni
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

Na displeji se zobrazí:
-Zadat

System v zakladnim nastaveni
4,29 V
3,98 V

098
0100

~
00

...Na

098 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

.

displeji se zobrazí napø.:

-V

poli 1 a 2 (napìtí potenciometrù) se musí
hodnoty bìhem pøizpùsobovacího procesu
mìnit.

-V

poli 4 se na displeji pøechodnì objeví hodnota: 01 (bìží proces pøizpùsobení).

-Po

ukonèení pøizpùsobovacího procesu
musí být v poli 3 (ètyømístné èíslo) hodnota:

0100.
-V

poli 4 na displeji musí být hodnota: 00

Upozornìní:
Pokud je na displeji zobrazeno nìco jiného =>
strana 01-25; Význam pozic ve ètyømístném a
dvoumístném stavovém slovì.

.

Po stisknutí tlaèítka O se nastavovaè škrticí
klapky nastaví do minima, maxima a tøí mezipoloh a øídicí jednotka si uloží do trvalé pamìti
údaje o pøíslušných úhlech nastavení škrticí
klapky. Toto trvá asi 10 sekund. Skrticí klapka
pak zùstane stát v poloze pro start.

Upozornìní:
Jestliže bude proces uvádìní do základního nastavení øídicí jednotkou pøerušen, mùže to být
tím, že se škrticí klapka nedostane do pohybu
napl': z dùvodu pøerušení obvodu nastavovaèe
škrticí klapky; potenciometru škrticí klapky; potenciometru škrticí klapky pro øízení volnobìhu
nebo zkratu v tìchto obvodech. To zpùsob~ že
se do chybové pamìti uloží chyba "Základní nastavení nebylo provedeno". Pøi dalším zapnutí
zapalování se základní nastavení provede auto-

matickyznovu.
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-Základní
nastavení
knutím tlaèítka --+.

motoru

ukonèit

stis-

-Vypnout
zapalování a èekat do té doby, než
zaène tester V.A.G. 1552 vysílat adresu 01
(dobìh rídicí jednotky je ukonèen a hodnoty
prizpùsobení jsou uloženy).

Pøizpùsobení øídicí jednotky motoru
elektronickému imobilizéru
Upozornìní:
Øídicí jednotka motoru je pøizpùsobena øídicí
jednotce imobi/izéru. Po Výmìnì øídicíjednotky
motoru se musí provést pøizpùsobení.
Potøebné speciální náøadí, zkušební pøístroje
a pomùcky
..Diagnostický

prístroj V.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
Podmínka

kontroly

.Existuje

oprávnìný

.Na

klíèek k vozidlu.

prístroji V.A.G 1552 je navoleno èíslo serVISU

~

Návod kobsluze V.A.G 1552

Kontrolní

postup

-pripojit
diagnostický
zapnout zapalování.

prístroj V.A.G 1552 a

-Zadat
25 pro adresu" Rozjezdová pojistka"
a potvrdit O.
.1

H0953257

B

1MMO VWZOW9223981

Kodovani 09600

VOO

--+

...Zobrazení

WSC12345
-tiS

Test systemu vozidla

HELP

Zvolte funkci XX

S

.

k

na displeji, napr.:

.

I È
no ut ta Itk0--+.

...Zobrazení

Z
-adat

na displeji:
10 pro f un k CI."

prlzpuso
v. . benl." a potvr-

dit O.
Prizpusobeni

...Zobrazení

Zadejte cislo kanalu XX
-Zadat

.

Prizpusobeni
Vymazat adaptacni hodnoty?

Vydání 05.99
500.5216.03.15

O

...Zobrazení
P
-otvrdlt

na displeji:
...
00 pro "L:lslo kanalu O" a potvrdit O.
na displeji:

.

O.

-24-17-

24

Pøíprava smìsi,

vstøikování

I

FELlCIA

I
i

Prizpusobeni
Adaptacni hodnoty vymazany

-?

Zobrazení na displeji:
-Ukonèit

~
-

pøizpùsobení stisknutím tlaèítka -?

I

-Zadat funkci 06 "U konèení výstupu" a potvrditO.
-Vypnout

zapalování.

Upozornìní:
Pøinásledujícím zapnutí zapalování se oznaèení
øídicí jednotky motoru naète do øídicí jednotky
imobilizéru.

Upozornìní:.

Kontrola

otáèek

.Otáèky

volnobìhu

volnobìhu

nelze nastavovat.

.Obsah
CO je udržován na požadované hodnotì lambda-regulací. Poruchy v lambda-regulaci zjiš•uje vlastní diagnostika a údaje
o nich ukládá do chybové pamìti.
Potøebné
pomùcky

speciální

náøadí,

pøístroje

a

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

kontroly

.Správnì
nastavené lanko akcelerace
=> Motor 1,3 I -mechanická
èást; skupina
oprav 20; Nastavení ovládání akcelerace.
.Vypnuté
elektrické spotøebièe (ventilátor
chlazení nesmí pøi kontrole bìžet).
.Teplota

.

chladicí kapaliny min. 80 °C

Pracovní postup
-Nastartovat
nobìh.

motor a nechat ho bìžet na vol-

-Pøeèíst
pamì• závad, odstranit pøípadné
závady a pamì• vymazat
=> strana 01-4, Dotaz na pamì• závad.
.Ponechat
.Motor
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

-24-18

-Vydání

HELP

I

pøipojený V.A.G 1552.

.

nechat dále bìžet na volnobìh.
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-Zadat
08 pro funkci "Naètení bloku namìøených hodnot" a zobrazovanou skupinu

001.
Nacteni bloku namerenych
780/min
85°C

hodnot 1
0,75V

--'?...
00010010

Na displeji se zobrazí:
-Zkontrolovat

stavové slovo v poli 4.

Požadovaná hodnota: 00010010
-Není-Ii
požadované hodnoty dosaženo ::}
strana 01-24, Význam pozic v osmimístném
stavovém slovì
-Sledovat

volnobìžné

otáèky v poli 1 :

Požadovaná hodnota: 760...820 l/min
.-Stisknout

tlaèítko--'?
-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení výstupu"
potvrdit stisknutím tlaèítka O.

a

Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:
-Zkontrolovat
sací systém s ohledem na
tìsnost (pøisávaný vzduch) ::} strana 24-47.
-Zkontrolovat
jednotku ovládání škrticí klapky
::} strana 24-26.
-Provést
pøizpùsobení øídicí jednotky motoru
jednotce ovládání škrticí klapky::}
strana

24-15.

Kontrola lambda-sondy a lambda-

regulace
.Lambda-sonda

vzájemnì
porovnává obsah
kyslíku ve vzduchu se zbytkovým kyslíkem ve
výfukových plynech a do fídicí jednotky motoru
dodává napì•ový signál.
Napì•ový signál "bohatá smìs"
(málo zbytkového kyslíku) má hodnotu asi 0,7 až 1,0 V
(vztaženo k referenèní hodnotì).
Napì•ový signál "chudá smìs"
(hodnì zbytkového kyslíku) má hodnotu asi 0,0 až 0,3 V
(vztaženo k referenèní hodnotì).
Pti pfechodu z "bohatá smìs"na
"chudá
smìs" a naopak dochází k napì•ovému skoku
z hodnoty 0,7 až 1 V na hodnotu 0,0 až 0,3 V
resp. naopak.

.

Z dùvodu strmého napì•ového skoku nemùže
lambda-regulace
udržovat
ideální
složení
smìsi, které odpovídá hodnotì A. = 1,0.

Vydání 05.99
SOO.5216.03.15
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V øídicí jednotce motoru je pro vyhodnocování
signálu z lambda sondy pøedprogramováno tzv.
referenèní napìtí asi 0,4 až 0,5 V Regulace se
neustále pohybuje mezi stavy" chudší smìs"
"bohatší smìs".

~
-

a

Pøi volnobìhu a motoru zahøátém na provozní
teplotu musí regulace probìhnout minimálnì
30krát za minutu.
Pokud ke zmìnì
napìtí nedochází,
jsou zmìny pomalé, mohly nastat

nebo
násle-

dující závady:
.Štìrbiny
nebo otvory v hlavì lambda-sondy
jsou ucpané.
.Odvìtrávací
otvor na sondì -v oblasti pøipojení kabelu- je uzavøen.
.Sonda

byla tepelnì pøetížena.

.Lambda-sonda
je poškozena palivem obsahujícím olovo.
.Pøechodový

.

odpor v signálovém veden{

.Sonda
je pøíliš studená, vyhøívání lambdasondy je nefunkèn{
.Lambda-regulace
je vypnutá (øídicíjednotka
motoru zjistila závadu na vstøikovacím
zaøízení ~ pøeèíst pamì• závad).
.Sonda
je poškozena sprejem na kontakty
nebo podobným prostøedkem (sprej na kontakty se v dùsledku kolísání teploty a pùsobením kapilární elevace dostal vláseènicovými otvory v elektrických vodièích do
sondy).
.Sonda
je poškozena silikonovými parami.
(Použitím tìsnicích prostøedkù s obsahem
silikonu došlo k nasátí stop silikonových
složek motorem. Nasáté silikonové složky
se nespálí a poškozují lambda-sondu.)
.Sonda
je poškozena komponenty z oleje,
který unikl pøes odvìtrávání klikové skøínì
nebo netìsnostmi motoru.
Potøebné

speciální

náøadí,

pøístroje

.

a

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

box V.A.G 1598/22

.Multimetr

napø. V.A.G 1526 A

.Pomocná
mìøicí
V.A.G 1594 A
.Schéma

-24-20
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pro kontrolu
.Základní

nastavení v poøádku.

.Ládné
netìsnosti ve výfukovém systému
mezi katalyzátorem a hlavou válcù.
Kontrola

lambda regulace

-Pøipojit
diagnostický pøístroj V.A.G 1552 a
zadat elektroniku motoru (adresa 01); motor
pøitom musí bìžet na volnobìh.
(Pøipojení diagnostického pøístroje a zadání
elektroniky motoru::} strana 01-2.)
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Zobrazení

na displeji:

-Zadat
08 pro funkci
"Naètení
bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
O.

.tlaèítka
Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

Zobrazení na displeji:
-Zadat

Nacteni bloku namerenych
780/min
85 °C

hodnot 1
0,75 V

~...
00000000

001 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Zobrazení na displeji:
Ve zkoušce pokraèovat teprve když:
.je

teplota chladicí kapaliny vyšší než 80 °C
-2. pole na displeji-

.motor

bìžel min. 2 minuty na volnobìh

-Sledovat
hodnotu v poli 3 (hodnota napìtí na
lambda-sondì).
Napìtí
musí nejménì
30krát za minutu kolísat v rozsahu
O až 1,0 V.
.Není-Ii

dosaženo požadovaných hodnot:
-Zkontrolovat
vyhøívání lambda-sondy
::} strana 24-22.
-Zkontrolovat
signální vedení a aktivaci
::} strana 24-23.
Kolísá-Ii napìtí pomaleji než 30x za minutu, je
potøeba zjistit závadu::}
strana 24-20, pøíp.
vymìnit lambda-sondu.

.
Vydání 05.99
500.5216.03.15
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-Stisknout

tlaèítko ~.

-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
-Vypnout

-

~
výstupu"

zapalování.

Kontrola vyhøívání lambda-sondy
Potøebné speciální
pøístroje a pomùcky
.Zkušební
.Ruèní

náøadí,

kontrolní

box V.A.G 1598/22
multimetr, napø. V.A.G 1526 A

.Pomocná
mìøicí
V.A.G 1594 A
.Zkoušeèka
.Schéma

souprava

napø.

.

napìtí, napø. V.A.G 1527
elektrického zapojení

Podmínky pro kontrolu
.Pojistka

è. 20 v poøádku.

Kontrola prùchodnosti
-Odpojit
ètyøpólovou svorkovnici
sondì -G39-.

k lambda-

PYipojit multimetr
a provést
kontrolu
prùchodnosti (mìYení odporu) mezi kontakty 1 a 2 svorkovnice.
Požadovaná hodnota 2,7 až 3 .0..

.

Upozornìní:
Mìøení je nutno provádìt pfi pokojové teplotì.
Již pøi nepatrném zvýšení teploty odpor silnì
stoupá.
-Je-Ii

1

zjištìno

pYerušení, vymìnit

lambda-

sondu.
Je-Ii topný prvek prùchodný, zkontrolovat elektrické napájení vyhøívání lambda-sondy následujícím zpùsobem:

.
-24-22

-Vydání
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Pøipojit

multimetr

pomocí

pomocných

I

i

I

vodièù na kontakty 1 a 2 svorkovnice na kabelovém svazku.
-Krátce

nastartovat motor.

Požadovaná hodnota: cca napìtí akumulátoru.
-Není-Ii
požadované
hodnoty dosaženo,
pøipojit multimetr mezi kontakt 1 na svorkovnici kabelového svazku a kostru vozidla.
-Nastartovat

motor.

Požadovaná hodnota: cca napìtí akumulátoru.
-Není-Ii
požadované hodnoty dosaženo:
zkontrolovat vedení od kontaktu 1 k pojistce,
pøerušení resp. zkrat na kostru.

.na

Je-Ii vedení k pojistce a pojistka v poøádku,
zkontrolovat relé palivového èerpadla => strana
01-16, Diagnostika akèních èlenù.
-Není-Ii
závada ve vedení, pojistce nebo relé:
zmìøit odpor mezi kontaktem 2 svorkovnice
na kabelovém svazku a kostrou vozidla.
Požadovaná hodnota: max. 1.0..

Kontrola signálního
vedení
lambda sondì a aktivace

1<

Upozornìní:
Signál lambda-sondy je sledován
gnostikou.
.-Provést

dotaz na pamìt

vlastní dia-

závad => strana

01-4.
-Je-Ii
zobrazena závada lambda sondy, a
vyhøívání sondy je v poøádku, rozpojit svorkovnici lambda sondy.
-Zapnout

zapalování.

Zmìøit napìtí multimetrem mezi kontakty 3
a 4 svorkovnice na kabelovém svazku.
Požadovaná hodnota: min 450 mV.

.

-Vypnout

Vydání 05.99
$00.5216.03.15
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Je-Ii dosaženo požadované hodnoty:

~

-Vymìnit

-I

lambda sondu.

Pokud není požadovaná hodnota dosažena:

Pøipojitzkušební box V.A.G 1598/22 na kabelový svazek øídicíjednotky motoru.
-Zkontrolovat
následující vedení podle el.
schématu na pøerušení, zkrat na plus nebo
kostru, pøíp.opravit:
Svorkovnice na kabelovém svazku, kontakt

Zkušební
1598/22

3
4

box V.A.G

25
26.

-Je-Ii vedení v poøádku, vymìnit øídicí jednotku motoru => strana 24-14.

Kontrola

provozních

stavù motoru

Upozornìní:
Kontroluje se, zda tídicí jednotka (J361) rozpozná provozní stavy motoru
(volnobìh,
èásteèné zatížen~ obohacení pti zrychlení
a plném zrychlen~ plné zatížení a deceleraci).
Potøebné

speciální

náøadí,

pøístroje

a

pomùcky
.Diagnostický pøístrojV.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
Podmínka

kontroly

.Teplota

chladicí kapaliny nejménì 80 °C

.

Pracovní postup

-Pøipojit
diagnostický pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01); motor na volnobìh => strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na displeji se zobrazí:

.

-Zadat
08 pro funkci "Naètení bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka O.

-24-24

-Vydání
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Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

Nacteni bloku namerenych
6,0 LO
1,05

hodnot 7
1,00

HELP

~
0100

~

~

24

1'

Na displeji se zobrazí:

!

-Zadat

I

007 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí napø.:
-Sledovat

pole 4: -ètyømístné èíslo -.

Zobrazení v provozním stavu
Volnobìh:
Na druhém místì z leva musí být jednièka.
Na displeji: 0100.
Èásteèné zatížení:
-Plynule
.Na

pøidávat plyn.

tøetím místì zleva musí být jednièka.
Na displeji: 0010.
Plné zatížení:
-Dát
plný plyn (prudce sešlápnout
pedál až na podlahu).

plynový

Na ètvrtém místì zleva se musí na okamžik
zobrazit jednièka.
Na displeji: 0001.
Decelerace:
-Zvýšit
-Prudce

.

otáèky nad 3000 1/min.
ubrat plyn.

Na prvním místì zleva musí být jednièka, a
to tak dlouho, dokud jsou otáèky vyšší než
1500 1/min.
Na displeji: 1000.

Upozornìní:
Pøi otáèkách menších než 1500 1/min je opìt
indikován volnobìh.
-Stisknout

tlaèítko~.

-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení výstupu"
potvrdit stisknutím tlaèítka O.

a

V pøípadì, že nebylo dosaženo požadovaných
hodnot:
-Pøeèíst
pamì• závad, pøípadné závady odstranit => strana 01-4.
.-Zkontrolovat

~óg.~;í1~~Ï;~15
SOO.5216.03.15

jednotku ovládání škrticí klapky
=> strana 24-26.
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Kontrolajednotkyovládáníškrticí

I

-

I

klapky
Upozornìní:
Musí-Ii být jednotka ovládání škrticí klapky
(J338) vymìnìna,
musí se provést pøizpùsobení fídicí jednotky motoru jednotce ovládání
škrticí klapky => strana 24-15.
Potøebné

speciální

náøadí,

pøístroje

a

pomùcky
.Diagnostický pøístrojV.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
.Zkušební

box V.A.G 1598/22

.Multimetr

napø.V.A.G 1526 A

.

.Pomocná mìøicí souprava napø.
V.A.G 1594 A
.Schéma

elektrického zapojení

Kontrola koncového
otáèek (F60)

spínaèe volnobìžných

-Pøipojit
diagnostický pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01);
zadávat pøizapnutém zapalování
=> strana 01-2.

Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na displeji se zobrazí:
-Zadat
08 pro funkci ..,Naètení bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka o.

Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

Na displeji se zobrazí:
-Zadat

Nacteni bloku namerenych hodnot 1
O/min
20 °C
0,61 V

~...
00010001

.

001 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí napø.:
.
-Sledovat

pole 4: osmimístné èíslo.

Na ètvrtém místì zleva se musí zobrazit
jednièka.

Na displeji: 00010001.
-Pomalu

otevøítškrtící klapku.

Na ètvrtém místì zleva se musí zobrazit
nula.
Na displeji: 000.Q0001.

-24-26
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.-Uvolnit

24

škrticí klapku.
-Stisknout~.
-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
-Vypnout

výstupu"

zapalování.

Není-Ii dosaženo požadovaných hodnot:
Pøipojit zkušební box V.A.G 1598/22 na svorkovnici øídicí jednotky.
-Pøipojit
multimetr
na zdíøky 69 a 67
zkušebního boxu a pøi zavøené škrticí klapce
zmìøit odpor
požadovaná hodnota: max. 1,5.0..
.-Pomalu

otevøít škrticí klapku
požadovaná hodnota: 00.0..
Není-Ii dosaženo požadovaných hodnot:
Rozpojit sedmipólovou svorkovnici -1- k jednotce ovládání škrticí klapky.

I
-Zkontrolovat
podle schématu elektrického
zapojení vedení mezi zkušebním boxem a
sedmipólovou svorkovnicí s ohledem na

pøerušení

.

A B

odpor vedení: max. 1,5 .0..

Svorkovnice na kabelovém svazku, kontakt

Zkušební box V.A.G
1598/22

O

67

E

69

-Zkontrolovat
vodièe na sedmipólové svorkovnici podle el. schématu na zkrat na kostru, zkrat na plus a na zkrat mezi sebou
požadovaná hodnota: 00.0..
Není-Ii ve vedení zjištìna žádná závada:
-Vymìnit

jednotku

ovládání škrticí

klapky

(J338).
Není-Ii zjištìna závada v koncovém spínaèi volnobìžných otáèek (F60):
-Vymìnit

øídicí jednotku

motoru => strana

.24-14.
Vydání 11.99
500.5216.04.15
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Kontrola ovladaèe (V60) a potenciometru
ovladaèe škrticí klapky (G88)

.-

Podmínka kontroly
.Teplota

chladicí kapaliny nejménì 80 °C

Pracovní postup
-Pøipojit
diagnostický pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01);
zadávat pøivolnobìhu ~ strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na displeji se zobrazí:
-Zadat
08 pro funkci "Naètení bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka o.

Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

Na displeji se zobrazí:
-Zadat

Nacteni bloku namerenych hodnot 3
800/min
428 mg/H
6,0 Lo

~...
20%

.

003 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí napø.:

Upozornìní:
Zobrazí-Ii se na displeji nìco jiného:

~

Návod k použití diagnostického pøístroje.

-Prošlápnout
plynový pedál a sledovat
uzavírání klapky v poli zobrazení 3 na displeji. Souèasnì sledovat, zda se se zmìnou
úhlu mìní støída ovládacího signálu nastavovaèe škrticí klapky v poli 4. Musí dojít k
pozvolnému poklesu polohy škrticí klapky.
Zda je sepnutý koncový spínaè ukazuje stavové slovo ve skupinì 001 ~ strana 01-21.
-Stisknout

.

tlaèítko ~.

-Zadat 06 pro funkci "Ukonèení výstupu"
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:
Odpojit sedmipólovou svorkovnici -1- k jednotce ovládání škrticí klapky.

A B

-Zapnout

zapalování.

-Pøipojit multimetr pro mìøení napìtí na kontakty A a B svorkovnice
Požadovanáhodnota min. 4,5 V.
-Pøipojit multimetr na kontakty B a D svorkovnice
Požadovanáhodnota min. 4,5 V.
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-Vydání
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24

zapalování
Není-Ii dosaženo požadovaných hodnot:
Pøipojit zkušební box V.A. G 1598/22 na svorkovnici øídicíjednotky.

-Zkontrolovat
podle schématu elektrického
zapojení vedení mezi zkušebním boxem
a sedmip61ovou svorkovnicí
s ohledem
na pøerušení
odpor vedení: max. 1,5 .0..

.

Svorkovnice na kabelovém svazku, kontakt

A B

Zkušební
1598/22

box V.A.G

A

74

B

62

D

67

F

66

G

59

-Vodièe
na sedmip61ové svorkovnici mezi sebou zkontrolovat s ohledem na zkrat
Požadovaná hodnota: 00.0..

.

Není-Ii ve vedení zjištìna žádná závada:
-Vymìnit
24-14.

Yídicí jednotku

motoru

~

strana

-Pøipojit
multimetr na zdíøky 59 a 66 zkušebního boxu a PYjzavYené škrticí klapce zmìøit
odpor
požadovaná hodnota: 3 až 200 .0..
Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:
-Vymìnit
(J338).
Kontrola

.

jednotku

potenciometru

ovládání škrticí

klapky

škrticí klapky(G69)

-Pøipojit
diagnostický
pYístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01);
zadávat PYjzapnutém zapalování
~ strana 01-2.

Vydání 05.99
500.5216.03.15
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Pøíprava smìsi,

Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

vstøikování

...Na

FELlCIA

displeji se zobrazí:

~
-

-Zadat
08 pro funkci
"Naètení
bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka o.
Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP'

...Na

displeji se zobrazí:

-Zadat
Nacteni bloku namerenych
O/min
1074 mg/H

hodnot 3
5,0 Lo

-t'"
0%

003 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí napø.:

Upozornìní:
Zobrazí-Ii se na displeji nìco jiného:
=> Návod k použití diagnostického pøístroje.
-Odeèíst
z pole 3 úhel škrticí klapky
požadovaná hodnota: 3 ...7 LO.
-Skrticí
klapku pomalu úplnì otevøít a pøitom
sledovat hodnotu úhlu v poli 3.
Èíselná hodnota musí v celém rozsahu stoupat stejnomìrnì.
-Uvolnit

.

škrticí klapku.

-Stisknout

tlaèítko -to

-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení výstupu"
potvrdit stisknutím tlaèítka O.
-Vypnout

a

zapalování.

Upozornìní:
Zobrazovaná
tenciometru
skuteènému
ná hodnota,

hodnota je závislá na toleranci poškrticí klapky a neodpovídá tudíž
úhlu otevfení.. Maximální pfípustkterá se mùže zobrazit je 94 LO.

.

Není-Ii požadované hodnoty dosaženo nebo je
zobrazena konstantní hodnota:
Odpojit sedmipólovou svorkovnici -1- k jednotce ovládání škrticí klapky.
A

B
-Zapnout

,
zapalováni.

-Pøipojit
multimetr pro mìøení napìtí na kontakty B a C svorkovnice
Požadovaná hodnota min. 4,5 V.
-Vypnout

-24-30

-Vydání
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dosaženo požadovaných hodnot:

PøipojitzkušebníboxV.A.G
kovnici øídicíjednotky.

I;

I

1598/22nasvor-

-Zkontrolovat
podle schématu elektrického
zapojení vedení mezi zkušebním boxem
a sedmip61ovou svorkovnicí
s ohledem
na pøerušen
odpor vedení: max. 1.5 .0..

Svorkovnice
na kabelovém svazku, kontakt

.

Zkušební
1598/22

box V.A.G

B

62

C

75

D

67

-Vodièe
na sedmipólové svorkovnici mezi sebou zkontrolovat s ohledem na zkrat
Požadovaná hodnota: 00.0..
Není-Ii ve vedení zjištìna žádná závada:
-Vymìnit
24-14.

øídicí jednotku

motoru

~

I
strana

Nestoupá-Ii èíselná hodnota stejnomìrnì:
-Vymìnit

.

jednotku

ovládání škrticí

klapky

(J338).

.
Vydání 05.99

500.5216.03.15
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Kontrola
kapaliny

snímaèe
(G62)

teploty

Potøebné

speciální

náøadí,

chladicí

~
-

pøístroje

a

pomùcky
.Diagnostický
pøístroj V.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
.Zkušební
.Ruèní

box V.A.G 1598/22
multimetr napø. V.A.G 1526A

.Pomocná
mìøící souprava napø.
V.A.G 1594 A
.Elektrické

schéma

Upozornìní:

.

.Ke

kontrole funkce snímaèe teploty chladicí
kapaliny viz také Naètení bloku namìøených
hodnot, zobrazovaná skupina 001, pole zobrazení 2, strana 01-21.

~

-Odpojit
svorkovnici -1- na snímaèi teploty
chladicí kapaliny -2-.

Pozor!
Aby se zabránilo znièení elektronických souèástí,
je nutné pøed pøípojením mìøících vedení zapnout
pøíslušný mìøící rozsah a dodržet
zkušební
podmínky.
(2

(2

900
800

-Zkontrolovat
odpor mezi kontaktem 1
a 3 snímaèe.

7000

700

6000
5000

600
500

sah teplot 0...50 DC,rozsah B hodnoty pro rozsah teplot 50...100 DC.

4000

400

Prlv' klad yo d e È I' tani:
'
,

3000

300

2000

200

1000

100

824-0061

~

Rozsah A znázoròuje hodnoty odporu pro roz-

.30

DCodpovídá odporu 1500...2000.0.

.80

DCodpovídá odporu 275...375.0.

.

-Pokud
není požadovaná hodnota dosažena,
snímaè vymìnit.

.
-24-32

-Vydání
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požadovaná hodnota dosažena, zkontrolo-

I

vat vedení od snímaèe k øídicí jednotce motoru
následovnì:
Pøipojit zkušební box V.A.G 1598/22 na svorkovnici øídicí jednotky.

.

Zkontrolovat
zapojení

podle
vedení

mezi

schématu
zkušebním

elektrického
boxem

èyøpólovou svorkovnicí
s ohledem
pøerušení
kontakt 1 a zdíøka 67
kontakt 3 a zdíøka 53
odpor vedení: max. 1,5 .0..

a

na

-Zkontrolovat
podle schématu elektrického
vedení mezi svorkovnicí øídicí jednotky a
kontakty na ètyøpólové svorkovnici na zkrat
na kostru nebo plus a zkrat mezi sebou
Požadovaná hodnota: 00.0..
-Odstranit

pøíp. pøerušení vedení nebo zkrat.

Není-Ii na vedení zjištìna žádná závada:
-Pokud
nenastal ani zkrat ani pøerušení vedení a snímaè teploty chladicí kapaliny je v
poøádku, vymìnit øídicí jednotku motoru ~
strana 24-14.

.

.
Vydání 05.99
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Kontrola kombinovanéhosnímaèe
teploty (G42)a tlaku nasávaného

~
-

vzduchu (G71)
Potøebné

speciální

náøadí, pøístroje

a

pomùcky
.Diagnostický pøístrojV.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
.Zkušební
.Ruèní

box V.A.G 1598/22

multimetr napø.V.A.G 1526 A

.Pomocná
mìøicí
V.A.G 1594A

souprava

.Schéma

elektrického zapojení

.Chladicí

sprej

napø.

.

Upozornìní:
Hodnoty odporu snímaèe teploty nasávaného
vzduchu ~ strana 24-12.

Kontrola snímaèe teploty (G42)
-Pøipojit
diagnostický pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01);
zadávat pøizapnutém zapalování
~ strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na displeji se zobrazí:
-Zadat
08 pro funkci "Naètení bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka o.

Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadat cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

Na displeji se zobrazí:
-Zadat

Nacteni bloku namerenych hodnot 5
O/min
11,27 V
28°C

~...

.

005 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí napø.:

27°C
-Odeèíst
z pole 4
nasávanéhovzduchu.

hodnotu

teploty

.
-24-34

-Vydání

05.99
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.Displej

Pøíèina

Pokraèovat

!

dále

I

cca -40 °C

pøerušený vodiè
nebo zkrat na plus

=> strana 24-35

cca 130 °C

zkrat na kostru

=> strana 24-36

cca okolní
teplota 1)

-=>

strana 24-37

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

Pokraèování

.-40

kontroly,

je-Ii

hodnota

asi

°c:
-Stisknout

tlaèítko~.

-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
-Vypnout

výstupu"

zapalování.

Pøipojit zkušební box V.A.G 1598/22 na svorkovnici øídicíjednotky.

.

Rozpojit ètyøpólovou svorkovnici -1- kombinovaného
snímaèe
teploty
a tlaku
nasávaného vzduchu -2-.
-Zkontrolovat
podle schématu elektrického
zapojení vedení mezi zkušebním boxem a
èyøpólovou svorkovnicí
s ohledem
na
pøerušení
kontakt A a zdíøka 12
kontakt B a zdíøka 54
odpor vedení: max. 1,5 .0..
-Zkontrolovat
na zkrat podle schématu elektrického zapojení vedení mezi svorkovnicí
øídicíjednotky a kontakty na ètyøpólové svorkovnici.
Požadovaná hodnota: 00.0..

.

-Zkontrolovat
navíc vedení na zkrat na plus.
Požadovaná hodnota: 00.0..

Vydání 05.99
SOO.5216.03.15
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I

i

Není-Ii na vedení zjištìna žádná závada:
-Zmìøit odpor na snímaèi teploty nasávaného

~
-

I

vzduchu, kontakty A a B.
Hodnoty odporu => strana 24-12.
Není-Ii dosaženo požadovaných hodnot:
-Vymìnit
kombinovaný snímaè teploty a
tlaku nasávanéhovzduchu.

Pokraèování

kontroly,

je-Ii

hodnota

asi

130°c:
Rozpojit svorkovnici -1- kombinovaného
snímaèe teploty a tlaku nasávaného vzduchu -2-.

.

Hodnota na displeji pøeskoèíasi na -40 °c:
-Vymìnit
kombinovaný snímaè teploty a
tlaku nasávaného vzduchu -2-.
Hodnota na displeji zùstane na asi 130 °c:
-Stisknout

tlaèítko ~.

-Zadat 06 pro funkci ..Ukonèení výstupu"
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
-Vypnout
-Odpojit

zapalování.
svorkovnici øídicíjednotky.

-Zkontrolovat
ve ètyøpólové svorkovnici
pøívodke kontaktu A s ohledem na zkrat na
pøívodkontaktu B,jakož i na kostru, pøípadné
závady odstranit podle schématu elektrického zapojení
požadovaná hodnota: 00.Q.

.

Není-Ii na vedení zjištìna žádná závada:
-Vymìnit
øídicíjednotku motoru (J361)
=> strana 24-14.

.
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Pokraèování kontroly, odpovídá-Ii
displeji teplotì okolí:

údaj na

Demontovat kombinovaný snímaè teploty a
tlaku nasávaného vzduchu -šipka- (svorkovnice zùstává zapojená).
-Sledovat
údaj o teplotì
chu na displeji v poli 4.

nasávaného vzdu-

-Støíknout
na snímaè teploty chladicí sprej a
pozorovat hodnotu teploty. Hodnota musí
klesnout.
-Stisknout

tlaèítko ~.

-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení
a potvrdit stisknutím tlaèítka O.
.Neklesne-Ii

výstupu"

teplota:
-Vymìnit
kombinovaný snímaè
tlaku nasávaného vzduchu.

teploty

a

Kontrola snímaèe tlaku (G71)
-Pøipojit
diagnostický
pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01); motor bìží na volnobìh ~ strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

displeji se zobrazí:

-Zadat
08 pro funkci
"Naètení
bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka O.
.Nacteni

bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

Na displeji se zobrazí:
-Zadat

Nacteni bloku namerenych hodnot O
O
1
2
3
4
5
6
7

8

9

~...
10

000 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí:
-Odeèíst
z pole 4 hodnotu tlaku nasávaného
vzduchu
Požadovaná hodnota: 60...110.

.
Vydání 05.99
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I
I

~

--

Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:
Rozpojit ètyøpólovou svorkovnici
novaného
snímaèe
teploty
nasávaného vzduchu -2-.

-1- kombia tlaku

-Pøipojit multimetr na kontakty CaD svorkovnice -1-.
-Zapnout
zapalování
požadovaná hodnota: min. 5 V.

Je-Ii požadované hodnoty dosaženo, ale hodnota tlaku v zobrazovaném poli 4 je mimo toleranci:
-Vymìnit
kombinovaný snímaè
tlaku nasávaného vzduchu.

teploty

.

a

Není-Ii požadovaná hodnota dosažena:
-Vypnout

zapalování.

Pøipojit zkušební box V.A.G 1598/22 na svorkovnici øídicí jednotky.

Zkontrolovat podle schématu elektrického
zapojení vedení mezi zkušebním boxem a
èyøpólovou svorkovnicí
s ohledem
na
pøerušení
kontakt C a zdíøka 62
kontakt D a zdíøka 13
odpor vedení: max. 1,5.0..
-Zkontrolovat
podle schématu elektrického
zapojení vedení mezi svorkovnicí øídicí jednotkya kontakty na ètyøpólové svorkovnici.
nazkrat na kostru nebo plus, resp zkrat mezi
sebou
Požadovaná hodnota: 00.0..
Není-Ii na vedení zjištìna žádná závada:
-Vymìnit
øídicí jednotku motoru (J361)
=> strana 24-14.
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vstøikovacích
Kontrola

ventilù

!

ovládání

Potøebné
pomùcky

speciální

.Zkušební
.Ruèní

I
náøadí,

pøístroje

a

box V.A.G 1598/22
multimetr napø. V.A.G 1526 A

.Zkoušeèka
.Pomocná

napìtí napø. V.A.G 1527
mìøicí souprava V.A.G 1594 A

.Schéma

elektrického zapojení

Podmínky

kontroly

..Snímaè

otáèek motoru v poøádku.
.Relé

palivového èerpadla v poøádku.

Pracovní postup
Odpojit svorkovnici -1- od zásuvky -2- a
pøipojit na kontakty svorkovnice zkoušeèku
napìtí.
-Zastartovat
a kontrolovat pøitom napìtí pro
vstøikovací ventil.
Svìtelná dioda musí problikávat.

.

-Kontrolu

opakovat postupnì

na ventilech

2 až4.

Jestliže svìtelná dioda neproblikává:
-Vypnout

zapalování.

Pøipojit zkušební box V.A.G 1598/22 na svorkovnici øídicíjednotky.

.
Vydání 05.99
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!
!

Zkontrolovat s ohledem na pøerušenívedení
mezi zkušebním boxem a svorkovnicí podle

~
--

I

schématu elektrického zapojení
vstøikovacíventil 1: kontakt 1 a zdíøka73
vstøikovacíventil 2: kontakt 1 a zdíøka80
vstøikovacíventil 3: kontakt 1 a zdíøka80
vstøikovacíventil 4: kontakt 1 a zdíøka73
odpor vedení: max. 1,5 .0..
-Zkontrolovat s ohledem na pøerušenípodle
schématu elektrického zapojení propojení
ze svorkovnice vstøikovacího ventilu, kontakt 2, do reléového a pojistkového panelu
odpor vedení: max. 1,5.0..
-Zkontrolovat

navíc vedení na zkrat mezi se-

bou

požadovaná hodnota: 00.0..
Kontrola odporù vstøikovacích ventilù

.

Zkontrolovat odpory jednotlivých vstøikovacích ventilù
požadovaná hodnota: 15 až 20 .0..
Jestliže není požadované hodnoty dosaženo,
vymìnit ventil, pøípadnì ventily.

Kontrola funkce a tìsnosti vstøikovacích ventilù
Pozor!
Palivovýsystém je pod tlakem! Pøedrozpojenim
hadic nebo otevøenímzkušebních pøípojek podložit místo spoje hadrem. Pak opatrným stahováním hadice tlak postupnì snižovat.
Potøebné speciální

náøadí, pøístroje

.

a

pomùcky
.Zkušební pøístrojpro vstøikované množství
V.A.G 1602

Pracovní postup
-Demontovat
rozdìlovaè paliva (hadice
pøívodùsmìsi zùstávají napojeny).
Držet vstøikovacíventily v mìøicím pøípravku
V.A.G 1602.

2
2

-24-40

-Vydání

-Zastartovat (je zapotøebíještì jedné osoby).
Vstøikovacíventily musejí v souladu s poøadím zapalovánípulznì odstøikovat.
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24

zapalování a zkontrolovat utìsnìní

Ii

I

vstøikovacích ventilù. Nesmí se objevit více
než 2 kapky za minutu.

Upozornìní:
Pøi montáži ventilù se pøesvìdète,
poškozeny" O" -kroužky.

že nejsou

Kontrola relé palivového èerpadla
(J 17)
Potøebné

speciální

náøadí, pøístroje

a

pomùcky
.Zkušební

box V.A.G 1598/22

.Multimetr

napø. V.A.G 1526 A

..Zkoušeèka

napìtí napø. V.A.G 1527

.Pomocné

~ ~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~

b"'---~~

EI

'='

mìøicí vedení napø. V.A.G 1594 A

.Schéma

elektrického zapojení

Podmínky

kontroly

.Pojistky

è. 1 a 20 v poøádku.

upozornenl:
_,

I 824-0065 I

...Relé palivového èerpadla -1- je umístìno na pozici 5 v reléovém a pojistkovém panelu, který
se nachází ve vnitøním prostoru vozidla pod
pøístrojovou deskou na stranì spolujezdce.

Kontrola
.-Vyjmout

z reléového a pojistkového
pojistku è. 4.

panelu

Pøipojit pomocí mìøicího vedení zkoušeèku
napìtí na konektor pojistky è. 4 a na kostru.
o
~ R~
I;JI;JI;J~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~o~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

EI ~
'='

.

1 "".

-Zapnout
zapalování.
Relé palivového èerpadla musí sepnout
(~Iyšitelné a p~i dotyku ho,lze i cí!i~); svìtelná
dioda zkoušecky se musl rozsvltlt.

Upozornìní:

"""" 1

Jestli-že je nutné zkoušku opakovat z dùvodu
krátkého okamžiku sepnutí relé, je tøeba vyèkat
cca. 2 minuty (po této dobì je øídicí jednotka
motoru opìt pøipravena k sepnutí relé).

1 824-00661

Vydání 05.99
$00.5216.03.15
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Jestliže relé palivového èerpadla nesepne:

~

-Zkontrolovat

-

napájení a ovládání relé pali-

vového èerpadla => strana 24-42.

I

V pøípadì, že se svìtelná dioda nerozsvítí:
-Zkontrolovat
prùchodnost vedení od pojistky è. 4 ke konektoru 87 relé è. 5, pøípadné
závady odstranit podle schématu elektrického zapojení
odpor vedení: max. 1,5.0..
V pøípadì, že je zjištìn pøerušenývodiè:
-Vymìnit
reléový a pojiskový panel:
=> Elektrická zaøízení; opravárenská skupina 97; Demontáž a montáž reléové desky.
Není-Ii zjištìno pøerušenévedení:

.

-Zkontrolovat
napájení a ovládání relé palivového èerpadla.
Kontrola napájení a ovládání
vového èerpadla
o
~ ~ ~ ~ ~ § E ~I ~ ~ § o 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

napájení

EJ~<;;)

-Zapnout

~

.

Není-Ii tìchto hodnot dosaženo:

//

R
t=j

-Vymìnit

reléový a pojistkový panel:

=> Elektrická zaøízení; opravárenská skupina 97; Demontáž a montáž reléové desky.

~

~~~~~~~~~B~~BB~~~~~~~
t:T-""\=JEJ

zapalování.

Zmìøit postupnì napìtí multimetrem mezi
konektorem 85 a kostrou a dále mezi konektorem 30 a kostrou
požadovaná hodnota: cca napìtí akumulátoru.

I 824-0055I

"O ~I

relé pali-

-Vytáhnout
relé palivového èerpadla z
reléového a pojistkového panelu pozice È. 5.

-Kontrola

~

Kon~ol~.ovlád:n~
v,
.
Prlpo]lt zkousecku napetl ke konektorum
85 a 86.

<;;)

-Zapnout zapalování.
Svìtelná dioda se musí rozsvítit asi na
dobu 1 s, a pak zase zhasnout.
II 824-0056
~~~-vvvv II

-as

Z ta rtova. t
Svìtelná dioda musí svítit trvale.

-24-42

-Vydání
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Jestliže je ovládání relé palivového èerpadla i
vedení v poøádku:

-Vymìnit

I'

!

relé palivového èerpadla.

Upozornìní:
Zkoušeèky s malým odbìrem proudu po 1 s
nezhasnou zcela, nýbrž svítí slabì dál až do
okamžiku startování.

Jestliže svìtelná dioda nesvítí:
Pøipojitzkušební box V.A.G 1598/22 na svorkovnici øídicíjednotky.
Upozornìní:
Císelná oznaèení kontaktu svorkovnice øídicí
jednotky a zdíøek zkušebního boxu si vzájemnì
odpovídaj~

.

.

Zkontrolovat prùchodnost vedení mezi
zdíøkou4 zkušebního boxu a konektorem 86
-šipka- v patici relé, pøípadnézávady odstranit podle elektrického schématu zapojení
odpor vedení: max. 1,5 ,0,.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~o~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jestliže ne.nízjištìn~ ~e vedení žádná závada a
svìtelná dioda nesvitl:
-Vymìnit
øídicíjednotku motoru (J361)
=>strana 24-14.

I 824-00571

.
Vydání 05.99
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Kontrola
tlaku

regulátoru

tlaku

paliva

a

~

v systému

-I

Regulátor tlaku paliva rídí tlak paliva v závislosti
na tlaku v sacím potrubí.
Potøebné
pomùcky

speciální

náøadí,

pøístroje

a

.Diagnostický
prístroj V.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
.prípravek

na mìrení tlaku napr. V.A.G 1318

.Adaptér

napr. 1318/10

.Adaptér

napr. 1318/11

.Adaptér

napr. 1318/16

Podmínka

kontroly

.

.množství
paliva dodávané èerpadlem v
porádku, kontrola:
~ Motor 1,3 I -mech. èást; skupina oprav 20,
Zkouška el. palivového èerpadla.
Pracovní postup

Pozor!
Palivový systém je pod tlakem! Pøed rozpojením
hadic
nebo
otevøením
zkušebních
pøípojek
podložit místo spoje hadrem. Pak opatrným stahováním
hadice, resp. uzávìru
tlak postupnì
snižovat.

2

Odpojitprívodnívìtevpaliva
-1-odprípojky
na rozdìlovaèi paliva -2- a pomocí adaptéru
1318/10 pripojit k prípravku na mìrení tlaku
V.A.G 1318.

.

-Spojit
prípravek na mìrenítlaku V.A.G 1318
s adaptéry 1318/11 a 1318/16 a napojit ho na
rozdìlovaè paliva -2-. Otevøít prívodní kohout
na prípravku na mìrení tlaku (páèku otoèit do
smìru prùtoku paliva -šipka-).
-Nastartovat
motor a nechat ho bìžet ve volnobìžnýchotáèkách.
-Zmìrit

-24-44

-Vydání

tlak paliva
požadovaná hodnota:
cca 2,5 baru (0,25 MPa).

.
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Odpojit podtlakovou hadici -1- z pøípojného
hrdla -2-. Tlak paliva musí vystoupit na cca
3 bary (0,3 MPa).
-Vypnout

zapalování.

Jestliže tlak nevystoupí:
-Zkontrolovat
nepropustnost a tlak v systému pomocí V.A.G 1318. Po 10 minutách
musí manometr ještì ukazovat nejménì
2 bary (0,2 MPa).
Jestliže tlak klesne pod 2 bary (0,2 MPa):
-Zkontrolovat
utìsnìní pøípojek vedení,
"0"- kroužky na rozdìlovaèi paliva a tìsnost
vstøikovacích ventilù.
.-Zkontrolovat

zpìtný ventil palivového èerpadla.
~ Motor 1 ,31- mechanická èást, opravárenská
skupina 20, Zkouška el. palivového èerpadla.
-Nastartovat

motor a nechat ho bìžet ve vol-

nobìžnýchotáèkách.
..-Po

zvýšení tlaku
vypnout
zapalování
a souèasnì uzavøít pøívodní kohout (páèku
otoèit napøíè smìru prùtoku paliva -šipka-)
na pøípravku na mìøení tlaku V.A.G. 1318.

-Sledovat

na manometru pokles tlaku.

Jestiže tlak opìt poklesne:
.-Vymìnit

regulátor tlaku paliva.

..-Otevøít
pøívodní kohout na pøípravku na
mìøení tlaku V.A.G 1318 (páèku otoèit do
smìru prùtoku paliva -šipka-).
-Nastartovat

motor a nechat ho bìžet ve vol-

nobìžnýchotáèkách.
-Po
zvýšení tlaku stisknout hadici vratného
vedení na rozdìlovaèi paliva a vypnout zapalování.
-Uvolnit

vratné vedení a pozorovat pokles

.tlaku.

Vydání 05.99
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Jestliže tlak neklesne:
-Vymìnit

~

regulátor tlaku paliva.

Upozornìní:
.Pøed
odpojením pøípravku na mìøení tlaku
paliva snížit tlak opatrným postupným stahováním hadice z pøívodního potrubí. Držet
pøitom pod spojem pomocnou nádobku a
hadr pro zachycení uniklého paliva.
-Do
dokonèení kontroly pøipojit zpìt podtlakovou hadici na regulátor tlaku.

Kontrola provozního stavu regulátoru tlaku paliva
Souèet tlaku v sacím potrubí a tlaku paliva ve
vstøikovací lištì musí být roven hodnotì regulaèního tlaku regulátoru paliva. Tato hodnota
musí být dosažena v celém prùbìhu otáèek motoru
požadovaná hodnota: 3 bary (0,3 MPa).
2

.

Odpojit pøívodní vìtev paliva -1- od pøípojky
na rozdìlovaèi paliva -2- a pomocí adaptéru
1318/10 pøipojit k pøípravku na mìøení tlaku

V.A.G 1318.
-Spojit
pøípravek na mìøení tlaku V.A.G 1318
s adaptéry 1318/11 a 1318/16 a napojit ho na
rozdìlovaè paliva -2-. Otevøít pøívodní kohout
na pøípravku na mìøení tlaku (páèku otoèit do
smìru prùtoku paliva -šipka-).
-Pøipojit
diagnostický pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01); motor bìží ve volnobìhu => strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

.

displeji se zobrazí:

-Zadat
08 pro funkci
,. Naètení bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka O.
Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

Na displeji se zobrazí:
-Zadat

Nacteni bloku namerenych hodnot O
O
1
2
3
4
5
6
7

8

9

~...
10

000 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí:
(1...10= indikaèní pole)
-Sledovat

-Souèasnì
na manometru
tlaku paliva.

-24-46

-Vydání

.

zobrazenou hodnotu v poli -4-.
sledovat hodnotu
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~

Požadovaná hodnota
=> Obrázek -oblast C

50
100
150

A -pole

regulaèního

tlaku:

I

zobrazení 4, hodnota tlaku vzduchu

'

(decimální)

I

A 200

,

250

8 -Tlak paliva na manometru

300

C -požadovaná

I

regulaèní hodnota

350

400

Není-Ii této hodnoty dosaženo:
1

1,5

2

2,5

-B

3 -(bar)
I S24-{)325 I

.

-Vymìnit

regulátor tlaku paliva.

Kontrola utìsnìní sacího systému
(pøisávaný vzduch)
Potøebné

speciální

náøadí,

pøístroje

a

pomùcky
.Diagnostický
pøístroj V.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
.Sprej
G 001 800 A 1 na vyhledávání netìsností

Pracovní postup
Upozornìní:
.Podtlakem
v sacím systému je s falešným
vzduchem pfisáván i sprej. Tento sprej
snižuje zápalnost smìsi, což vede ke snížení
otáèek motoru a ke zvýšení polohy škrtící

klapky.
.Bezpodmíneènì
bezpeènostní

musejí
být
dodrženy
pfedpisy uvedené na obalu

.spreje.
-Pøipojit
diagnostický pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01);
zadávat pøi volnobìhu => strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

...Na

displeji se zobrazí:

-Zadat
08 pro funkci
"Naètení
bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka O.
Nacteni bloku namerenych

.

Ii

hodnot

HELP...

Na displeji se zobrazí:

Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX
-Zadat
Nacteni bloku namerenych
800 1/min xxxx mg/H

Vydání 05.99
500.5216.03.15

hodnot 3
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40%

003 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí napø. :
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-Sledovat
údaj v poli 3 (úhel otevøení škrticí
klapky) a hodnotu úhlu si poznamenat.

~
-

-Systematicky
postøíkávat èásti sacího
systému
sprejem
na
vyhledávání
netìsností.
Jestliže otáèky motoru poklesnou resp. zvìtší
se zobrazovaná hodnota nad døívìjší meze:
-Zkontrolovat
postøíkané místo sacího
systému na tìsnost, pøípadné netìsnosti
odstranit.
-Stisknout

tlaèítko~.

-Zadat 06 pro funkci "Ukonèení výstupu" a
potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Kontrola
napájení
øídicí
jednotky
Potøebné

speciální

náøadí,

pøístroje

.

a

pomùcky
.Diagnostický pøístrojV.A.G 1552 s vedením
V.A.G 1551/3
.Zkušební

box V.A.G 1598/22

.Multimetr

napø.V.A.G 1526 A

.Schéma

elektrického zapojení

Podmínky

kontroly

.Napìtí

akumulátoru nejménì 11,5 V

.Alternátor
.Pojistka

v poøádku

.

S1 v poøádku

Pracovní

postup

Kontrola

napájení pøes relé (J17)

-Pøipojit
diagnostický pøístroj V.A.G 1552
a zadat elektroniku motoru (adresa 01);
zadávat pøivolnobìhu ~ strana 01-2.
Test systemu vozidla
Zvolte funkci XX

HELP

Na displeji se zobrazí:
-Zadat
08 pro funkci" Naètení bloku
namìøených hodnot" a potvrdit stisknutím
tlaèítka O.

-24-48

-Vydání
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Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

HELP...

vstøikování

Na displeji se zobrazí:
-Zadat

Nacteni bloku namerenych
790/min
13,70 V

hodnot 5
85°C

~...
22°C

24

005 a potvrdit stisknutím tlaèítka O.

Na displeji se zobrazí napø:
-Odeèíst
hodnotu v poli 2
požadovaná hodnota:
mulátoru
-Stisknout

cca napìtí

aku-

tlaèítko ~.

-Zadat
06 pro funkci "Ukonèení výstupu"
potvrdit stisknutím tlaèítka O.
-Vypnout

a

zapalování.

Není-Ii požadovaná hodnota dosažena:

PYipojit zkušební box V.A. G 1598/22 na svorkovnici øídicí jednotky.
Upozornìní:
Èíselná oznaèení kontaktù svorkovnice øídicí
jednotky a zdíøek zkušebního boxu si vzájemnì
odpovídají.
Kontrola
napájení
na svorce 30

øídicí

jednotky

-Zmìøit
multimetrem napájení mezi zdíøkami
2 a 3 zkušebního boxu
požadovaná hodnota: min. 11,5 V.
Není-Ii požadovaná hodnota dosažena:
-Zkontrolovat
dle el. schématu vedení od
zdíøky 3 zkušebního boxu k pojistce S1 a vedení od zdíøky 2 zkušebního boxu na kostru

.

motoru.
Kontrola
napájení
na svorce 15
-Zapnout

øídicí

jednotky

zapalování.

-Zmìøit
multimetrem napájení jednotky mezi
zdíøkami 1 a 2 zkušebního boxu
požadovaná hodnota: min. 11,5 V.
Není-Ii požadovaná hodnota dosažena:

.

-Zkontrolovat
vedení dle el. schématu zapojení
=> Poøadaè EI. schémata,
Hledání závad,
Montážní místa.

Vydání 05.99
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Zapalovací

.Opravy

soustava

28

zapalovací èásti
Upozornìní:
.Zde
se probírají jen dí/~ které se týkají zapalování. Ostatní díly vstøikovacího a zapalovacího zaøízení => opravárenská skupina 24.
.Øídicí jednotka vstøikovacího a zapalovacího
zaøízení je vybavena vlastní diagnostikou.
.Pro
bezchybnou funkci elektrických souèástí je zapotøebí napìtí nejménì 11,5 ~

Bezpeènostní opatøení
Aby se zabránilo poranìní osob nebo poškození
vstøikovacího a zapalovacího zaøízení, je nutno
vìnovat pozornost následujicímu:
.Svorkovnice
vstøikovacího a zapalovacího
zaøízení, stejnì jako mìøicích pøístrojù se
smìjí odpojovat a pøipojovat jen pøi vypnutém zapalování.

.

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

Seøizovací hodnoty zapalovací svíèky
typ motoru

.

135 M, 136 M

výrobní

oznaèení

Chamion RC 89 PVC

vzdálenost
elektrod

interval pro výmìnu

0,8 mm

BRISK DR 15 TC
NG K BKUR 5 ET

utahovací moment

30 Nm

60000

km

1,0 mm

.
~Óg.~~í1~~Ï;~15
500.5216.03.15
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Demontáž

a montáž

zapalovací

1

soustavy

2

~

3

4

-I

5

.
..
I

I

,

,

~

~

(@Y"""'"""-(@l'"

1°1

"",,,-

7

8

l-

.

I

9
1828-00781

1 -Zapalovací

.kontrola
2 -Zapalovací

lišta

zapalovací lišty ~ str. 28-4
svíèka

.seøizovací
hodnoty zapalovací svíèky
~ str. 28-1
.pozor
na trhliny, stopy bludných
proudù
v,
o
.zkontrolovat
opotrebenl kontaktu
.pøed
nasazením vyèistit

-28-2

-Vydání

3 -2-pólová

.snímaèe
4 -Snímaè

.kontrola

svorkovnice

klepání
klepání

( 661)

~ strana 28-6

.

5 -20 Nm
.bezpodmíneènì
dodržet utahovací
moment má vliv na funkci snímaèe
klepání'

05.99

SOO.5216.03.15
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Zapalovací soustava

.1

2

28

3

4

5

.

..

..I

I

~~7
1°-1

8
I,

l-

.9
1828-00781
6 -4-pólová
svorkovnice
+ zapalovací lišty

7-9Nm

9 -Snímaè
otáèek motoru
(628)
+ kontrola ~ strana 28-5

10-10Nm

8 -3-pólová
svorkovnice
+ snímaèe otáèek motoru

.
Vydání 05.99
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Kontrola vedení zapalovací

-

lišty

~

I

Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky:
.Zkušební
.Multimetr,

box V.A.G 1598/22
napø. V.A.G 1526 A

.Pomocné

vedení napø. V.A.G 1594 A

.Elektrická

schémata

Pøipojit zkušební box V.A.G 1598/22 na svorkovnici øídicíjednotky.

Upozornìní:
Èíselná oznaèení kontaktù svorkovnice øídicí
jednotky a zdíøek zkušebního boxu si vzájemnì
odpovídají.

Rozpojit 4-pólovou
lišty.

svorkovnici

.

zapalovací

-Zkontrolovat
vedení mezi zkušebním boxem
a 4-pólovou svorkovnicí zapalovací lišty s ohledem na pøerušení, pøípadné závady odstranit podle schématu elektrického zapojení
kontakt 3 a zdíøka 78
kontakt 2 a zdíøka 71
kontakt 1 a zdíøka 1
odpor vedení: max. 1,5.0..

.

-Vodièe
na 4-pólové svorkovnici mezi sebou
zkontrolovat s ohledem na zkrat, pøípadné
závady odstranit podle schématu
elektrického zapojení
požadovaná hodnota: 00.0..

.
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.Kontrola

snímaèe otáèek
Potøebné speciální

I

náøadí, pøístroje

a

I

pomùcky:
.Zkušební

box V.A.G 1598/22

.Multimetr,

napø. V.A.G 1526 A

.Pomocné

vedení napø. V.A.G 1594 A

.Elektrická

schémata

Podmínky
.Vlastní

diagnostika musí indikovat závadu.

Postup
.-Rozpojit

3-pólovou
svorkovnici
vedení
snímaèe otáèek motoru => strana 28-3, pozice 8.
-Pøipojit
vnìjším

multimetr
pro mìøení napìtí
konektorùm svorkovnice.

k

-Zapnout
zapalování
požadovaná hodnota: min 5 V.
-Vypnout

zapalování.

-Pøipojit
zkušební box V.A. G 1598/22 na svorkovnici øídicí jednotky.

Upozornìní:
Císelná oznaèení kontaktù svorkovnice fídicí
jednotky a zdífek zkušebního boxu si vzájemnì
odpovídají.

.
~

-Zkontrolovat
vedení mezi zkušebním boxem
a 3-pólovou svorkovnicí s ohledem na
pøerušení, ev. závady odstranit podle el.

schématu
kontakt 1 a zdíøka 62
kontakt 2 a zdíøka 76
kontakt 3 a zdíøka 67.

-Zkontrolovat
navíc mezi sebou vodièe ve
svorkovnici s ohledem na zkrat.
požadovaná hodnota: 00Q.

.

Jestliže nebyla zjištìna závada ve vedení a mezi
kontakty 1 a 3 bylo napìtí:
-Vymìnit
snímaè otáèek motoru (G28)
=> strana 28-3, pozice 9.
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Jestliže nebyla zjištìna závadave vedení a mezi
kontakty 1 a 3 nebylo namìøeno žádné napìtí:

~
-

-Vymìnit
øídicíjednotku motoru (J 361)
~ strana 24-14.

Kontrola snímaèe klepání
Potøebné speciální náøadí, pøístroje a
pomùcky:
.Zkušební
.Multimetr,

box V.A.G 1598/22
napø.V.A.G 1526 A

.Pomocné

vedení napø.V.A.G 1594 A

.Elektrická

schemata

.

Postup
-Rozpojit
2-p6lovou svorkovnici snímaèe
klepání (G61) ~ strana 28-2, pozice 3.
-Zmìøit odpor mezi kontakty 1 a 2, na svorkovnici snímaèe klepání
požadovaná hodnota: ooQ.
Pøipojit zkušební box V.A.G. 1598/22 na
svorkovnici øídicíjednotky.

.

Zkontrolovat vedení mezi zkušebním boxem
ay 2-~6Io~ou svorkovnicí s ohledem na
prerusenl
kontakt 1 a zdíøka68
kontakt 2 a zdíøka67.

~~~~~~~~~..-

2

-_//,)~

Jestliže nebyla zjištìna žádná závadave vedení:
-Povolit snímaè klepání a znovu ho momentem 20 Nm dotáhnout.

1
I ""O n..n.. I
I 828-0101I

Objevuje-Ii se závada i nadále (závadaje opìt
uložena v pamìti závad):
-Vymìnit

-28-6

-Vydání

snímaè klepání.

.
05.99

500.5216.03.15

