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27-1 Akumulátor

& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

Pøi manípulací s akumulátorem je nutné používat
ochranné pomùcky a dodržovat bezpeènost práce.

Pokud byly provádìny práce na systému aírbag
nebo na elektríckých pøedepínaèích bezpeènost-
ních pásù, je tøeba dodržet navíc tyto pokyny:

.Pøed pøipojením akumulátoru musí být zapnuto zapa-
lování.

O .Pøi pøipojování akumulátoru se nesmí ve vozidle
nacházet žádná osoba.

Pokyny pro zacházení s akumulátorem

.Na póly akumulátoru se nesmí nanášet žádný tuk aní

olej.

.Aby se zabránilo poškození akumulátoru, musí se
akumulátorové svorky nasazovat jen rukou a bez
použití násilí.

.Utahovací moment pøídavných svorek na akumuláto- rových svorkách je 6 Nm -šipka-.

Po montáži akumulátoru provést:

-Vložit kód u autorádia s bezpeènostním kódováním
=> Návod k obsluze autorádia.

-Nastavit hodiny => Servisní prohlídky a údržba; opr.C sk. 02.

-Provést nastavení elektricky stahovaných oken
=> Servisní prohlídky a údržba; opr. sk. 02.

-Provést automatický test => Servisní prohlídky a
údržba; opr. sk. 02.

I N27-0002 I

Upozornìní!

V pøípadì smazání pamìti závad ØJ motoru vytvoøit rea-
dinesscode => Pøíslušný motor -vstøikování; opr. sk. 01...I UPozornìní!

Po pøipojení akumulátoru je tøeba dbát na to, aby byla
výbava vozidla (autorádio, hodiny, komfortní elektrika
atd.) pøekontrolována podle pøíslušné dílenské pøíruèky,
pøíp. i podle návodu k obsluze.

O
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Výstražné symboly a bezpeènostní pøedpisy pro olovìné akumulátory s kyselinou 3 4 5 6 7

1 -Øídit se symboly na akumulátoru, pokyny v dílenské ::J
pøíruèce Elektrická zaøízení a v Návodu k obsluze.

2 -Nebezpeèí poleptání: -

.Elektrolyt v akumulátoru má silné leptavé úèinky, pro-
to je tøeba mít nasazené rukavice a ochranu oèí.

.Akumulátor nenaklápìt; odvzdušòovacími otvory by
mohl elektrolyt vytéci. ~

3 -Otevøený oheò, jiskry a kouøení jsou zakázány: &
ø~ ~ f~" P b

.Vylouèit tvorbu jisker pøi manipulaci s kabely a elek- -7-

trickými pøístroji. (
.Zabránit tvorbì zkratù. 2 1 8 I N27-0112 I

4 -Nosit ochranu oèí.

5 -Akumulátory a kyselinu uchovávat mimo dosah dìtí.

6 -Likvidace:

.Staré akumulátory likvidovat dle pøedpisù dané zemì. 1'3

7 -Staré akumulátory nikdy nelikvidovat spolu
s domácím odpadem!

8 -Nebezpeèí výbuchu:

.Pøi nabíjení akumulátorù dochází ke vzniku tøaskavé
smìsi plynù.

Kontrola stavu hladiny elektrolytu

-Destilovanou vodu doplnit pouze v pøípadì, že je hla-
dina elektrolytu pod znaèkou "MIN".

t Upozornìní!
.U akumulátorù se stavem elektrolytu nad znaèkou

"MAX" elektrolyt za provozu z akumulátoru vytéká
(nutno odèerpat elektrplyt). Nízký stav elektrolytu (pod
znaèku "MIN) výraznì zkracuje životnost aku- Omulátoru. Je nutno doplnit destilovanou vodu.

.Pti nabíjení, mìfení napìtí a mìfení zatížení aku-
mulátoru musejí být zátky vždy zašroubovány.

.Po mìfení hustoty elektrolytu zašroubovat zátky s 0-

kroužky.

Mìøení napìtí bez proudové zátìže

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Ruèní multimetr (napø. -V.A.G 1526A-)

-Vypnout zapalování.

-Odpojit kostøicí kabel z akumulátoru.

Po èekací dobì v délce nejménì 2 hodin, kdy nesmí být
akumulátor zatìžován ani nabíjen:

-Zmìøit napìtí akumulátoru pomocí ruèního multime- :)
tru.

27 -1 strana 2 Akumulátor Vydání 02.02
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FABIA 2000>- Elektrická zaøízení 27

Napìtí akumulátoru bez proudové zátìže nesmí klesnout
pod hodnotu 12,5 V.

( Zobrazuje-Ii ruèní multimetr hodnotu 12,5 V nebo vyšší,
je napìtí akumulátoru v poøádku.

Zobrazuje-Ii ruèní multimetr napìtí akumulátoru nižší než
12,5V:

-Nabít akumulátor => 27-1 strana 4.

Po nabití akumulátoru a èekací dobì v délce alespoò
2 hodiny, bìhem které nesmí být akumulátor ani
zatìžován ani nabíjen:

-Zmìøit napìtí akumulátoru pomocí ruèního multime-
tru.

Napìtí akumulátoru bez proudové zátìže nesmí klesnout
pod hodnotu 12,5 V.

-Není-Ii napìtí akumulátoru v klidovém stavu
v poøádku, akumulátor vymìnit.

O Mìøení napìtí s proudovou zátìží

-Odpojit kostøicí kabel akumulátoru.

-Napìtí s proudovou zátìží lze mìøit zkušebním
zaøízením pro akumulátory (napø. -V.A.G 1498-).

Zatìžovací proud a minimální napìtí se liší podle kapaci-
ty akumulátoru a jsou uvedeny na nálepce zkušebního
pøístroje nebo je lze zjistit z následující tabulky.

Kapaci- Starto- Zatìžovací Minímální
ta [Ah] vací proud [A] napìtí (mezní

proud [AJ hodnota) M

36 175 100 10,0

40 -49 220 200 9,2

50 -60 265 -280 200 9,4

~ 61 -80 300 -380 300 9,0

~ 81 -110 380 -500 300 9,5

Je-Ii minimální napìtí pøi proudové zátìži po dobu 5 až
10 s nižší než požadovaná hodnota:

-Akumulátor vymìnit.

Vysvìtlivky ke kontrole zátìže akumulátoru:

V dùsledku velkého zatížení akumulátoru bìhem kontroly
(protéká velký proud) klesá napìtí akumulátoru.

Je-Ii akumulátor v poøádku, klesne hodnota napìtí pouze
na hodnotu minimálního napìtí.

Je-Ii akumulátor vadný nebo málo nabitý, klesne napìtí
akumulátoru velmi rychle pod uvedenou minimální hod-
notu.

O
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27 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizení

Po ukonèení kontroly u vadných akumulátorù zùstane
tato nízká hodnota napìtí akumulátoru zachována po ,-,,\
delší dobu, napìtí stoupá pouze velice pomalu. --J

Klesne-Ii minimální napìtí pøi mìøení s proudovou zátìží
v délce 5 až 10 s na delší dobu, je akumulátor vybitý
nebo vadný, a je tøeba zkontrolovat hustotu elektrolytu.

Kontrola hustoty elektrolytu

.Hustota elektrolytu dává ve spojení s mìøením napìtí
(se zatížením) pøesnou informaci o stavu nabití aku-
mulátoru. Zkouška se provádí hustomìrem.

.Èím vyšší je hustota nasátého elektrolytu, tím výše
plovák vystoupí. Na stupnici plováku lze odeèíst spe-
cifickou hmotnost (hustotu) (v kg/dm3).

Musí být dosaženo následujících hodnot:

Stav nabití v normálních Hustota elektrolytu
klimatických zónách (v kg/dm3)

vybitý 1,15 O

èásteènì nabitý 1,22

zcela nabitý 1,28

Stav nabití v tropech Hustota elektrolytu

(v kg/dm3)

vybitý 1,08

èásteènì nabitý 1,16

zcela nabitý 1,23

Nabíjení akumulátoru

A Výstraha!

Ucpávky akumulátoru musejí být bìhem nabíjení,
Omìøení napìtí a mìøení s proudovou zátìží vždy

dobøe našroubovány, aby skuteènì tìsnily.

V prostorách, kde se nabíjejí akumulátory, se nes-
mí zacházet s otevøeným ohnìm a kouøit. Dùvo-
dem je, že se nabíjením v akumulátorech vytváøí
plyn, který se mùže lehce vznítít.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Nabíjeèka akumulátorù (napø. -V.A.G 1974-).

l
,

J
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 27

[IJ Upozornìní!
( .Akumulátor musí mít teplotu alespoò 10 "C.

.Akumulátory nesmìjí být nabíjeny rychlonabíjeèkami;
rychlonabíjením totiž dochází k jejich poškození.

.Pokud by se hodnì vybité akumulátory nabíjely rych-

lonabíjením, nejsou schopny pøijmout nabíjecí proud
nebo mùže dojít k tomu, že se takzvaným »povrchním
nabitím« jeví pøíliš brzy jako nabité. V poøádku jsou
však pouze zdánlivì.

Nabití akumulátoru

-Vypnout nabíjeèku.

-Vypnout zapalování.

-Od akumulátoru odpojit nejprve kostøicí kabel, pak
plusový kabel.

-Spojit plusový kabel nabíjeèky akumulátoru s plu-C sovým pólem akumulátoru.

-Spojit minusový kabel nabíjeèky akumulátoru s minu-
sovým pólem akumulátoru.

-Nastavit nabíjecí proud nabíjeèky akumulátoru podle
kapacity akumulátoru.

-Zapnout nabíjeèku akumulátoru.

Postup pøi nabíjení hodnì vybitých akumulátorù

Vysvìtlivky k hodnì vybitým akumulátorùm:

Akumulátory, které nebyly delší dobu v provozu,
napøíklad v uskladnìných vozidlech, se samovolnì vy-

bíjejí.

Akumulátor je hodnì vybitý, jestliže jeho klidové napìtí
kleslo pod 11,6 V. Zmìøit napìtí bez proudové zátìže
~ 27-1 strana 2.

C U hodnì vybitých akumulátorù se elektrolyt (smìs kyseli-
ny sírové a vody) skládá témìø výhradnì z vody, protože
podíl kyseliny sírové je silnì zredukován.

Hodnì vybité akumulátory sulfatizují, tzn. že celý povrch
èlánkù akumulátoru ztvrdne.

Pokud se hodnì vybité akumulátory nabijí krátce po vy-
bití, sulfatizace ustoupí.

Pokud se takovéto akumulátory nedobijí, èlánky dále
tvrdnou a jejich schopnost pøijmout nabití je znaènì ome- ~
zena. Následkem je snížený výkon akumulátoru.

Hodnì vybité akumulátory musejí být nabíjeny malým

nabíjecím proudem následujícím zpùsobem:

-Nabíjecí proud nastavit na maximálnì 10 % kapacity
akumulátoru, tzn. u akumulátoru s kapacitou 60 Ah je
nabíjecí proud max. 6 A (ampér).

Nabití akumulátoru ~ 27-1 strana 5.

O V žádném pøípadì se nesmí hodnì vybité akumulátory

nabíjet rychlonabíjením.

Vydání 02.02 Akumulátor 27 -i strana 5
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27 FABIA 2000.. Elektrická zaøízeni

Akumulátor s magickým okem

(~
Rozpoznávací znaky J
.Magické oko -1- informuje o stavu hladiny elektrolitu a ..2 1

stavu nabití akumulátoru.
.Jsou možné tøi rozdílné barvy oka: o

zelená -akumulátor je dostateènì nabit ~ o

èerná -akumulátor je vybitý

bezbarvá nebo žlutá -kritický stav hladiny elektrolitu, do- 0
plnit destilovanou vodu ~ 27-1 strana 6

~11 1J0915105AC ~ ~ 12V280A80AhDIN

'-óCl ~ ETN 560 021 048Doplnìní hladiny elektrolitu Pb~ ~~ 480AEN/SAE

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky I 827-0074 I

.Plnici láhev -V.A.S 5045-

J Upozornìní! ::)
.Konstrukce plnicí láhve -V.A. S 5045- zabrání ptelití

akumulátoru pti doplòování destilované vody. 2 1

.Pti manipulaci s baterií dod/Žovat pokyny pro
zacházení s akumulátorem ~ 27-1 strana 1.

o

-Strhnout ochrannou fólii -2- z akumulátoru. ..~

-Vyšroubovat zátky. ~ o

-Naplnit plnicí láhev -V.A.S 5045- destilovanou vodou. 0

-Doplnit pomocí -V.A.S 5045- destilovanou vodu.

-Zašroubovat zátky. ~11 1JO 915105 AC
~ 12V 280 A 80 Ah DIN
~ ETN560021 048

-Nalepit ochrannou folii. ~~ ~~ 480AEN/SAE

Demontáž a montáž akumulátoru

Demontáž ..06.01 O

-Zatlaèit obì jištìní držáku pojistek vpravo a vlevo ..
smìrem ven a odklopit držák pojistek s krytem

dopøedu.

I 827-0061 I

)
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FABIA 2000 >-- Elektrická zaøízení 27

-Odšroubovat obì svorky akumulátoru -šipky-. ~

U

Demontáž 07.01 >--

-Pøizdvihnout držák pojistek -šipka-, vysunout jej z uložení akumulátoru a odložit stranou.

O

1827-0078 I

-Odšroubovat obì svorky akumulátoru -šipky-. O

Ci
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27 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

Pokraèování pro všechny vozy

-Odpojit od akumulátoru nejprve kostøicí kabel, pak i~
plusový kabel.

-Vyšroubovat šroub -šipka- (22 Nm) a sejmout upe-
vòovací lištu.

-Vyjmout akumulátor z uložení.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

m Upozornìní!
U VOZÙ" 06.01 je pøi sklápìní držáku pojistek s krytem nutno stlaèit aretaèní západky -šipky-.

O

Demontáž a montáž uložení akumulátoru

Demontáž

-Nejprve demontovat akumulátor =:> 27-1 strana 6.

-Vyháknout držák pojistek se zakrytím z uložení.

-Vyvìsit kabelový svazek z uložení akumulátoru.

-Vyšroubovat 3 šrouby -šipky- (20 Nm) a demontovat uložení akumulátoru.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí. O

\:J
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FABIA 2000.. Elektrická zaøizeni 27

27 -2 Spouštìè

L Demontáž a montáž spouštìèe

Nejdøíve je tøeba demontovat:

-kryt motoru => Motor-mechaníka; opr. sk. 10.

-zvukovou ízolaci => Motor-mechaníka; opr. sk. 10.

Demontáž

-Odpojít svorkovnicí -1- (svorka 50). -Odšroubovat vedení -2- (svorka 30) z elektromagne-

tíckého spínaèe -3- (13 Nm). 827-0065

-Vyšroubovat obì matice (65 Nm) -šípky- a spouštìè demontovat smìrem dolù.

O

Pouze u pøevodovky 002:

-Odpojit svorkovníci -1- (svorka 50). -Odšroubovat vedení -3- (svorka 30) z elektromagne-

tického spínaèe -2- (13 Nm).

O

'C c
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27 FABIA 2000.. Elektrická zaøizení

-Vyšroubovat tøi šrouby s vnitøním šestihranem ...
(65 Nm) -šipky- a smìrem nahoru vyjmout spouštìè
-1-. O

Montáž

-Montáž se provádí v obráceném poøadí.

O

1

j
1

...
I

O

O
.
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FABIA 2000 >-- Elektrická zaøízení 27

27-3 Alternátor

C, Demontáž a montáž alternátoru

Upevnìní vedení B+ na alternátoru ...

Utahovací moment upevòovacích matic vedení B+ -šip-
ka- je 15 Nm.

..t Upozornìní!

.Šroubový spoj vedení 8+ na kompaktním alternátoru
je oznaèen 81+!

.Není-Ii vedení 8+ utaženo pøedepsaným utahovacím
momentem, hrozí následující nebezpeèí:

.akumulátor se nenabíjí úplnì,

.elektrické zaøízení nebo elektronika vozidla zcela vy-
padne (vozidlo se stane nepojízdným),

O .nebezpeèí požáru z dùvodu tvorby jisker,

.škody na elektronických èástech a øídicích jednotkách

zpùsobené pøepìtím.

Kontrola uhlíkù alternátoru

Délka nových uhlíkù = 12 mm ...

Hranice opotøebení = 5 mm

Vzájemná tolerance uhlíkù mezi sebou = +1 mm

Demontáž a montáž regulátoru napìtí I N27-0175 I

-Vyšroubovat upevòovací matice -šipky A- a upevòo- ...
vací šroub -šipka B- krytu.

-Sundat kryt.

O

O
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27 FABIA 2000... Elektrická zaøízení

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -šipky- regulátoru ...
napìtí a regulátor vyjmout. ~

Demontáž a montáž øemenice al-
ternátoru

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový kliè

.Klíè sada 81 -T30032 (3310)-

K povolování, pøíp. utahování øemenice alternátoru se ...
používá klíè -T30032 (3310)-.

Utahovací moment upevòovací matice øemenice al- ,
ternátoru je 65 Nm. J

Demontáž a montáž øemenice s
volnobìžkou alternátoru

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

.Oøech na demontáž a montáž øemenice alternátoru
-MP 1-309- (-3400-)

-Demontáž stávající øemenice ~ 27-3 strana 2.

-Nasadit oøech na demontáž a montáž øemenice al-
ternátoru -M P 1-309- ( -3400-) do øemenice s
volnobìžkou. ,

i

-Našroubovat nejprve rukou øemenici s volnobìžkou i
na hnací høídel alternátoru až nadoraz. [

Pro montáž øemenice s volnobìžkou pøizpùsobit momen- I ~"'"7 """" I O
tový klíè následujícím zpùsobem: I 527-0069 I

O

27 -3 strana 2 Alternátor Vydání 04.01
\ 800.5304.04.15



FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 27

-Povolit klíè na demontáž a montáž øemenice al-C ternátoru a sundat jej z rukojeti.
) -Otoèit rukoje• momentového klíèe o 180 stupòù a klíè

znovu nasadit.

-Nastavit smìr otáèení momentového klíèe smìrem
doleva.

-Nastavit na momentovém klíèi utahovací moment
80 Nm.

-Nasadit vnitøní šestihran, OK 6 mm, na hnací høídel al-
ternátoru.

-Pøidržet oèkovým klíèem OK 17 oøech na demontáž a montáž øemenice alternátoru -MP 1-309- a otáèením

hnacího høídele smìrem doleva utáhnout øemenici s
volnobìžkou momentovým klíèem 80 Nm.

-Nasadit víko na øemenici alternátoru s volnobìžkou.

Oc

1827-0070 I

O

C
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøizeni 27

27-4 Demontáž a montáž tem-
(- pomatu
~ K . I ' d 'h '. t t I . ø '.O

rome ov a acl o splnace empoma u v evem p eplnacl
pod volantem neexistuji žádné další samostatné díly
tempomatu.

Oprava tempomatu => Motor, vstøikování; opr. sk. 24 a
=> Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa.

O

O

C
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O

O

O

()
-
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90-1 Panel pøístrojù

Demontáž a montáž panelu pøístrojù

~ Pozor!
Pfed zapoèetím prací na elektríckém zafízení odpo-
jít kostfící kabel akumulátoru.

.-.,.I Upozornenl.
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeè-

nostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující krokyC v závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s elektrickým stahováním
oken provést nastavení => Servisní prohlídky a
údržba.

Demontáž

i Upozornìní!
Demontáž volantu není nutná. Na následujících
obrázcích není volant zobrazen z dùvodu lepší pøehled-
nosti.

-Zcela vytáhnout volant a zaaretovat jej v nejnižší po-
loze.

-Uvolnit ze západek kryt -1- a odložit jej stranou. -Vyšroubovat oba šrouby -2- (1,4 Nm).

-Povytáhnout panel pøístrojù -3- a rozpojit obì svorkov-
C nice.

-Vyjmout panel pøístrojù.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Byl-Ii panel pøístrojù v dùsledku závady vymìnìn, je tøeba

provést následující práce:

-Nakódovat panel pøístrojù. I 890-0045 I

-Pøizpùsobit denní poèítadlo kilometrù.

-Pøizpùsobit zobrazení servisních intervalù.

-Pøizpùsobit imobilizér.

(]
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90 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení

Panel pøístrojù -pohled zezadu ...

rn 2 O.v . ~...Upozornenl! 1 .Panel pøístrojù se nesmí rozebírat. 3

.K vyhledávání závad provést vlastní diagnostiku 17 ]~~~~~ ~=> Kap. 90-2. ~l1 DoUnIR"n"nUnUn ~"UR nUn~ ~u o~~l~~ 7

1 -svorkovnice 32pólová, zelená; obsazení svorkov-
~;'J1IJ u1u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ [8r~iL~mnice => 90-1 strana 2 O n n n n n n n n n n n O u III: :LA

2 -varovný bzuèák ~ ó = U OU U U U U U U U U U = = Yo~1
3 -svorkovnice 8pólová, èerná; obsazení svorkovnice ~ :.,~!JJ~~~~~~~W6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 OD

=> 90-1 strana 3
o o

Obsazení svorkovnic na panelu pøístrojù I 890-0047 I

Svorkovnice 32pólová, zelená'" II

1 -pøijímací a vysílací cívka transpondéru ~ U

2 -dálková svìtla ~
3 -potkávací svìtla 1 J

4 -Snímaè hladiny/teploty oleje (vozy s WIV)

~ ~ ~5 -tachometr, výstup

6 -tachometr, vstup

7 -CAN-BUS hnacího ústrojí (Iow)

8 -CAN-BUS hnacího ústrojí (high) O
9 -CAN-BUS komfort (high) ~~V

10 -CAN-BUS komfort (Iow) C)

11 -MF A -funkce v horní poloze
12 -MFA -funkce v dolní poloze 16 I 890-0048 I

13 -kontrolka poruchy žárovky brzdového svìtla

14- neobsazeno

15 -ukazatel zásoby paliva

16 -nedostatek chladicí kapaliny

17 -pøijímací a vysílací cívka transpondéru

18 -zadní mlhavé svìtlo

O19 -svìtlomety do mlhy

20 -zámek bezpeènostních pásù

21 -ruèní brzda

22 -hladina brzdové kapaliny

23 -spínaè tlaku oleje

24 -CAN-BUS Wake-up (centrální øídicí jednotka)

25 -CAN-BUS hnacího ústrojí (stínìní)

26 -CAN-BUS komfort (stínìní)

27 -MFA resetlúroveò 1/2

28- neobsazeno

29 -kontrolka poruchy žárovek svìtlometu

30 -nedostatek kapaliny v nádobce ostøikovaèe (pouze

vozy Elegance)
31 -vnìjší teplota

32 -svorka 31 (snímaè)

~
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Svorkovnice 8pólová, èerná ...

O 1 -opotøeben í brzd

2- neobsazeno

3- neobsazeno

4 -obrysová (parkovací) svìtla vpravo

5 -svorka 15

6 -obrysová (parkovací) svìtla vlevo

7 -svorka 30

8 -svorka 31

~2 1
Symboly kontrolek v panelu pøístrojù

i Upozornìní! ~ I 590-0049 I

Pane/ pfístrojù se nesmí rozebírat.

1 -tlumené svìtlo

O 2 -svìtlomet do mlhy

3 -smìrová svìtla vlevo

4 -kontrola teploty a stavu chla- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
dicí kapaliny

5 -imobilizér

6 -dálková svìtla

7 -porucha žárovek

8 -tempomat

9 -rezerva paliva

10 -rezerva paliva

11 -smìrová svìtla vpravo

12 -kontrolka A5R

13 -kontrola brzd/kontrola závad
v brzdovém systému

14 -airbag

15 -bezpeènostní pás

16- AB5
C 17 -kontrolka emisí

18 -kontrola nabíjení

19 -otevøené víko zavazadlového

prostoru
20 -kapalina vostøikovaèi

21 -opotøebení brzd

22 -otevøené dveøe

23 -tlak oleje/hladina oleje 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

24 -kontrola teploty/hladiny chla-
dicí kapaliny

25 -smìrová svìtla pøívìsu I 590-0046 I

26 -elektrický pedál akcelerace

27 -elektrické servoøízení

28 -zadní mlhové svìtlo

~
V
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Ukazatel servisních intervalù

Funkce iJ

Elektronika ukazatele servisních intervalù obsahuje mj.

.èasomìr

a

.dvì denní poèítadla kilometrù.

Elektronika vyhodnocuje obsah pøístrojù tak, aby byl
zákazník ukazatelem servisních intervalù informován
buï

.po uplynutí urèeného èasového úseku

nebo

.po ujetí urèeného poètu kilometrù,

že je nutné dát vozidlo na servisní prohlídku (podle toho,
èeho je døíve dosaženo).

Nulování servnisních intervalù =:> Servisní prohlídky a ,~
údržba.

O

~~
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90-2 Vlastní diagnostika pane-
O lu pøístrojù I

Všeobecná upozornìní

Technika panelu pøístrojù

Panel pøístrojù se dodává ve tøech provedeních. Základní
provedení (Classíc). Provedení s multifunkèním ukazate-
lem a rozšíøeným poètem kontrolek (Comfort) a prove-
dení shodné s Comfort, avšak doplnìné o kontrolku
poruchy žárovek (Elegance).

Multífunkèní ukazatel je zabudován votáèkomìru.

Na multifunkèním ukazatelí se zobrazují následující funk-
ce:

.digitální hodiny

.doba jízdy a poèet ujetých km

G .prùmìrná rychlost

.prùmìrná spotøeba

.okamžitá spotøeba

.venkovní teplota.

U základního provedení jsou v otáèkomìru integrovány

jen digitální hodiny.

V tachometru se nachází displej poèítadla ujetých km,
denní poèítadlo kilometrù a ukazatel servisních intervalù

(SIA).

Kontrolky jsou v provedení LED a nelze je vymìòovat.

Panel pøístrojù je fízen mikroprocesorem a má k dispozici
rozsáhlou vlastní diagnostiku. Vyskytnou-Ii se poruchy na
systémových èástech, jsou závady ukládány do pamìti
závad.

i Upozornìní!

C Následující popis se vztahuje na diagnostický pfístroj
-V.A. G 1552-. Použití diagnostického pfístroje
-V.A.G 1551- se zabudovanou tiskárnou je obdobné.
Jsou možné malé odlišnosti ve zobrazení na displeji.

Kromì toho je možno provádìt následující úkony:

.korekci charakteristiky èidla ukazatele zásoby paliva

.pøizpùsobení ukazatele servisních intervalù

.pfizpùsobení ukazatele denního poèítadla kilometrù

pøi výmìnì panelu pøístrojù.

.pøizpùsobení konstanty tachometru pøi výmìnì pane-
lu pøístrojù

C
Vydání 01.00 Vlastní diagnostíka panelu pøístrojù I 90-2 strana 1
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Upozornìní pro výmìnu panelu pøístrojù

.Panel pøístrojù nelze rozebírat.

.Stav poèítadla ujetých kilometrù a ukazatel servisních ,O
intervalù lze pøi výmìnì panelu pøístrojù nastavit po-
mocí diagnostického pøístroje -V.A.G 1552-
~ Kap. 90-4.

.Nové nastavení imobilizéru ~ Kap. 96-1.

Zjistí-Ii øídicí jednotka v panelu prístrojù závadu pevné
pamìti, objeví se na poèítadle ujetých kilometrù nápis
"dEF".

-pri zobrazení "dEF" je tøeba panel prístrojù vymìnit
~ Kap. 90-1.

Zahájení vlastní diagnostiky panelu
pøístrojù

Potøebné specíální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- O

.diagnostické vedení -V.A.G 1551/3-

Pøedpoklady pro kontrolu

.Zásadnì zkontrolovat kódování panelu pøístrojù podle
kódovací tabulky ~ Kap. 90-3.

Podmínky pro kontrolu

.pojistky v poøádku

.napìtí akumulátoru nejménì 11 V

.všechny elektrické spotøebièe jsou vypnuté.

Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G 1552-

Diagnostická zásuvka se nachází vlevo vedle od-
kládacího prostoru øidièe. :)

-Vyháknout kryt smìrem dolù.

-Pøipojít diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s diagno- stickým vedením -V.A.G 1551/3-.

-Zapnout zapalování.
Z b . d o I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: ~ d .Za eJte adresu XX

.Upozornìní!
Jestliže se na displeji nic nezobrazí: ~ Návod k použití

diagnostického pfístroje.

-Zadat adresu (!) 0 "Pøístrojová deska" a zadání

potvrdit (9).
N d. I .. b., --6Y1919870B KOMBIINSTRUMENT VDO X09 ->

a ISp eJI o Jevl: ~ .Kodovan~ 20141 WSC xxxxx

.6Y1919870B: èíslo panelu pøístrojù

.KOMBIINSTRUMENT: oznaèení souèásti :::)

-
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 90

.VDO: oznaèení výrobce

C .X09: softwareová verze panelu pøístrojù (jsou možná
i jiná zobrazení)

.Kódování 20141: kódování panelu pøistrojù

.WSC xxxxx: èíslo servisu

I. Upozornìní!

Zkontrolovat kódování podle kódovací tabulky
=> Kap. 90-3.

-Stisknout @.

Z b ' d ' I I TMBMC46YOY7000001 SKZ7Z0WO204038 -> I
o razeni na IspeJI: ~I I

.TMBMC46YOY7000001: èíslo vozidla

.SKZ7Z0W0204038: 14místné identifikaèni èíslo øidicí
jednotky imobilizéru

-Stisknout @.

J ti " d ' I .. b .,. d ' I d ., , h --Test systemu vozidla HELP
C; es lze se na ISp eJI o Jevl Je no z nas e UJICIC ~ R. d ... dn tk d ' d ,

hl ' ., hl d ' d d ' . k , d ' dl 1 1C1 Je o a neo POV1 a.
asenl, vy e at zava u v lagnostlc em ve enl po e

vyhledávání závad => Elektrická schémata, hledání

závad a montážní místa, Test systemu vozidla HELP

...Chyba pri navazovani komunikace

...Test systemu vozidla HELP
Vedeni K neprepina na kostru

...Test systemu vozidla HELP
Pø " t ' ti " tk r7) d I ., k k Vedeni K neprepina na plus

-eJI ,pOmOCI acl a D na a SI ro.

Pøehled funkcí vlastní diagnostiky

Možné jsou následujicí funkce:

02 -Výzva k výpisu chybové pamìti => 90-2 strana 3

03 -Diagnóza akèních èlenù => Kap. 90-3

C 05 -Mazání chybové pamìti => 90-2 strana 4

06 -Ukonèení výstupu => 90-2 strana 4

07 -Kódování øídicí jednotky => Kap. 90-3

08 -Naètení bloku namìøených hodnot => Kap. 90-4

10 -Pøizpùsobení => Kap. 90-4

11 -Procedura Login => Kap. 90-4

Ètení pamìti závad

I. Upozornìní!
Zobrazená chybová hlášení nejsou aktualizována vždy,
ale pouze pti zahájení vlastní diagnostiky, poptípadì
funkcí 05 "Mazání chybové pamìti",

Z b ' d. I " --Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . xxvo e un C1

-Zadat funkci 00 "Výzva k výpisu chybové pamìti" a

C-potvrdit (2). Ix Zj istena chyba! ,. h b ,X ZJ1stena C y a,

Na displeji se zobrazí poèet uložených závad. ...

Vydání 01.00 Vlastní diagnostika panelu pøístrojù I 90-2 strana 3
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Uložené závady se postupnì zobrazí.

-Zobrazenou závadu vyhodnotit pomocí tabulky závad
:)a odstranit ji ~ Kap. 90-3.

I Nezjistena zadna zavada! -> I Nezjistena zadna zavada! ->

Po zobrazení hlášení "Nezjištìna žádná závada" a po stisknutí @ se program vrátí zpìt na výchozí pozici.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . xxvo e un Clo

Jestliže se na displeji objeví jiné hlášení: ~ Návod
k obsluze diagnostického pøístroje.

-Ukonèení výstupu (funkce 06) ~ 90-2 strana 4.

Mazání pamìti závad

i Upozornìní!
Pøi mazání pamìti závad se její obsah vymaže definitiv-
nì. Pokud pamì• závad nelze vymazat, je tøeba znovu
pøeèíst pamì• závad, a závadu odstranit.

Pøedpoklady: I:)

.Pamì• závad byla pøeètena ~ 90-2 strana 3.

.Všechny závady byly odstranìny.

Po pøeètení pamìti závad:

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . xxvo e un Clo

-Zvolit funkci @)0"Mazání chybové pamìti" a potvrdit

(g).
Z b ' d. I ,. -.Test systemu vozidla ->

O razeni na ISp eJI: ~ Ch b t IY ova pame vymazana.

Tím je pamì• závad vymazána.

-Stisknout @.

Z b ' d ' I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . xxvo e un Clo

I Upozornìní! ::)
J tl .V b ' t k ' t hl ' v ' d V I bìh -.Test systemu vozidla ->

.es lze se zo razl a ove o asenl, os o em ~
N b 1 d t h b tk t I k h bì e y o az na c y ovou pame

on ro y c y .

.Pøesnì dodržovat prùbìh kontroly: nejprve pøeèíst
pamì• závad, pøípadnì závadu odstranit, pak pamì•

vymazat.

Ukonèení výstupu

-Zvolit funkcí @)0 "Ukonèení výstupu" a potvrdit (g).

Z b ' d. I ,. -.Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z d .

t d xxa eJ e a resu

-Vypnout zapalování.

-Odpojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-.

~O
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90-3 Vlastní diagnostika panelu pøístrojù II

C) Tabulka závad panelu pøístrojù

Upozornìní

+ V následujícím textu jsou podle 5místného èísla závady vypsány všechny možné závady, které mohou být rozpoz-
nány na diagnostickém pøístroji -V.A. G 1552-.

+ Pøed nahrazením konstrukèního dílu, který byl vykazován jako vadný, se musejí všechna pøíslušná vedení a ko-
nektorová spojení k tìmto dílùm pøekontrolovat podle schématu zapojení.

+ Po opravì pøeèíst pøístrojem -V.A. G 1552- pamì• závad a následnì vymazat.

+ Všechny sporadické a statické závady jsou ukládány do pamìti závad: Jako statická je rozpoznána taková závada,
která se vyskytne po dobu alespoò 2 s. Pokud se poté závada již nevyskytuje, je uložena jako sporadická (krátko-
dobá). Vpravo na displeji se objeví ,jSP".

+ Po zapnutí zapalování se všechny uložené závady pøemìní na sporadické a teprve, jestliže se vyskytují i po pøez-
koušení, jsou uloženy jako statické.

+ Nevyskytne-Ii se sporadická závada v prùbìhu 50 jízdních cyklù (zapalování zapnuto alespoò na dobu 5 minut,
rychlost> 30 kmlh), bude vymazána.

C Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina záva- Možné projevy závady Odstranìní závady

dy
00562 zkrat na plus + pøerušení vedení po zapnutí zapalování bli- -Zkontrolovat ve-
Snímaè teplotyl zkrat na k?s~ru .nebo zkrat na plus ká ~Iutá kontrolka stavu dení ~ Elektrická
hladiny oleje -nesmyslny slgnal nebo ~a ko~tru ve oleje schémata, hledání
E266 vedeni mezI -závad a montážní

E266 a panelem místa

pøístrojù
-Zkontrolovat svor-

+ vadný snímaè -kovnice
E266

-Vymìnit snímaè-
E266

00771 pøerušení vedení + pøerušení vedení ukazatel zásoby paliva -Zkontrolovat ve-
Snímaè zásoby nebo zkrat na nebo zkrat na plus ukazuje prázdnou nádrž dení ~ Elektrická
paliva v nádrži -G plus nebo ~a ko~tru ve schémata, hledání i

vedeni mezI závad a montážní:
zkrat na kostru mìøicím ústrojí místaC palivomìru -G- a

panelem pøístrojù -Zkon.trolovat svor-
kovnlce

+ vadné mìøicí
ústrojí palivomìru -Naèíst blok
-G- namìøených hod-

not 002

-Zkontrolovat uka-
zatel zásoby pali-
va v nádrži ~ Kap.
90-4

O
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Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina záva- Možné projevy závady Odstranìní závady

dy "
00779 pøerušení vedení + pøerušení vedení Na displeji multifunkèního -Zkontrolovat ve- J
s , v v' v, t nebo zkrat na nebo zkrat na plus ukazatale se zobrazuje dení => Elektrická

nlmac vnejsl e- b k t " " ,I t -G17 plus ne o na os ru ve pouze ,,- --schemata, hledanl
po y zkrat na kostru vedení mezi sní- závad a montážní

maèe vnìjší teplo- místa
ty vzduchu -G17-
a panelem pøístro- -Zkon.trolovat svor-
.o kovnlce
jU

+ vadný snímaè -Naèíst blok
vnìjší teploty vz- namìøených hod-
duchu -G17- not 002

-Vymìnit snímaè
vnìjší teploty vzdu-
chu -G17-

01086 signál pøíliš velký + vadný snímaè ukazatel tachometru není -Naèíst blok
S .v rychlomìru v poøádku namìøen y' ch hod-

nlmac
rychlomìru -G22 not 001

-Vymìnit snímaè
rychlomìru -G22-

01128 + vadné kabelové motor nestartuje a kontrol- -Zkontrolovat ètecí
Èt .' k vedení od ètecí ka blíká cívku s vedením

ecl CIV a roz- , k k I ' ' k I )jezdové pojistky -c~~ Y .opane u (viz~,aln I v ontro a .'

02 prlstroju poprlpade vymìnit
+ vadná ètecí cívka ètecí civku.

s vedením -Vymazat a znovu

pøeèíst pamì•
závad => Kap. 90-
2.

01176 signál pøíliš malý + vadná ètecí cívka motor nestartuje a kontrol- -Zkontrolovat ètecí
KI'è k nebo vedení ka bliká cívku s vedenímI e (pøechodový od- (vizuální kontrola),

por nebo uvolnìný popøípadì vymìnit

konektor) ètecí cívku.

neoprávnìná + chybí elektronika motor nestartuje a kontrol- -Vymìnit klíèek k
v klíèku k zapalo- ka bliká zapalování a novì

v~ní (tran~pon- pøizpùsobit všech- O
der) nebo je ny klíèky k zapalo-
nefunkèní váni => Kap 96-1.

+ mechanicky motor nestartuje a kontrol- -Novì pøizpùsobit
správný klíèek ka bliká všechny klíèky k
není elektronicky zapalování a pøe-

pøizpùsoben kontrolovat jejich
funkènost => Kap
96-1.

01177 neoprávnìná + øídicí jednotka mo- motor nestartuje a kontrol- -Pøízpùsobit øídicí
Ø 'd ' ,. d tk toru není pøizpù- ka bliká

j'ednotku motoruI rCI je no a ,
motoru sobena => Kap. 96-1.

+ vedení CAN-Bus -Zkontrolovat CAN-
není v poøádku Bus => Kap. 90-9.

01179 + programování kontrolka bliká rychle -Novì pøizpùsobit
Programování klíèku chybné všechnY,klièky vk

klíèku chybné zapalovanl ~ ~re- y;;~,
kontrolovat Jejich !~':!{
funkènost => Kap. \'f'
96-1.

90 3 t 2 Vlastní diagnostika panelu pøístrojù II Vydání 06.02
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Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina záva- Možné projevy závady Odstranìní závady

C dy
01197 + jedna z øídicích + nedostatky v jízdních -Zkontrolovat CAN-
Dat. sbìrnice po- jednote~ s~ìrnice vlastnostech BUS ~ Kap. 90-9

honu: chybná ver- poh~nu J~ spatnì + pøíp. chybná zobra- -Pøeèíst Pamì•nakodovana - I -- t '0

ze programu zenl v pane u prls roJu závad Gateway

~ Kap. 90-8

01312 vadná + vadný CAN-BUS + nedostatky v jízdních -Zkontrolovat CAN-
Datová sbìrnice + zkrat na plus vlastnostech BUS ~ Kap. 90-9

hnacího systému + zkrat na kostru + pøíp. chybná zobra-
zení v panelu pøístrojù

01314 naètìte prosím + vadný CAN-BUS + nedostatky v jízdních -Zkontrolovat CAN-
ØJ motoru obsah pamìti + vadná øídicí jed- vlastnostech BUS ~ Kap. 90-9

závad tk t -- h b - bno a mo oru + prlp: c y na zo__ra- .o -Pøeèíst pamì•
zenl v panelu prlstroju závad øídicí jednot-

ky motoru
~ Motor, vstøiko-
vání; opr. sk. 01

O 01315 bez komunikace + vadný CAN-BUS + nedostatky v jízdních -Zkontrolovat CAN-
ØJ pøevodovky + vadná øídicí jed- vlastnostech BUS ~ Kap. 90-9

notka pøevodovky + pøíP: chybná zo~ra-.o -Pøeèíst pamì•
zenl v panelu prlstroju závad øídicí jednot-

ky pøevodovky
~ Automatická

pøevodovka; opr.
sk. 01

01316 bez komunikace + vadný CAN-BUS + nedostatky v jízdních -Zkontrolovat CAN-
ØJ brzd + vadná øídicí jed- vlastnostech BUS ~ Kap. 90-9

naètìte prosím tk ABS -- h b -
b-.no a + prlp. c y na zo ra- -Pøeèíst Pamì•obsah pa metl - I -- t .o

-zenl v pane u prls roju závad øídicí

J'ednot-zavad
ky ABS
~ Podvozek; opr.
sk. 45

01317 bez komunikace + vadný CAN-BUS + nedostatky v jízdních -Zkontrolovat CAN-
ØJ ve sdružených + vadná øidicí jed- vlastnostech BUS ~ Kap. 90-9

O pøistrojích -J285 notka + vlas~ni d~a~nostika
+ øídicí jednotka nenl mozna

není namontová-
na

01321 bez komunikace + vadný CAN-BUS pøíp. chybná zobrazení v -Zkontrolovat CAN-

Øídicí jednotka + vadná øídicí jed- panelu pøístrojù BUS ~ Kap. 90-9

airbagu -J234 notka airbagu -Pøeèist pamì•

závad øídicí jednot-

ky airbagu
~ Karoserie-
Montážni práce;
opr. sk. 01

01322 bez komunikace + vadné datové ve- pøíp. chybná zobrazení v -Zkontrolovat CAN-
Øídicí jednotka dení panelu pøístrojù BUS ~ Kap. 90-9

multifunkèní jed- + vadná øídici jed- -Pøeèíst pamì•
notky -J501 notka závad centrální øí-

dicí jednotky vozu
O ~ Kap. 90-5
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizení

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina záva- Možné projevy závady Odstranìní závady

dy
O01336 vadná + vadné datové ve- vlastní diagnostika není -zkontrolovat dato-

Koncern. dat. dení možná vé vedení

sbìrnice komfort- =;> Kap. 90-9
n ího systému

01341 bez komunikace + vadné datové ve- vlastní diagnostíka není -zkontrolovat dato-
ØJ ve sdruž. dení možná vé vedení

pøístrojích na + øídicí jednotka =;> Kap. 90-9
komf. CAN -J285 není namontová-

na

65535 + vadná øídící elek- žádné zobrazení v panelu -Vymìnit panel

Vadná øídící jed- tr~níka..v panelu pøístrojù pøístrojù
notka prlstroju =;> Kap.90-1

Diagnostika akèních èlenù

Diagnostika akèních èlenù je souèástí elektrické kontroly. ~
Prostøednictvím diagnostiky akèních èlenù lze, v závis- J
losti na variantì výbavy, kontrolovat následující souèásti:

Napø. varíanta pro vozy s WIV:

+ otáèkomìr

+ ukazatel teploty chladicí kapaliny

+ ukazatel zásoby paliva

+ ukazatel rychlosti

+ zobrazení na displeji (denní poèet ujetých km, digitální

hodiny)
+ kontrolka teploty/hladiny chladicí kapaliny

+ kontrolka imobilizéru

+ kontrolka zásoby paliva

+ kontrolka tlaku oleje

+ kontrolka hladiny oleje

+ kontrolka brzdového obložení 0.'.' i
+ kontrolka brzdového systému i

,.
+ varovný bzuèák/gong

-Vykázala-Ii diagnostika akèních èlenù nìjakou záva-
du, je tøeba vymìnit panel pøístrojù.

Zahájení diagnostiky akèních èlenù

m
W Upozornìní

+ Pøi zapnutém motoru nebo pøi pohybování vozidlem
nelze diagnostiku akèních èlenù provést, pøíp. je pøe-
rušena.

+ Prostøednictvím tlaèítka @ lze kdykoliv prùbìh kon-

troly pøerušit.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a zvolit
"Pøístrojová deska" (adresa 17); zapalování je zapnu- Jté =;> Kap. 90-2.

Test systemu vozidla HELP
Zobrazení na displeji: ...Zvolte funkci XX
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøizeni 90

-Zadat funkci (Q) ~ "Diagnostika akèních èlenù" a

C potvrdit (QJ. ..
Zobrazení na displeji: D1agnoza akcn1ch clenu ->

Otackomer

Ukazatel otáèkomìru projde celým rozsahem a zastavi
se asi na ,,3000".

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Ukazatel teploty

Ukazatel teploty chladicí kapaliny projde celým rozsahem
a zastaví se v polovinì.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Ukazatel zasoby paliva

Ukazatel palivomìru projde celým rozsahem a zastaví se
v polovinì.

-Stisknout Q.

e Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Tachometr

Ukazatel tachometru projde celým rozsahem a zastaví se
asi na ,,100".

-Stisknout Q.

Zobrazeni na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Test segmentu

Všechny segmenty displeje v tachometru a votáèkomìru
se aktivují a zviditelní.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Svetlo prehrivani

Rozsvítí se kontrolka teploty/stavu chladici kapaliny.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
O 00502 (Info v literature)

Rozsvítí se kontrolka imobilizéru.

00502 = kontrolka imobilizéru.

-Stísknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Kontrolka zasoby paliva-K10S

Rozsvití se kontrolka zásoby paliva -K1 05-.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Kontrolka tlaku oleje-K3

Rozsvítí se kontrolka tlaku oleje -K3- (èervená).

-Stisknout Q.

Zobrazeni na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
00501 (info v literature)

Rozsvítí se kontrolka hladiny oleje (žlutá).

C 00501 = kontrolka hladiny oleje.
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90 FABIA 2000.. Elektrická zaøizení

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> '"""'
Kontrolka brzdoveho oblozeni -K32 ~

Rozsvítí se kontrolka brzdového obložení -K32-.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Kontrolka brzdoveho systemu-K?

Rozsvítí se kontrolka brzdového systému -K7-.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Osvetleni/spinace a pristroje

Rozsvítí se osvìtlení spínaèù a pøístrojù.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: 1 Diagnoza akcnich clenu -> I

I Gong I
Aktivuje se gong. Ozve se tón gongu, v intervalech.

-StisknoutQ. ..J

Zobrazení na displeji: DJ.agnoza akcnJ.ch clenu ->

Bzucak/gong-H3
Aktivuje se bzuèák. Ozve se trvalý varovný tón.

-Stisknout Q.

Zobrazení na díspleji: 1 Diagnoza akcnich clenu -> I
I KONEC I

-Stisknout Q.

Na displeji panelu pøístrojù se opìt zobrazí skuteèné ho-

dnoty.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

Kódování panelu pøístrojù

Panely pøistrojù jako náhradní díly jsou již nakódovány.

-Pøipol!t dia.~~ostický pøístroj -V.A.G ,1 ~~2- a zvoli~ "Pa- Onel prlstroju (adresa 17); zapalovanl je zapnute
=;> Kap. 90-2.

-Pøekontrolovat kódování.

Nesouhlasí-Ii kódování s variantou vozidla nakódovat pa-
nel pøístrojù.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zadat funkci (Q) (Z) "Kódováni øídicí jednotky" a zadání

potvrdit (g).

Zobrazení na displeji: Kodovani ridici jednotky
Zadejte kodove cislo XXXXX (0-32000)

-Zadat kódové èíslo na základì kódovací tabulky a za-

dání potvrdit (g).

J
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FABIA 2000" Elektrická zaøizeni 90

Kódovací tabulka

Pro vozy MR99

Kódové èíslo

Motor Zemì Provedení s kontrolou zapnutí bez kontroly zapnutí

bezpeènostního pásu bezpeènostního pásu

Evropa a zbytek Classic, 18142 16142
svìta Comfort

Elegance 22142 20142

1,9/47 SOI, Velká Británie Classic, 18442 16442
1,4/50 (ATZ) Comfort
1,4/55,
1,4/74 Elegance 22442 20442

Saudská Arábie Classic, 18642 16642
Comfort

Elegance 22642 20642

Evropa a zbytek Classic, 18141 16141
C svìta Comfort

Elegance 22141 20141

1,0/37 (AME), Velká Británie Classic, 18441 16441
1,4/50 (ATZ) Comfort

s pøevodovkou 002 Elegance 22441 20441

Saudská Arábie Classic, 18641 16641
Comfort

Elegance 22641 20641

Pro vozy od MROO

XX Výbava vozidla:1)

O žádná výbava

1 kontrolka brzdového obložení

2 kontrolka bezpeènostních pásù

O 4 kontrolka hladiny ostøikovaèù

8 nevyužito

16 aktivní funkce hodin v displeji MFA

X Zemì:

O Nìmecko

1 Evropa a zbytek svìta

2 USA

3 Kanada

4 Velká Británie

5 Japonsko

6 Saudská Arábie

7 Austrálie

X Poèet válcù (obvykle 4)

X Motorizace vozidla:

C 1 1,0/37 kW; 1,4/44 kW; 1,4/50 kW; 1,4/55 kW2); 1,9/74 kWTOI

2 1,4/55 kW); 1,4/74 kW; 2,0/85 kW; 1,9/47 kWSOI
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800.5304.08.15



90 FABIA 2000>- Elektrická zaøízení

1) Jednotlivé funkce se sèitaji a výsledek tvori prvni dvì mista kódového èisla
2) vozidlo s automatickou prevodovkou ~
3) vozidlo s mechanickou prevodovkou J

Pro vozy s motorem 1,2 1/40 kW

XX Výbava vozidla:1)

00 žádná výbava

01 kontrolka brzdového obložení

02 kontrolka bezpeènostních pásù

04 kontrolka ostøikovací kapaliny

08 kontrolka poruchy žárovek

16 kontrolka otevøení dveøí

X Zemì:

O Nìmecko

1 Evropa a zbytek svìta

2 USA ()
3 Kanada

4 Velká Británie

5 Japonsko

6 Saudská Arábie

7 Austrálie

X Servisní intervaly

O pevné servisní intervaly

1 WIV

2 WIV s pevnými intervaly pro výmìnu oleje

3 bez servisních hlášení

X Kalibraèní konstanta tachometru

1) Jednotlivé funkce se sèitaji a výsledek tvori prvni dvì mista kódového èisla

Na displeji se zobrazí kódování øídicí jednotky, napø. ...6Y1919870B KOMBIINSTRUMENT VDO X09 -> O
20141 Kodovani 20141 WSC xxxxx

-Stisknout Q,

Z b ' d ' I I TMBMC46YOY7000001 SKZ7Z0W0204038 -> I
o razeni na Ispell: ~I I

-Stisknout Q.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: ~ Z lt f k . xxvo e un CJ.

-Zvolit funkci (Q) (§) "Ukonèení výstupu" a potvrdit CQ).

)
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FABIA 2000" Elektrická zaøízení 90

90-4 Vlastní diagnostika pane-
C lu pøístrojù III

Naètení bloku namìøených hodnot
Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP

Zvolte funkci XX

-Zadat funkci (9J@ "Naètení bloku namìøených hod-

no•' a potvrdit (QJ.

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

-Zadat potøebné èíslo zobrazované skupiny =:> 90-4
strana 1.

Pøehled zobrazovaných skupin

.I Upozornìní
.Na displeji jsou vždy zobrazovány skuteèné hodnotyC z. èide~ a snímaèù. Protože jsou údaje panelu pøístrojù

flltro va ny, mohou vykazovat odchylky!

.Jestliže leží teplota chladicí kapaliny v rozmezí hod-
not asi BOOC a 1000C, je na panelu pøístrojù zobrazo-
váno vždy 90°C!

Blok namìøených hodnot 001

Nacteni bloku namerenych hodnot 1 ~ Zobrazení na displeji

50 km/h 2400/min Oeld2<min. O: O h

I èas

spi naè tlaku oleje 2

.Oeld.2 < min.

.Oeld.2 OK

O otáèky motoru

.O až 9990 1/min

rychlost

.O až 300 km/h

C
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90 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 002

e
Nacteni bloku namerenych hodnot 2 -." Zobrazení na displeji

2390 km 43 I 62 Ohm 23,0 ° C

vnìjší teplota (pouze u provedení Comfort, Elegance)

.-40 až +70 °C

snímaè zásoby paliva

.pøi pøerušení 510.Q

.pøi zkratu O .Q

ukazatel hladiny paliva v nádrži

.Oaž1001

poèítadlo ujetých kilometrù

Blok namìøených hodnot 003

Nacteni bloku namerenych hodnot 3 -." Zobrazení na displeji

85,0 °C OK1) 89,0 °C1)

.I
teplota motorového oleje

sígnál ze snímaèe hladiny oleje

.OK -hladina oleje v poøádku

.nOK -nízká hladína oleje

teplota chladicí kapaliny

1) Pouze pro vozy s WIV. .

Blok namìøených hodnot 005

Nacteni bloku namerenych hodnot 5 -." Zobrazení na displeji

15 21 I poèet dnù do dosažení serv. intervalu1)

poèet km do dosažení serv. intervalu2)

poèet dnù od dosažení neprovedeného serv. intervalu1)

poèet km od dosažení neprovedeného serv. intervalu2)

1) Hodnota ve dnech.
2) Hodnota ve stovkách km.

:)

90-4 strana 2 Vlastní diagnostika panelu pøístrojù III Vydáni 06.02
800.5304.08.15~{rfr}~("i." 

I_, ~i~~~ ., ~~ ..:'r•~



FABIA 2000... Elektrická zaøizení 90

.
~ I Upozornìní/ c"

l .Pokud ještì nebylo servisního intervalu dosaženo, jsou zobrazovány pouze poslední dvì hodnoty.

.Pokud již bylo dosaženo servisního intervalu, jsou zobrazovány první dvì hodnoty.

Blok namìøených hodnot 006

Nacteni bloku namerenych hodnot 6 -+ Zobrazení na displeji

126 mm -50 mm -31,7 mm otevrit

stav snímaèe kapoty motoru

.otevrit -kapota otevøena

.zavrit -kapota zavøena

prùmìr odchylek hladiny oleje od kritické hladiny za posledních
vyhodnocovaných 100 km

C maximální odchylka hladiny oleje od kritické hladiny v prùbìhu serv. intervalu

minimální odchylka hladiny oleje od kritické hladiny v prùbìhu serv. intervalu

Blok namìøených hodnot 007

Nacteni bloku namerenych hodnot 7 -+ Zobrazení na displeji

10mm

I

c aktuální hladina oleje ze snímaèe hladiny oleje.
Blok namìøených hodnot 012

Nacteni bloku namerenych hodnot 12 -+ Zobrazení na displeji

Kanal 40: 86 Kanal41: 210

I
poèet dnù od poslední servisní prohlídky

dráha ujetá od poslední servisní prohlídky1)

1) Hodnota ve stovkách km.

O
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 013

O
Nacteni bloku namerenych hodnot 13 ~ Zobrazení na displeji

Kanal 42: 150 Kanal 43: 300

L
poèet kilometrù vymezujicí maximální délku servisního intervalu1)

poèet kilometrù vymezujicí minimální délku servisního intervalu1)

1) Hodnota ve stovkách km.

Blok namìøených hodnot 014 .
Nacteni bloku namerenych hodnot 14 ~ Zobrazení na displeji ;;

Kanal 44: 730 Kanal 49: 365

L
minimální délka servisního intervalu ve dnech

maximální délka servisního intervalu ve dnech

I
I

Blok namìøených hodnot 015

Nacteni bloku namerenych hodnot 15 ~ Zobrazení na displeji

Kanal 45: 2 Kanal 46: 630 .

l
množství paliva spotøebovaného od poslední servisní prohlídky
(1/válec)

kvalita oleje
!

.1 -olej ve specifikaci pro QG2 :

.2 -olej ve specifikaci pro QG1

c~c,c. c.';"', c.
..,,' c.
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FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení 90

Blok namìøených hodnot 025

Ú
Nacteni bloku namerenych hodnot 25 -+ Zobrazení na displeji

1

I

generace imobilizéru

.1 = 3. generace

Blok namìøených hodnot 050

C
Nacteni bloku namerenych hodnot 50 -+ Zobrazení na displeji

2390 km 2400/min 26,0°C 85,0°C

I teplota chladicí kapaliny

teplota motorového oleje

otáèky motoru

poèítadlo ujetých kilometrù

Blok namìøených hodnot 125

Nacteni bloku namerenych hodnot 125 -+ Zobrazeni na displeji

.Motor 1 EI. ZE 1

I

centrální øídicí jednotka vozu J501

.EI. ZE 1 -spojení CAN-BU8 je

.EI. ZE O -spojení CAN-BU8 není

øídicí jednotka motoru

.motor 1 -spojení CAN-BU8 je

.motor O -spojení CAN-BU8 není

r
~/
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90 FABIA 2000 »- Elektrická zaøizeni

Blok namìøených hodnot 201

e
Nacteni bloku namerenych hodnot 201 .,.. Zobrazení na displeji

3904

I

aktuálnì navolená konstanta tachometru (poèet impulsù/km)

Pøizpùsobení

Pomocí funkce "Pøizpùsobení" lze provádìt následující

zmìny:

.pøizpùsobení ukazatele okamžité spotøeby (:)

.pøizpùsobení (vynulování) ukazatele servisních inter- C'".:

valù (SIA)

.pøizpùsobení poèítadla ujetých km pøi výmìnì panelu

pøístrojù

.pøizpùsobení konstanty tachometru pøi výmìnì pane-
lu pøístrojù

.pøizpùsobení ukazatele zásoby paliva

.pøizpùsobení servisních intervalù

Jednotlivé funkce jsou vyvolávány pomocí pøíslušného
èísla kanálu (viz tabulka pøizpùsobení => 90-4 strana 7).

.

J
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FABIA 2000 »00 Elektrická zaøízeni 90

Tabulka pøizpùsobení:

C Kanál pøízpù- Úèel pøizpùsobení
sobení

03 Pøizpùsobení ukazatele okamžité
spotøeby ~ 90-4 strana 12

09 Pøizpùsobení ukazatele ujetých km
~ 90-4 strana 8

10 Údaje o servisním íntervalu pro
výmìnu oleje (servíce OIL) -

poèítadlo ujetých km ~ 90-4
strana 9

11 Údaje o servisním intervalu pro ser-
vísní prohlídku (servíce INSP) -

poèítadlo ujetých km ~ 90-4
strana 9

12 Údaje o servisním intervalu pro ser-
visní prohlídku (service INSP) -

poèítadlo dnù ~ 90-4 strana 9

O 16 Pøizpùsobení konstanty tachometru
~ 90-4 strana 12

21 Pøizpùsobení klíèkù k zapalování
~ Kap. 96-1

30 Pøízpùsobení ukazatele zásoby palí-
va ~ 90-4 strana 13

39 -46 Servisní intervaly ~ 90-4 strana 10

49 Servisní intervaly ~ 90-4 strana 10

50 Pøizpùsobení imobilizéru ~ Kap.
96-1

.I Upozornìní
.Pro pfizpùsobení ukazatele ujetých km v kanálu 9 a

konstanty tachometru v kanálu 16 je tøeba provést ne-
jprve proceduru Login ~ 90-4 strana 15.

() .Pak lze funkcí" 1 O -Pfizpùsobení" pokraèovat.

Provedení funkce ,,10 -Pøizpùsobení"
Zobrazení na disple.i: Test systemu vozidla HELP

J Zvolte funkci XX

-Zadat funkci (1) @ "Pøizpùsobení" a potvrdit (g).

Zobrazení na displeji: Prizpusobeni
Zadejte cislo kanalu XX

-Zadat èíslo požadovaného kanálu pøizpùsobení (ta-
bulka pøizpùsobení ~ 90-4 strana 7).

,.U Pozornìní

Po zmìnì hodnot pfizpùsobení nebo po ukonèení pfizpù-
sobení kanálu je nutno k volbì jiného kanálu pfizpùso-
bení znovu provést funkci" 1 O -Pfizpùsobení"!

C
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90 fABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Pøizpùsobení ukazatele ujetých km
. " ""
.." U v. J
.I.. pozornenl

.Poèet ujetých kilometrù lze pøeèíst buï na vadném
panelu pøístrojù nebo zjistit v Servisní knížce.

.Pøizpùsobení nového panelu pøístrojù je možné pro-
vést pouze do ujetí prvních 100 km.

.Poèet zadávaných ujetých km nového panelu pøístrojù
musí být vìtší než 100 km.

& Pozor!

.Pøízpùsobení poètu ujetých km je možné pro-
vést pouze jedenkrát, a to smìrem nahoru.

.Po zadání a potvrzení chybné hodnoty už není
možné provést korekturu. Panel pøístrojù je nut-
no znovu vymìnít za nový.

Pøíklad:

Na vadném panelu pøístrojù je stav ujetých km 89627. I
Tento stav km lze pøenést na nový panel pøístrojù násle- i

dujícím zpùsobem:

-Nejprve provést proceduru Login ~ 90-4 strana 15.

-Zadat èíslo kanálu (Q) @ a potvrdit (Q).

Zobrazení na displeji: ...Kanal 9 Prizpusobeni o ->
Stav za 10 km -t ~-

-Stisknout (;J.

I Upozornìní
Je možné pouze pøímé zadávání prostøednictvím tlaèítek
diagnostického pøístroje -V.A. G 1552-!

Zobrazení na displeji: ...Kana1 9 Prizpusobeni o Q
Zadejte hodnotu prizpusobeni xxxxx

Poslední místo stavu ujetých km je tøeba zaokrouhlit na
celé desítky. Hodnota pøizpùsobení stavu ujetých km A
89627 tedy vypadá takto V i

,

08963

X statisíce:
100000 až 900000 km

X desetitisíce: 10000 až 90000 km
i

X tisíce: 1000 až 9000 km I

X stovky: 100 až 900 km

X desítky: 10 až 90 km

jednotky: zaokrouhlit na nejbližší vyšší
desítku

-Hodnotu pøizpùsobení zadat pomocí klávesnice.

Zobrazení na displeji: ...Kanal 9 Prizpusobeni o Q
Zadejte hodnotu prizpusobeni 08963

-Zadání potvrdit (Q).
JKana19 Prizpusobeni 8963->

Zobrazení na displeji: ...Stav za 10 km -t ~-

90-4 strana 8 Vlastní diagnostika panelu pøístrojù III Vydání 06.02
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FABIA 2000... Elektrická zaøízení 90

-Stisknout Q.

C Zadaná èíselná hodnota (stav km) se nyní zobrazí na dis-
pleji diagnostického pøístroje -V.A.G 1552-. Pøesnì pøe-
kontrolovat zadaná èísla a poøadí èísel.

Neni-li zobrazený stav km v poøádku, napø. v dùsledku

chybného zadání, stisknout C9J a zopakovat zadání se
správnou hodnotou pøizpùsobení.

Z b . d. I Kanal 9 Prizpusobeni 8963 Q
o razeni na ISp eJI: --

Ulozit zmenenou hodnotu do pameti?

-Zadání potvrdit @.

Zobra ' d. I Kanal 9 Prizpusobeni 8963->
zenl na ISp eJI: --

Zmenena hodnota ulozena do pameti

Na ukazateli ujetých km v panelu pøístrojù se nyní objeví
zadaný poèet ujetých km 89630 km.

-Stisknout Q.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: --

Zvolte funkci XX

C Pøizpùsobení ukazatele servisních inter-
valù pøi výmìnì panelu pøístrojù (QGO)

Pøi výmìnì panelu pøístrojù je tøeba zadat nové stavy ser-
visních intervalù do nového panelu pøístrojù pro:

.výmìnu oleje (service OIL), poèet ujetých km

.servisní prohlídku (service INSP), poèet ujetých km

a

.servisní prohlídku (service INSP), èas ve dnech.

-Pøed výmìnou panelu pøístrojù je tøeba pøeèíst údaje
z vadného panelu pøístrojù..

.Upozornìní
Není-Ii možno pøeèíst údaje ze starého panelu pøístrojù,

~ je tøeba potøebné údaje pøevzít ze Servisní knížky a tyto
V zadat do ukazatele ujetých km.

-Kanály pøizpùsobení volit jednotlivì podle tabulky:

Tabulka pøizpùsobení:

Kanál pøizpùsobení Druh práce

10 service OEL (pøíp. OIL)

11 service INSP

12 .service INSP

Zobrazení na displeji nového panelu pøístrojù po zadání"" Kanal 10 Prizpusobeni 150->
èísla kanálu 10: Skut.hodn. OEL za 100 km -t .J,-

V horním øádku se zobrazí zvolený kanál a aktuální stav
ukazatele do druhu servisní práce.

Požadované hodnoty druhu servisní práce udávají hod-
C n?tu,.od které se .za~íná odpoèítávat zobrazení ser:vis,-

nlho Intervalu v uJetych km nebo ve dnech ~ Servlsnl
prohlídky a údržba.

Vydání 06.02 Vlastni diagnostika panelu pøístrojù III 90-4 strana 9
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90 FABIA 2000" Elektrická zaøizeni

Hodnoty pøizpùsobení pro kanály pøizpùsobení 10 až 12
se vypoèítávají z rozdílu pøíslušné požadované hodnoty
a skuteèné provozní hodnoty (doba, ujeté km) vozidla. -:)

-Stisknout (;J.

Zobrazení na displeji: Kanal 10 Prizpusobeni 150 ->
Zadej te hodnotu prizpusobeni XXXXX.

..Upozornìní
.Hodnotu pøizpùsobení je tøeba zadávat jako pìtimíst-

né èíslo (napf 00090 pro hodnotu pøízpùsobení 90,
což odpovídá hodnotì zbývajících 9000 km do pøíští
servisní prohlídky).

.Pokud je zadána hodnota pøizpùsobení ~ 256, upraví

se hodnota pøizpùsobení po stisknutí tlaèítka (g) na
maximální hodnotu 255.

-Zadat novou hodnotu pøizpùsobení.

Pøíklad:

Z.~a9néh? pan~lu pøí~trojù (nebo ze Servisní .knížk~) bylo ~
zjlsteno, ze vozidlo ujelo celkem 6000 km. Zakaznlk tuto J
trasu ujel v prùbìhu 160 dní.

V novém panelu pøístrojù je tøeba pøizpùsobit všechny
druhy servisních prací tak, aby vznikly následující hodno-

ty pøizpùsobení:

.kanál 10: 15000 km -6000 km = 9000 km (hodnota

pøizpùsobení 90)
.kanál 11: 30000 km -6000 km = 24000 km (hodnota

pøizpùsobení 240)
.kanál 12: 360 dní -160 dní = 200 dní (hodnota pøizpù-

sobení200)

í Upozornìní
Poèítadlo èasu pro service INSP lze pøizpùsobit max.
360 dny.

Zobrazení na displeji: Kanal 10 Prizpusobeni 90 Q ()Skut.hodn. OEL za 100 km -t -1--

-Potvrdit (g).

Zobrazení na displeji: Kanal 10 Prizpusobeni 100 Q
Ulozit zmenenou hodnotu do pameti?

-Potvrdit (g).

Zobrazení na displeji: , Kanal 10 Prizpusobeni 100 ->
Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout (;J.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

Pøizpùsobení ukazatele servisních inter-
valù pøi výmìnì panelu pøístrojù (QG1 a
QG2)

Pøi výmìnì panelu pøístrojù je tøeba zadat pùvodní hod-
noty servisních intervalù do nového panelu pøístrojù.

:J
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FABIA 2000. Elektrická zaøízení 90

~ Upozornìní

l .Pokud nedojde k zadání pùvodních hodnot, budou
servisní intervaly poèítány znovu od nuly a dojde k
pozdnímu servisnímu hlášení.

.Kanály pøizpùsobení 42, 43, 44, 45, 49 se automaticky
pøizpùsobí po nakódování panelu pøístrojù.

.Kanál pøizpùsobení 39 je vždy automaticky nastaven
na 1 -zapnuto.

Tabulka pøizpùsobení servisního intervalu

Kanál pøizpùso- Pro vozy Obsah poèitadla
bení

39 QG1 a QG2 vyhodnocování stavu oleje

.1 -zapnuto

.O -vypnuto

C 40 QG1 a QG2 dráha ujetá od poslední servisní prohlídky

41 QG1 a QG2 poèet dnù od poslední servisní prohlídky

42 QG1 a QG2 minimální délka dráhy vymezujicí servisní interval

43 QG1 a QG2 maximální délka dráhy vymezujicí servisní interval

44 QG1 a QG2 maximální poèet dnù vymezujicí servisní interval

45 QG1 a QG2 kvalita oleje

.1 -olej ve specifikaci pro QG2

.2 -olej ve specifikaci pro QG1

46 QG1 a QG2 monžství palíva spotøebované od poslední servisní prohlídky

49 QG1 a QG2 minimální poèet dnù vymezujicí servisní interval

Pøíklad: I

Ze starého panelu pøístrojù bylo zjištìno, že od posledni
.servisní prohlidky vozidlo ujelo celkem 1500 km. Zákaz-

~ ník tuto trasu ujel v prù.bìhu 21 ?ní. Spotøeba vozu byla za
dobu provozu 40 I paliva na valec.

V novém panelu pøístrojù je tøeba pøizpùsobit všechny
druhy servisních intervalù tak, aby vznikly následujíci ho-

dnoty pøizpùsobení:

.kanál 40: 1500 km (hodnota pøizpùsobení 00015)

.kanál 41: 21 dnù (hodnota pøizpùsobení 00021)

.kanál 46: 40 litrù (hodnota pøizpùsobeni 00040)1;

0 I '
t. .'r 
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90 FABIA 2000" Elektrická zaøizení ,

Pøizpùsobení ukazatele okamžité spotøe-
by » I

rn Upozornìní
.Pøizpùsobení lze provést pouze u vozù s multi-

funkèním ukazatelem.

.Je možné pouze zadání od 85 % do 115 %.

.Zadání požadované hodnoty je možné pouze v
úsecích po 5 %.

-Zadat (Q) @ a potvrdit (Q).
Zobrazení na displeji: 1 Kanal 3 Prizpusobeni 100 -> I

I --t J,- I
-Stisknout (;J.

rn Upozornìní
Je možné pouze pøímé zadávání prostøednictvím tlaèítek
diagnostického pøístroje -V.A.G 1552-!
Zobrazení na displeji: Kanal 3 Prizpusobeni 100

Zadejte hodnotu prizpusobeni xxxxx

-Zadat hodnotu pøizpùsobení v rozsahu 00085 -

00115.

rn Upozornìní
Pøi zadání hodnoty vyšší než 00115 nebo nižší než
00085 bude funkce "Pøizpùsobení" ukonèena a je nutné
znovu zaèít funkcí" 1 O -Pøizpùsobení"!
Zobrazení na displeji: Kanal 3 Prizpusobeni 100 Q

Zadejte hodnotu prizpusobeni 00093

-Potvrdit (Q).
Zobrazení na displeji: 1 Kanal 3 Prizpusobeni 093 Q I

I -t J,- I
-Potvrdit (Q).
Zobrazení na displeji: Kanal 3 Prizpusobeni 093 Q

Ulozit zmenenou hodnotu do pameti?

-Potvrdit (Q).
Zobrazení na displeji: Kanal 3 Prizpusobeni 093 ->

Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout (;J.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zvolit funkci (Q) @ "Ukonèení výstupu" a zadání potvr-

dit (Q).

Pøizpùsobení konstanty tachometru pøi
výmìnì panelu pøístrojù

rn Upozornìní
V závislosti na výbavì je tøeba pøizpùsobit konstantu ta-
chometru.

-Provést proceduru Login ~ 90-4 strana 15.
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FABIA 2000>- Elektrická zaøízení 90

-Zadat (1) @ a potvrdit (Q).

C Zobrazení na displeji: ...1 Kanal 16 Prizpusobeni _o t ,J,=> I

-Stisknout Q.

Upozornìní
Je možné pouze pøímé zadání pomocí klávesnice diag-
nostického pøístroje -V.A. G 1552-!

Zobrazení na displeji: ...Kanal 16 Prizpusobeni o Q
Zadejte hodnotu prizpusobeni xxxxx

Hodnota pøizpù-
sobení

Vozidla s motory 1,0/37 kW, 1,4/44
kW, 1,4/50 kW, 1,9/74 kW TOI 03775
a všechny motory s automatickou

pøevodovkou

Vozidla s motory 1,2/40 kW, 1,4/55
kW, 1,4/74 kW, 2,0/85 kW a 1,9/47 03904

C kW SOI

-Zadat hodnotu pøizpùsobení pomocí klávesnice (napø.

03775).
Kanal16 Prizpusobeni o Q

Zobrazení na displeji: ...Zadejte hodnotu prizpusobeni 03775

-Potvrdit (Q).
I Kanal 16 Prizpusobeni 3~7~ ,J,=> I Kanal 16 Pr~zpusobeni 3775 ->

Zobrazení na displeji: t ,J,-

-Stisknout Q. ...Kanal 16 Prizpusobeni 3775 Q

-Potvrdit (Q). Ulozi t zmenenou hodnotu do pameti?

Zobrazení na displeji: ...Kanal 16 Prizpusobeni 3775 ->

~ Zmenena hodnota ulozena do pameti
-Stisknout L::!.J.

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

.-Zvolit funkci (Q) @ "Ukonèení výstupu" a zadání potvr-

dit (Q).

Kontrola (pøizpùsobení) ukazatele záso-
by paliva

Zobrazuje-Ii se na ukazateli zásoby paliva pøíliš vysoká
nebo pøíliš nízká zásoba paliva, je možné opravit (pøizpù-
sobit) polohu ukazatele zásoby paliva v panelu pøístrojù.

-Provést diagnostiku akèních èlenù panelu pøístrojù
~ Kap. 90-3.

Pokud diagnostika akèních èlenù neprokázala žádnou
závadu, je tøeba pøekontrolovat funkci mìøicího ústrojí

palivomìru:

-Zkontrolovat hodnoty odporu mìøícího ústrojí pali-
vomìru v bloku namìøených hodnot ~ 90-4 strana 1.

C
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90 FABIA 2000" Elektrická zaøízení

Nezobrazí-Ii se v bloku namìøených hodnot žádný zkrat
nebo pøerušení vedení pøípadnì mìøicího ústrojí pali-
vomìru, pokraèovat v kontrole: J

-Vypnout zapalování.

-Zcela vypustit palivovou nádrž a naplnit ji 6 litry paliva.

-Pøípojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a zapnout

zapalování.

-Zadat adresu (1) CI] pro "Panel pøístrojù" a potvrdit (Q).

Zobrazení na displeji: 6Y1919870B KOMBIINSTRUMENT VDO X09 ->
Kodovani 20141 WSC xxxxx

-Stisknout (;).

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zadat funkci (1) (Q) "Pøizpùsobení" a potvrdit (Q).

Zobrazení na displeji: Prizpusobeni
Zadejte cislo kanalu XX

-Zadat @ (Q) a potvrdit (Q).

Zobrazení na displejí: Kanal 30 Prizpusobeni 128 -> ~
skut. hodno -t ).,- 4.

j Upozornìní,
.Hodnota pøizpùsobení 128 je výrobcem zadaná støed-

ní hodnota nastavení ukazatele zásoby paliva.

.Je možné pouze pøímé zadávání prostøednictvím
tlaèítek diagnostického pøístroje -V.A. G 1552- v roz-
mezí hodnot od 120 do 136!

-Stisknout (;).

Zobrazení na displeji: Kanal 30 Prizpusobeni 128
Zadejte hodnotu prizpusobeni xxxxx

-Zadat hodnotu pøizpùsobení v rozsahu 00120 -

00136..
.I Upozornìní

Pøi zadání hodnoty vyšší než 00136 nebo nižší než
.00120 bude funkce "Pøizpùsobení" ukonèena a je nutné ~c

znovu zaèít funkcí" 10 -Pøizpùsobení"!

Zobrazení na displeji: Kanal 30 Prizpusobeni 128 Q
Zadejte hodnotu prizpusobeni 00132

-Potvrdit (Q).

Zobrazení na displeji: Kanal 30 Prizpusobeni 132 Q
skut. hodno -t ).,-

Mìøicí ústrojí palivomìru je správnì pøizpùsobeno, jest-
liže je ukazatel umístìn jako na obrázku na èervené ry-
sce vpravo (rezerva)!

:J
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FABIA 2000'" Elektrická zaøízení 90

-Potvrdit (Q). ...

O Je-Ii umístìní ukazatele v poøádku: ~

~m
=ill=~ [] ~

ID
I 890-0051 I

Zobrazení na displeji: ... K 1 30 P . b . 132 Qana rJ.zpuso enJ.

P t d.t ~ Ulozi t zmenenou hodnotu do pameti?
-o vr I loQ.J.

(} Zobrazeni na díspleji: ...Kanal 30 Prizpusobeni 132 ->
Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout (;).

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

-Zvolit funkci (Q) @ "Ukonèení výstupu" a zadání potvr-

dit (Q).

..I.. Upozornìní

Jestliže se nepodaøí správnì pøizpùsobit ukazatel zásoby
paliva, je tøeba mìøicí ústrojí palivomìru vymìnit.

Provedení procedury Login

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a zapnout
zapalování => Kap. 90-2.

, Z b . d . I Test systemu vozidla HELP
. O razeni na ISp eJI: -- 1 f k .Zvo te un CJ. XX

,; -Zadat funkci (1) (1) "Procedura Login" a potvrdit (Q).

Z b . d. I Procedura Login
O razeni na ISp eJI: -- d . k d . 1Za e] te o ove CJ.S o XXXXX

-Zadat kódové èíslo 13861.

Z b . d. I Procedura Login Q
O razeni na ISp eJI: -- d . k d . 1 13861Za e]te o ove CJ.S o

-Potvrdit (Q).

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- 1 f k .

Zvo te un CJ. XX

C
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FABIA 2000 >-- Elektrická zaøízení 90

90-5 Vlastní diagnostika cen-
( trální øídicí jednotky I

Zahájení vlastní diagnostiky

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.diagnostický pøistroj -V.A.G 1552-

.diagnostické vedení -V.A.G 1551/3, 3A, 3B nebo 3C-

Podmínky pro kontrolu

.kódování centrální øídicí jednotky v poøádku => Kap.
90-6

.pojistky podle schématu zapojení v poøádku

.napìtí akumulátoru alespoò 11 V

.všechny elektrické spotøebièe vypnuté

O
Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G 1552-

Diagnostická zásuvka se nachází vlevo od odkládacího
prostoru u øidièe.

-Uvolnit kryt smìrem dolù.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- ...
s pøíslušným vedením.

-Zapnout zapalování.
Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: -- Z d . t d xxa eJ e a resu

rn Upozornìní!

Jestliže se na displeji nic nezobrazí: => Návod použití

diagnostického pøístroje

-Zadat adresu @J 0 "Elektronický centrální rozvod" a

O potvrdit [9).
P . 5 d. I .. b ' --6Q0937049 BORDNETZ-SG. 1524

o asI s se na ISp eJI zo razl: -- K d .
09402 WSCo ovanJ. xxxxx

.6Q0937049: èíslo centrální øídicí jednotky

.BORDNETZ-SG.: oznaèení souèásti

.1524: softwareová verze panelu pøístrojù Oe možné
také jiné zobrazení)

.Kodovaní 09402: kódování centrální øídicí jednotky

.WSC xxxxx: èíslo servisu

rn Upozornìní!

Zkontrolovat kódování podle kódovací tabulky
=> Kap. 90-6.

-Stisknout B.

Objeví-Ii se na displeji jedno z následujících hlášení vy- ...Test systemu vozidla HELP
hl d t ' d d. t. k , d ' dl K t 'I d .Ridici jednotka neodpovida!

C e a zava u v lagnos IC em ve enl po e orl ro y 1-

Vydání 06.01 Vlastni diagnostika centrálni øídicí jednotky I 90-5 strana 1
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízeni

agnostického vedení => Elektrická schémata, hledání
závad a montážní místa. Test systemu vozidla HELP O!

b ~ Chyba pri navazovani komunikacene o --

nebo ...Test systemu vozidla HELP

Vedeni K neprepina na kostru

nebo ...Test systemu vozidla HELP

Vedeni K neprepina na plus
-Pøejít pomocí B na další krok.

Pøehled funkcí vlastní diagnostiky

Možné jsou následující funkce:

02 -Výzva k výpisu chybové pamìti => 90-5 strana 2

03 -Diagnóza akèních èlenù => Kap. 90-6

05 -Mazán í chybové pamìti => 90-5 strana 2

06 -Ukonèení výstupu => 90-5 strana 3

07 -Kódování øídicí jednotky => Kap. 90-6

08 -Naètení bloku namìøených hodnot => Kap. 90-7 (}D

10 -Pøizpùsobení => Kap. 90-7

11 -Procedura Login => Kap. 90-4

Ètení pamìti závad

W Upozornìní!

Zobrazená chybová hlášení nejsou aktualizována vždy,
ale pouze pøi zahájení vlastní diagnostiky, popøípadì
funkcí 05 "Mazání chybové pamìti".

, ...Test systemu vozidla HELP
Zobrazeni na displeji: ...Zvolte funkci XX

-Zvolit funkci @)0 "Výzva k výpisu chybové pamìti" a

potvrdit @.
, Ix Zjistena chyba! INa displeji se zobrazí poèet uloženych závad. "'1 I

Uložené závady se postupnì zobrazí. O

-Zobrazené chybové hlášení vyhodnotit pomocí tabul-
ky závad a odstranit => Kap. 90-6.

I Nezjistona zadna zavadal -> I Nezjistena zadna zavada! ->
Program se pøi "Nezjištìna žádná závada" po stisknutí ...

B vrátí zpìt na výchozí pozici.

Z b ' d. I ..~ Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: -- lt f k . XXZvo e un Clo

Jestliže se na displeji objeví jiné hlášení: => Návod k
obsluze diagnostického pøístroje.

-Ukonèit výstup (funkce 06) => 90-5 strana 3.

Mazání pamìti závad [.

.
I.. Upozornìní!

Pøi mazání pamìti závad se její obsah vymaže defini-
tivnì. Pokud pamì• závad nelze vymazat, je tøeba ji zno- ~
vu pøeèíst a závadu odstranit. \,-y

90 5 t 2 Vlastní diagnostika centrálnf øídicí jednotky I VydánI 06.01
-s rana 800.5304.05.15
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FABIA 2000... Elektrická zaøízení 90

Pøedpoklady:

V .Pamì• závad byla pøeètena =:> 90-5 strana 2.

.Všechny závady byly odstranìny.

Po pøeètení pamìti závad:

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: -- Z lt f k . xxvo e un CJ.

-Zvolitfunkci @@"Mazání chybové pamìti" a potvrdit

@.
Z b ' d. I Test systemu vozidla ->

O razeni na Ispejl: -- Ch b t IY ova pame vymazana o

Tím je pamì• závad vymazána.

-Stisknout B.

Z b ' d ' I 00 --Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: -- Z lt f k . xxvo e un CJ.

EU Upozornìní!
J t,.v b ' t k 'I- hl 'v ' d V I b v h --Test systemu vozidla ->C .es lze se zo razl a ovelo asem, os o e em --

N b 1 d t h b tk t I k h bì e y o az na c y ovou pame
on ro y c y .

.Pfesnì dodržovat prùbìh kontroly: nejprve pfeèíst
pamì• závad, pfípadnì závadu odstranit, pak pamì•

vymazat.

Ukonèení výstupu

-Zvolit funkci @ @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit @.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na Ispejl: -- Z d . t d xxa eJ e a resu

-Vypnout zapalování.

-Odpojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-.

O

Ci

~
~)

Vydání 06.01 Vlastní diagnostika centrálni rfdicf jednotky I 90-5 strana 3
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

::)
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O
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 90

90-6 Vlastní diagnostika centrální øídicí jednotky II

Tabulka závad centrální øídicí jednotky

t Upozornìní
+ V následujícím textu jsou podle 5místného èísla závady vypsány všechny možné závady, které mohou být cen-

trální øídicí jednotkou rozpoznány a na pøístroji -V.A.G 1552- zobrazeny.

+ Pøed nahrazením konstrukèního dílu, který byl vykazován jako vadný, se musí všechna pøíslušná vedení a konek-
torová spojení k tìmto dílùm pøekontrolovat podle schématu zapojení.

+ Po opravì se pomocí diagnostického pøístroje -V.A. G 1552- pøeète pamì• závad a tato se potom vymaže.

+ Všechny sporadické a statické závady jsou ukládány do pamìti závad. Jako statická je rozpoznána taková závada,
která se vyskytne po dobu alespoò 2 s. Pokud se poté závada již nevyskytuje, je uložena jako sporadická (krátko-
dobá). Vpravo na displeji se objeví ,jSP".

+ Po zapnutí zapalování se všechny uložené závady pøemìní na sporadické a teprve jestliže se vyskytují i po pøez-
koušení, jsou uloženy jako statické.

+ Nevyskytuje-Ii se sporadická závada v prùbìhu 50 jízdních cyklù (zapalování zapnuto alespoò na dobu 5 min,
rychlost> 30 kmlh), bude vymazána.

O Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny závady Možné proje- Odstranìní závady

vy závady

00883

Spínací skøíòka -D nesmyslný síg-
(svorka S) nál

00884 ,
-Zkontrolovat vedeni

Spínací skøíòka -D nesmyslný sig- + uvolnìný kontakt ~ Elektrická schémata hle-

(svorka X) nál + koroze ve svorkov- funkèní pro- dání závad a montážní 'místa.
00885 nicích blém y .

-Zkontrolovat svorkovnlce.
Spínací skøíòka -D nesmyslný sig- + vadný spínaè v' .v
( k 50) ' I -Vymenlt splnac.svor a na

00886 ,
i

Spínaè ukazatelù nesmyslný síg- I
smìru jizdy -E2 nál

00887 -Zkontrolovat vedení
~ v' , ,.. uvolnìný kontakt EI kt ' k , h ' t hl -
~ Tlacltko varovnych nesmyslny slg- ~ e rlc a sc ema a, e

svìtel -E229 nál + koroze ve svorkov- funkèní pro- dáni závad a montážní místa.
nicích blémy .

-Zkontrolovat svorkovnlce.

+ vadné tlaèítko
-Vymìnit tlaèítko.

00888 -Zkontrolovat vedení
+ uvolnìný kontakt EI kt ' k , h '

t hlSpínaè stìraèù (cy- nesmyslný sig- ~ e rlc a sc ema a, e-
klovaèe) -E22 nál + koroze ve svorkov- funkèní pro- dáni závad a montážní místa.

nicích blémy .
-Zkontrolovat svorkovnlce.

+ vadný spínaè
-Vymìnit spínaè.

O

Vydání 06.02 Vlastní diagnostíka centrální øidicí jednotky II 90-6 strana 1
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny závady Možné proje- Odstranìní závady

vy závady O00889

Ovládání houkaè- nesmyslný sig-
ky -H nál

00890

Tlaèítko vyhøívání nesmyslný sig-
zadního skla -E230 nál

v , -Zkontrolovat veden í
+ uvolneny kontakt EI kt . k , h .

t hl~ e rlc a sc ema a, e-
00891 + koroze ve svorkov- funkèní pro- dání závad a montážní místa.
TI V'tk d ' Ik ..nicích blémy

Zacl o a .ov- nesmyslny slg- -kontrolovat svorkovnice.
ládání, zadní kapo- nál + vadné tlaèítko V' .,
ta -E233 -Vymenlt tlacltko.

00893
Tlaèítko odemy- nesmyslný sig-
kání kliky zad. ka- nál
poty -E234 ~

00895 -Zkontrolovat vedení "-J
O I ' d ' ,. + uvolnìný kontakt EI kt ' k . h '

t hlva acl panel nesmyslny slg- v , ~ e rlc a sc ema a, e-
GRA/ADR -E45 nál + koroze ve svorkov- funkcnl pro- dání závad a montážní místa.

nicích blémy .
-Zkontrolovat svorkovnlce.

+ vadný spínaè
-Vymìnit spínaè.

00896 + uvolnìný kontakt -Zkontrolovat vedení

Zamykací jednot- nesmyslný sig- + koroze ve svorkov- ~ Elektrická schémata, hle-
ka zadni kapoty -nál nicích funkèní pro- dáni závad a montážní místa.
F256 + vadný zámek víka blémy -Zkontrolovat svorkovnice.

zavazadlového -Vymìnit zámek víka zavaz-
prostoru adlového prostoru.

00897 - Zk t I t d '
I .. k t kt on ro ova ve enl

È v. ,. + uvo neny on a EI kt . k , h '
t hlerpadlo ostrlko- nesmyslny slg- ~ e rlc a sc ema a, e-

vaèù skla -V5 nál + koroze ve svorkov- f k v' dání závad a montážní místa.
n 'c ' h un cnl pro-

I IC bl '
Zemy -kontrolovat svorkovnice.

+ vadné èerpadlo
.ostøikovaèù skla -Vymìnit èerpadlo ostøiko-

vaèù skla.

00899

Pojistka motoru vadný + uvolnìný kontakt
stìraèù -8128 + koroze ve svorkov-

nicích -Zkontrolovat vedení
...~ Elektrická schémata, hle-

+ vad na poJistka è. 41 dání závad a montážní místa.
00900 bez funkce

-Zkontrolovat svorkovnice.
Pojistka houkaèky/ vadný + uvolnìný kontakt V v .t ..

tkd h v -ymenl pOjlS u.
vouton. oukacky + koroze ve svorkov-

-8194 nicích

+ vadná pojistka è. 40

~,~~'/.'

90-6 strana 2 Vlastní diagnostika centrálni øídici jednotky II Vydání 06.02
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøizeni 90

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny závady Možné proje- Odstranìní závady

vy závady

00901 + uvolnìný kontakt! -Zkontrolovat vedení
Zpìtná svìtla nesmyslný sig- zkrat => Elektrická schémata, hle-

nál + koroze ve svorkov- funkèní pro- dání závad a montážní místa.

zkrat na plus nicích blémy -Zkontrolovat svorkovnice.

+ vadný spínaè -Vymìnit spínaè zpìtných
zpìtných svìtel svìtel.

00902 + uvolnìný kontakt -Zkontrolovat vedení
Pojistka dálko ov- vadný + koroze ve svorkov- => Elektrická schémata, hle-
ládání, zadní kapo- nicích bez funkce dání závad a montážní místa.

ta -5195 + vadná pojistka è. 31 -Zkontrolovat svorkovnice.

-Vymìnit pojístku.

00903 + uvolnìný kontakt -Zkontrolovat vedení
Pojistka vyhøívání vadný + koroze ve svorkov- => Elektrická schémata, hle-
vnìjších zrcátek -nicích bez funkce dání závad a montážní místa.

C 5196 + vadná pojistka è. 38 -Zkontrolovat svorkovnice.

-Vymìnít pojístku.

00905 + uvolnìný kontakt -Zkontrolovat vedení
Pojistka zpìtných vadný + koroze ve svorkov- => Elektrická schémata, hle-
svìtel -540 nicích bez funkce dání závad a montážní místa.

+ vadná pojistka è. 13 -Zkontrolovat svorkovnice.

-Vymìnit pojistku.

00906 + zkrat v kabelovém -Zkontrolovat vedení
Houkaèka/dvout6- zkrat na plus vedení => Elektrická schémata, hle-
nová houkaèka -H1 + vadná houkaèka bez funkce dání závad a montážní místa.

-Zkontrolovat svorkovnice.
.

-Vymìnit houkaèku.

00907 v.
.-., + závada v datovém špatné jízdní -Provest vlastni diagnostiku rl-

Zasah rlzenl podle d .CAN BU5 I t .dicí j.ednotk y motoru => Motor
t'- .ve enl -vasnostl

za Izenl -vstøikování; opr, sk. 01,

t) 00909 - Zk I .
I -. k t kt ontro ovat vedeni

-_o , + uvonen ona ., ,Motor steracu -V vadny y => Elektrlcka schemata, hle-

(stupeò 1/2) + koroze ve svorkov- funkèní pro- dání závad a montážní místa.
nicích blémy

-Zkontrolovat svorkovnice.
+ vadný motor stìraèù

-Vymìnit motor stìraèù.

00920 + uvolnìný kontakt .
V hV. .. ì .š ' -Zkontrolovat vedeni

y !Ivanl vn jich zkrat na plus + k?r?ze ve svorkov- => Elektrická schémata, hle-
zrcatek (24/25) nlclch bez funkce dání závad a montážní místa.

+ zkrat na plus .
v kabelovém vedení -Zkontrolovat svorkovmce.

00924 - Zk t I t d .

I -'k t kt on ro ova ve enl

Relé ostøikovaèù zkrat na kostru + uvo neny on a => Elektrická schémata, hle-

svìtlometù -J39 + koroze ve svorkov- b f k dání závad a montážní místa.
nicích ez un ce

-Zkontrolovat svorkovníce.
+ vadné relé

-Vymìnit relé

C
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny závady Možné proje- Odstranìní závady

vy závady O00925 ..-Zkontrolovat vedení
P .. tk (30) + uvolneny kontakt EI kt ' k . h .

t hlOjlS a vadný ~ e rlc a sc ema a, e-
vnitøních svìtel -+ koroze ve svorkov- b f k dání závad a montážní místa.S nicích ez un ce .

261 -Zkontrolovat svorkovnlce.
+ vadná pojistka è. 4

-Vymìnit pojistku
00966
Pojistka ukazatelù vadný + uvolnìný kontakt
smìru jizdy -S151 + koroze ve svorkov-

nicich -Zkontrolovat vedení
, ..~ Elektrická schémata, hle-

+ vadna poJIstka è. 44 dání závad a montážní místa.
00969 bez funkce

-Zkontrolovat svorkovnice.
Pojistka vyhøivání vadný + uvolnìný kontakt

V zadního skla -S41 -ymenlt poJistku.
+ koroze ve svorkov-

nicich

+ vadná pojistka È. 39

00971 -Zkontrolovat vedení (8

Relé vyhøívání zkrat na plus + uvolnìný kontakt ~ Elektrická schémata, hle-
èelního skla vlevo - + koroze ve S k -dání závad a montážní místa.
J41O (d 04 02) vor ov bez funkce

o .nicích -Zkontrolovat svorkovnice.

+ zkrat na plus -Vymìnit relé.
v kabelovém vedeni

00974 -Zkontrolovat vedení

Spínaè vyhøívání zkrat na plus + uvolnìný kontakt ~ Elektrická schémata, hle-
èelního skla -E180 + koroze V k dání závad a montážní místa.
(d 0402) e svor ov- bez funkce

o .nicích -Zkontrolovat svorkovnice.

+ zkrat na plus -Vymìnit spínaè.
v kabelovém vedení

00975 + zkrat v kabelovém -Zkontrolovat vedení
Vyhøívání zadního zkrat na plus vedení ke s~lu víka ~ Elektrická schémata, hle-
skla -Z1 zavazadloveho dání závad a montážní místa.

prostoru bez funkce
-Zkontrolovat svorkovnice.

.-Vymìnit sklo víka zavazadlo-
vého prostoru.

00989 - Zk '
I ì . k t kt ontrolovat vedeniP .. tk d .+ uvo n ny on a EI kt ' k . h .

t hlOjlS a pro o po- vadny ~ e rlc a sc ema a, e-
jení spotøebièù -+ koroze ve svorkov- b f k dání závad a montážní místa.S157 nicích ez un ce

-Zkontrolovat svorkovnice.
+ vadná pojistka

-Vymìnit pojistku.
00991 -Zkontrolovat vedení

Vnitøní osvìtlení zkrat na plus k t d . b f k ~ Elektrická schémata, hle-
+ z ra ve ve enl ez un ce dání závad a montážní místa.

-Zkontrolovat svorkovnice.

01024 -Zkontrolovat vedení

Snimaè deštì -bez signálu .-" ~ Elektrická schémata, hle-
G213 + prerusena vedeni dání závad a montážní místa." bez funkce .

+ vadny snlmac .
-Zkontrolovat svorkovnlce.

-Vymìnit snímaè deštì -G213. .:I

90-6 strana 4 Vlastní diagnostika centrální øídicí jednotky II Vydání 06.02
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FABIA 2000'" Elektrická zaøízení 90

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny závady Možné proje- Odstranìní závady

C vy závady

01044
Ø ' d ." d tk -Nakódovat øidicí jednotku po-

I ICI Je no achybnì kódovaná dle tabulky => 90-6 strana 8.

01054 + uvolnìný kontakt -Zkontrolovat vedení

Relé napájecího zkrat na plus + koroze ve svorkov- => Elektrická schémata hle-
napìtí sv. 30 -J317 nicích b f k dání závad a montážní'místaez un ce .

+ zkrat v kabelovém -Zkontrolovat svorkovnice.
vedení k lampièce
vnítøního osvìtlení -Vymìnít relé.

01070 + uvolnìný kontakt / -Zkontrolovat vedení

Relé spouštìèe -zkrat na kostru zkrat na kostru => Elektrická schémata, hle-
J53 + koroze ve svorkov- bez funkce dání závad a montážní místa.

nicích -Zkontrolovat svorkovnice.

+ vadné relé -Vymìnit relé.

01117 + uvolnìný kontakt -Zkontrolovat vedení

C Signál zatíže~í pro n:smyslný síg- + k?r?ze ve svorkov- =>; ~Ie~trická sché~~t~, h!e-
sv. DF alternatoru nal nlclch dani zavad a montaznl mlsta.

d . It .bez funkce Zk .
+ va ny a ernator -ontrolovat svorkovnlce.

-Vymìnit alternátor støídavé-

ho proudu.

01147 + uvolnìný kontakt -Zkontrolovat vedení

Motor zámku zad- + koroze ve svorkov- => Elektrická schémata, hle-
ních dveøí/kapoty -nicích funkèní pro- dání závad a montážní místa.
V120 .

+ vadný motor zámku blémy -Zkontrolovat svorkovnlce.

zadních dveøí / ka- -Vymìnit motor zámku zad-

poty ních dveøí/kapoty.

01236 + uvolnìný kontakt / -Zkontrolovat vedení

EI. magnet zámku zkrat na kostru zkrat na kostru => Elektrická schémata, hle-
volicí páky -N110 + koroze ve svorkov- funkèní pro- dáni závad a montážní místa.

.. h blémynlCIC -Zkontrolovat svorkovnice.

+ vadný el. magnet -Vymìnit magnet.

() 01312 + zkrat na plus + špatné -Zkontrolovat datové vedení
Datová sbìrnice vadný + zkrat na kostru jízdní vlast- => Kap. 90-9.
h ' h t .nosti

nacl o sys emu + vadné datové ve-
dení + pøíp. špat-

né zobra-
zení
na panelu

pøístrojù

01314 + vadné datové ve- + špatné -Zkontrolovat datové vedení

ØJ motoru bez komu ní- dení jízdní vlast- => Kap. 90-9.
k d '-. d .,. d tk nosti

ace + va na rl ICI Je no a -,. -Pøeèíst pamì• závad øídicí
motoru + p~lp. spat- jednotky motoru. => Motor -

ne ~obra- vstøikování; opr. sk. 01.
zenl
na panelu

pøístrojù

C
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízeni

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny závady Možné proje- Odstranìní závady

vy závady J

01316 + vadné datové ve- + špatné -Zkontrolovat datové vedení

ØJ brzd bez komuni- dení jízd~í vlast- => Kap. 90-9.

k d ,v' d .,. d tk nostl
ace + va na rl ICI Je no a v, v -Pøeèíst pamì• závad øídicí

ABS + p~lp. spat- jednotky ABS => Podvozek;

ne ~obra- opr. sk. 45.

zenl

na panelu

pøístrojù

01317 + vadné datové ve- -Zkontrolovat datové vedení

.dení žádné nebo
K 90 9ØJ ve sdružených bez komunl- v, => ap. -.

v' ., d . I v, t spatne zobra-
prlstroJlch -J285 kace + ~oa ny pane prls ro- zení -Pøeèíst pamì• závad panelu

Ju pøístrojù => Kap. 90-2.

01320 + vadné datové ve- + špatné -Zkontrolovat datové vedení

Øídicí jednotka Clí- bez komuni- dení jízd~í vlast- => Kap. 90-9.

matronic -J255 kace + v~dná.øídicíjednotka n~stl .-Pøeèíst pamì• závad øídicí

klimatizace + kllma~l- jednotky klimatizace

zacevJe. ne- => Topení, klimatizace; opr. ~

funkcnl sk. 01. ..J

01321 + vadné datové ve- + pøíp. špat- -Zkontrolovat datové vedení

Øídicí jednotka air- bez komuni- dení né ~obra- => Kap. 90-9.

bagu -J234 kace + vadná øídicí jednotka zenl
, -Pøeèíst P amì• závad øídicí. b na pane u

alr agu v, t .0 J'ednotk y airba g u
prls roJu ., v ,

=> Karoserle -montaznl

práce; opr. sk. 01.

01330 + vadné datové ve- -Zkontrolovat datové vedení

Centrální ØJ kom- bez komuni- dení , , => Kap. 90-9.

d ,v' d .,. d tk centralnl za-
fortního systému -kace + va n~ rl, ICI Je no a mykání nefun- -Pøeèíst pamì• závad øídicí

J393 c:n!ralnlho zamy- gu.e jednotky centrálního zamy-
kanl J kání => Karoserie -montážní

P ráce; opr. sk. 01.

01598 + vybitý akumulátor -Nabít akumulátor.

N ., ' I v' l .v d ' k I ' t motornestar-
apìtí Jízdního slgna prlls + va ny a umu a or tuje -Zkontrolovat akumulátor

akumulátoru malý => Kap. 27-1.

65535 V ì ' t v'd... d tk .d ,v' d .,. d tk -ym ni rl ICI Je no u
Vadná øídicí jednot- + va na rl ICI Je no a

K 97 -2=> ap. .
ka

Diagnostika akèních èlenù

Diagnostika akèn ích èlenù je souèástí elektrické kontroly.

Prostøednictvím diagnostiky akèních èlenù lze v závislosti

na variantì výbavy kontrolovat následující souèásti:

+ kontrolka varovných svìtel

+ motor stìraèù

+ vyhøívání zadního skla

+ kontrolka vyhøívání zadního skla

+ houkaèka/dvoutónová houkaèka

+ napájecí relé

+ vnitøní osvìtlení J

90 6 t 6 Vlastní diagnostika centrální øidicí jednotky II Vydání 06.02
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FABIA 2000'" Elektrická zaøízení 90

.aktivace dálkového odjištìní víka zavazadlového

prostoru

C .relé ostøikovaèù svìtlometù (pouze pokud je namon-

továno)

.vyhøívání vnìjších zrcátek

Zahájení diagnostiky akèních èlenù

i Upozornìni
Prostøednictvím tlaèítka ~ lze kdykoliv prùbìh kontroly
pøerušit.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a zvolit

"Elektronický centrální rozvod" (adresa 09); zapalo-
vání je zapnuté ~ Kap. 90-5.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~

Zvolte funkci XX

-Zvolit funkci (QJ@ "Diagnóza akèních èlenù" a potvrdit

C (Q).
Z b ' d ' I Diagnoza akcnich clenu ->

O razeni na ISp eJI: ~
Kontrolka varovnych svete1-K6

Kontrolka ve spínaèi varovných svìtel blíká.

-Stisknout Q.

Z b ' d. I Diagnoza akcnich clenu ->
O razeni na ISp eJI: ~

Motor steracu -V (stupen 1/2)

Stíraè se zapne na pozici stupnì 1.

-Stisknout Q.

Z b ' d. pl Diagnoza akcnich clenu ->
O razeni na IS eJI: ~

Motor steracu -V (stupen 1/2)

Stí raè se zapne na pozici stupnì 2.

-Stisknout Q.

Z b ' d ' pl Diagnoza akcnich clenu ->
O razeni na IS eJI: ~

Vyhrivani zadniho skla -Zl

.Zapne se vyhøívání zadního skla.

-Stisknout Q.

Z b ' d. I Diagnoza akcnich clenu ->
O razeni na ISp eJI: ~

Kontrolka vyhrivani zadniho skla -K1O

Kontrolka svítí.

-Stisknout Q.

Z b ' na d 's I Diagnoza akcnich clenu ->
O razeni I peJI: ~

Houkacka/dvoutonova houkacka -Hl

Ozve se houkaèka.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displejí: ...Diagnoza akcnich clenu ->
Re1e napajeciho napeti sv.30-J3l7

Relé musí sepnout.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: ...Di~gno~a akcnich, clenu ->
C Vn1 trn1 osvet1en1

Vnitøní osvìtleni svítí (spínaè vnitøniho osvìtlení v poloze

"dveøní spínaè".

Vydání 06.02 Vlastní diagnostika centrální øídicí jednotky II 90-6 strana 7
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90 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Dia~noza akcnich clenu -> ~
Akt1vace motoru zamku zad. dveri/kapoty '-'

Odskoèí víko zavazadlového prostoru.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Rele ostrikovacu svetlometu J39

Krátce se aktivuje zaøízení ostøikovaèù svìtlometù.

-Stisknout Q. Diagnoza akcnich clenu ->
Odpojeni vyhøiváni sedadel

Ignorovat.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu ->
Vyhrivani vnejsich zrcatek (Z4/Z5)

Zapne se vyhøívání vnìjších zrcátek.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Diagnoza akcnich clenu -> a
Kontrolka vyhrivani vnejs. zrcatek -K153 ~

Ignorovat.

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: 1 Diagnoza akcnich clenu -> I
I KONEC I

-Stisknout Q.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

Kódování centrální øídicí jednotky vozu

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a navolit

"Elektronický centrální rozvod" (adresa 09); zapalo-
vání je zapnuté ~ Kap. 90-5.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zvolitfunkci@Ci]"Kódování øídicí jednotky" a potvrdit .(QJ.
Zobrazení na displeji: Kodovani ridici jednotky f

Zadejte kodove cislo XXXXX (0-32000) !

-Zadat podle kódovací tabulky kódové èíslo a potvrdit

(QJ.

Kódovací tabulka

V závislosti na výbavì je potøeba jednotlivé hodnoty sèí-

tat.

~
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 90

Výbava Hodnota
aktivace funkce EKp1) -pro vozy od 07.01 16384

zadní stíraè s komfortním spínáním 08192

není využíváno 04096

není využíváno 02048

impulzem øízené odjiš•ování zámku víka 01024
zavazadlového prostoru

zabudovaný snímaè deštì 00512

zabudované ostøikovaèe svìtlometù 00256

vyhøívaná vnìjší zpìtná zrcátka 00128

vyhøívané pøední sklo -pro vozy do 04.02 00064

vyhøívané sedaèky 00032

ètyødveøovéprovedení (dvoudveøovépro-
vedení = O) -pro vozy do 04.02

00016
identifikace polohy opìradla zadní sedaè-C ky -v souèasné dobì nepoužito

øízení vnitøního osvìtlení2) 00008

aktivní elektrické øízeni zátìže3) 00004

zabudované elektrické odjiš•ování zámku 00002
víka zavazadlového prostoru

zabudované závìsné zaøízení 00001

1) predèerpání palíva pri otevrení dverí ridièe (tlakování pred zapnutim

zapalovánI)
2) prí vytažení klíèku ze zapalování (rozpojení kontaktu S) se rozsvíti

vnítrnf osvìtlení
3) rízené vypínánI spotfebièù (zadní vyhfívané sklo, vyhfívané

sedaèky, vyhfívaná vnìjší zpìtná zrcátka, klímatízace) pfí vysokém
zatižení alternátoru

i Upozornìní
Je-Ii odjiš•ování zámku víka zavazadlového prostoru pro-

() vádìno kontaktem, je tøeba dosadit O.

napø.: vozidlo, které má

zadni stíraè s komfortním spínáním 08192

impulzem øízené odjiš•ování zámku víka za- 01024
vazadlového prostoru

vyhøívaná vnìjší zpìtná zrcátka 00128

vyhøivané sedaèky 00032

ètyødveøové provedení 00016

øízení vnitøního osvìtlení 00008

zabudované odjiš•ování zámku víka zavaz- 00002
adlového prostoru

kódové èíslo: 09402

Na displeji se zobrazí kódování øídicí jednotky (napø. ...6Q0937049 BORDNETZ-SG. 1524
09402): Kodovani 09402 WSC xxxxx

C -Stisknout Q.

Vydání 06.02 Vlastní diagnostíka centrální øídicí jednotky II 90-6 strana 9
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90 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP

-Zvolit funkci @ @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit (g). Zvol te funkci XX O

~~

.

:D
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FABIA 2000... Elektrická zaøízení 90

90-7 Vlastní diagnostika cen-
() trální øídicí jednotky

vozu III

Naètení bloku namìøených hodnot
Zobrazení na disple'i: ...Test systemu vozidla HELP

J Zvolte funkci XX

-Zvolit funkci C9J (ij) "Naètení bloku namìøených hod-

not" a potvrdit [Q).

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

-Zadat potøebné èíslo zobrazované skupiny => 90-7
strana 1.

Pøehled zobrazovaných skupin

Blok namìøených hodnot 001

O
Nacteni bloku namerenych hodnot 1 ~ Zobrazení na displeji

stisknuto vypnuto vypnuto vypnuto

svorka 15

.vypnuto -zapalování vypnuto

.zapnuto -zapalování zapnuto

svorka X

.vypnuto -vypnuto zapalovacím klíèkem

.zapnuto -zapnuto zapalovacím klíèkem

svorka 50

.vypnuto -vypnuto zapalovacím klíèkem

.zapnuto -zapnuto zapalovacím klíèkem

O svorka S

.stisknuto -zapalovaci klíèek zastrèen

.nestisknut -zapalovací klíèek vytažen

t~._~

O
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90 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 002

O
Nacteni bloku namerenych hodnot 2 ~ Zobrazeni na displeji

11,8 V aktivovan vypnuto vypnuto

varovná svìtla

.vypnuto

.zapnuto
smìrové svìtlo levé, pravé

.vypnuto

.zapnuto
zásah øízení podle zatížení

.aktivován

.neaktivní

napìtí akumulátoru .

Blok namìøených hodnot 003

Nacteni bloku namerenych hodnot 3 ~ Zobrazeni na displeji

vypnuto vypnuto vypnuto stu pen 4

potenciometr stí racích intervalù

.stupeò 1

.stupeò 2

.stupeò 3

.stupeò 4
páèka stìraèe v pozici stupeò 2 .

.vypnuto

.zapnuto
páèka stìraèe v pozici stupeò 1

.vypnuto

.zapnuto
pøední stìraè v pozici stírání v cyklech

.vypnuto

.zapnuto

I.

:J
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 90

Blok namìøených hodnot 004

C
Nacteni bloku namerenych hodnot 4 ~ Zobrazení na displeji

vypnuto nestisknut nestisknut vypnuto

kontakt víka motorového prostoru

.vypnuto -víko motorového prostoru ote-
vøené

.zapnuto -víko motorového prostoru zavøe-
né

kontakt houkaèky

.nestisknut

.stisknuto

spínaè vyhøívání skla víka zavazadlového prostoru

.nestisknut

C .stisknuto

èerpadlo ostøikovaèe

.vypnuto

.zapnuto

Blok namìøených hodnot 005

Nacteni bloku namerenych hodnot 5 ~ Zobrazení na displeji

dvere oto dvere zav. dvere zav. dvere zav.

pravé zadní dveøe

.dvere zav. -dveøe zavøeny

O .dvere oto -dveøe otevøeny

levé zadní dveøe

.dvere zav. -dveøe zavøeny

.dvere oto -dveøe otevøeny

dveøe spolujezdce

.dvere zav. -dveøe zavøeny

.dvere oto -dveøe otevøeny

dveøe øidièe

.dvere zav. -dveøe zavøeny

.dvere oto -dveøe otevøeny

C
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90 FABIA 2000 >-- Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 006

J
Nacteni bloku namerenych hodnot 6 -+ Zobrazeni na displeji

zapnuto zapnuto
I neobsazeno

neobsazeno

spi naè osvìtlení zavazadlového prostoru (vedlejší kontakt zámku zadních
dveøí/kapoty)

.vypnuto

.zapnuto

.ne namont.

spínaè centrálního zamykání (hlavní kontakt zámku zadních dveøí/kapoty)

.vypnuto

.zapnuto

.ne namont. O

Blok namìøených hodnot 007

Nacteni bloku namerenych hodnot 7 -+ Zobrazení na displeji

nestisknut ne namont. vypnuto

I neobsazeno

nastavení dílny

.vypnuto

.zapnuto

.ne namont.
vnitøní tlaèítko odemèení víka zavazadlového prostoru .

.stisknuto

.nestisknut

.ne namont.
tlaèítko v klice víka zavazadlového prostoru

.stisknuto

.nestisknut
.ne namont.

O
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 90

Blok namìøených hodnot 008

O
Nacteni bloku namerenych hodnot 8 ~ Zobrazení na displeji

ne namont. vypnuto zpat. nezar. ne namont.

tlaèítko vyhøívání pøedního skla

.stisknuto

.nestisknut

.ne namont.

spínaè couvacích svìtel

.zpát. nezaø. -zpáteèka není zaøazena

.zpát. zaø. -zpáteèka zaøazena

.ne namont.

spínaè vyhøívání vnìjších zrcátek

.vypnuto

C .zapnuto

.ne namont.

ostøikovaèe svìtlometù

.vypnuto

.zapnuto

.ne namont.

Blok namìøených hodnot 009

Nacteni bloku namerenych hodnot 9 ~ Zobrazení na displeji. stisknuto nestisknut nestisknut nestisknut

spínaè tempomatu -zrychlení (RES)

.stisknuto

.nestisknut

spínaè tempomatu -zpomalení (SET)

.stisknuto

.nestisknut

spínaè tempomatu v mezipoloze ON -aretace (OFF)

.stisknuto

.nestisknut

spínaè tempomatu -aretace (OFF)

.stisknuto -spinaè v poloze ON

.nestisknut -zaaretováno

C
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90 FABIA 2000 »- Elektrická zaøízení

Pøizpùsobení

Pomocí funkce "Pøizpùsobení" lze provádìt následující Ozmìny a uložit je:

.Zpoždìní odpojení svorky 30G

.Doba odpojení vyhøívaného pøedního skla

.Doba odpojení vyhøívání zpìtných zrcátek

.Doba odpojení vyhøívání zadního skla

.Èas uvolnìní dálkového ovládání otevírání víka za-
vazadlového prostoru po zamknutí

Jednotlivé funkce jsou vyvolávány pomocí pøíslušného
èísla kanálu pøizpùsobení (viz tabulka pøizpùsobení
=> 90-7 strana 6).

..l.. Upozornìní
.U jednotek bez indexu (6Q0937049) a s indexem B

(6Q0937049B) je tøeba pro pøizpùsobení jednotlivých
kanálù nejprve zadat funkci 11 -Login => Kap. 90-4,
jako kódové èíslo zadat 21343. C)

.Od jednotek s indexem C (6Q0937049C) není nutné ;

funkci 11 -Login zadávat.

Tabulka pøizpùsobení

Kanál pøiz- Funkce pøizpùsobení Rozsah hodnot na displeji Základní hodnota na displeji
pùsobení Rozsah èasù Základní hodnota èasu

01 Zpoždìní odpojení svorky 30G 1 ...253 44
40,96 s... 173 mín 30 min

02 Doba odpojení vyhøívaného 1 ...253 29
pøedního skla (pro vozy do 40,96 s... 173 min 20 min

04.02)

29
D b d ., hv'" 20 min (pro vozy do 04.02)

03 o a o pojeni vy rlvanl 1 ...253
zpìtných zrcátek 40,96 s... 173 min 254

.bez odpojení (pro vozy od

05.02)
04 Doba odpojení vyhøívání zad- 1 ...253 29

ního skla 40,96 s... 173 mín 20 mín

05 Èas pro odblokování víka za- 1 ...254 3
vazadlového prostoru dálkovým 320 ms ...81,6 s 1 s
ovládáním

Provedení funkce 10 "Pøizpùsobení"

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zvolit funkci (!I9J "Pøizpùsobení" a potvrdit (Q).

Zobrazení na displeji: Prizpusobeni
Zadejte cislo kanalu XX

-Zadat potøebné èíslo kanálu pøizpùsobení (Tabulka
pøizpùsobení => 90-7 strana 6).

;J
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FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení 90

.
..Upozornìní

C ) Pøizpùsobení je tøeba provádìt v závislosti na výbavì vo-
zidla.

Pøizpùsobení je vysvìtleno na pøíkladu kanálu ,,04 -Doba
odpojení vyhøívání zadního skla". U jiných kanálù pøizpù-
sobení se postupuje obdobnì.

-Zadat èíslo kanálu ~ a potvrdit [g).

Zobra e . d . pl I Kanal 04 Prizpusobeni o ~ I
z ni na IS eJI. --I ( tJ..) I

-Stisknout tlaèítko (;tJ.

Zobrazení na displeji: ...Kanal 04 Prizpusobeni o
Zadej te hodnotu prizpusobeni XXXXX

-Požadovanou hodnotu zadat pomocí klávesnice dle

"Tabulky pøizpùsobení".
Zobrazení na disple.i: ...Kanal 04 Prizpusobeni o Q

J Zadejte hodnotu prizpusobeni 00020

-Potvrdit stisknutím tlaèítka [g).

C Zobrazení na dis ple... ...1 Kanal 04 Prizpusobeni 20 ~ I
JI. 1 ( tJ..) I

-Stisknout tlaèítko (;tJ.

Zobrazení na disple.i: ...Kanal 04 Prizpusobeni 20 Q
J Ulozit zmenenou hodnotu do pameti?

-Potvrdit stisknutím tlaèítka [g).

Zobrazení na disple'i: ...Kanal 04 Prizpusobeni 20 ~
J Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout tlaèítko (;tJ.

Zobrazení na disple'i: ...Test systemu vozidla HELP
J Zvolte funkci XX

Pøizpùsobení je ukonèeno.

.

C
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O

J

.

~
\J
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízeni 90

90-8 Vlastní diagnostika gate-
~ way

Zahájení vlastní diagnostiky

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-

.diagnostické vedení -V.A.G 1551/3-

Pøedpoklady pro kontrolu

.Zásadnì zkontrolovat kódování panelu pøistrojù podle
kódovací tabulky.

Podmínky pro kontrolu

.pojistky podle schématu zapojení v poøádku

C .napìtí akumulátoru alespoò 11 V

.všechny elektrické spotøebièe vypnuté

Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G 1552-

Diagnostická zásuvka se nachází vlevo od odkládacího
prostoru øidièe.

-Vyháknout kryt smìrem dolù.

-Pøipojit díagnostický pøístroj -V.AoG 1552- s vedením -VoAoG 1551/3-.

-Zapnout zapalování.
Z b ' d o 1 .0 --Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: ~ Z d .
t d xxa eJ e a resu

1.. Upozornìní!

Jestliže se na displeji nic nezobrazí: => Návod k obsluze

C diagnostického pfístroje.

-Zadat adresu (!) 0 "Datová sbìrníce gateway" a

potvrdit @.
o , o.., 6N090991 gateway K <-> CAN 1522

Po asI 5 sekundach se na displeji zobrazl: K d .
00014 WSCo ovanJ. xxxxx

.6N090991: èíslo gateway

.gateway K <-> CAN: oznaèení souèásti

.1522: softwareová verze gateway

.Kódování 00014: kódování gateway

.WSC xxxxx: èíslo servisu

1.. Upozornìní!

Zkontrolovat kódování podle kódovací tabulky.

-Stisknout @o

Ob .' 10 d. 1 .0. d ' I d ., , h hl ' ., --Test systemu vozidla HELPC Jevl-lsena ISpeJIJe noznase UJICIC asenl,vy- ~ R . d ' , . dn tk d . d 'hl d t ' d d o o k . d ' dl Hl d ' , J. J.CJ. Je o a neo poVJ. a.
e a zava u v lagnostlc em ve enl po e e ani

Vydání 01.00 Vlastní diagnostika gateway 90-8 strana 1
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

závad => Elektrická schémata, hledání závad a montážní
místa. T t t .

dles sys emu vozJ. a HELP
Chyba pri navazovani komunikace C)

Test systemu vozidla HELP
Vedeni K neprepina na kostru

Test systemu vozidla HELP
P v " t 'r::1 d I v' k k Vedeni K neprepina na plus

-reJI pomocI ~ na a SI ro .

Pøehled funkcí vlastní diagnostiky

Možné jsou následující funkce:

02 -Výzva k výpisu chybové pamìti => 90-8 strana 2

05 -Mazání chybové pamìtí => 90-8 strana 6

06 -Ukonèeni výstupu => 90-8 strana 6

07 -Kódování øídicí jednotky => 90-8 strana 6

08 -Naètení bloku namìøených hodnot => 90-8 strana 7

Ètení pamìti závad :::J

i Upozornìní!
Zobrazená chybová hlášení nejsou aktualizována vždy,
ale pouze pøi zahájení vlastní diagnostiky, popøípadì
funkcí 05 "Mazání chybové pamìti".
Z b ' d. I '. Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: ~ I f k .
Zvo te un CJ. xx

-Zvolit funkci 00 "Výzva k výpisu chybové pamìtí" a

potvrdit (g).
N d. I .. b ' v t I v ' h . d Ix Zjistena chyba! I

a ISp eJI se zo razl poce u ozenyc zava .~ I I

Uložené závady se po stisknutí šipky postupnì zobrazí.

-Zobrazené chybové hlášení vyhodnotit pomocí tabul-
ky závad a odstranit => 90-8 strana 3. INez; i_tena zadna zavada' -> I Nezjistena zadna zavada! ->

Po zobrazení hlášení "Nezjištìna žádná závada" a po ()stísknutí B se program vrátí na výchozí pozici.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . vo e un CJ. xx

Jestliže se na displeji objeví jiné hlášení: => Návod
k obsluze diagnostického pøístroje.

-Ukonèit výstup (funkce 06) => 90-8 strana 6.

Q
.
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 90

Tabulka závad pro gateway

C I. Upozornìní!

+ V následujícím textu jsou podle 5místného èísla závady vypsány všechny možné závady, které mohou být roz-
poznány na pøístroji -V.A. G 1552-.

+ Po opravì se pomocí diagnostického pøístroje -V.A. G 1552- pøeète pamì• závad a tato se potom vymaže.

+ Všechny sporadické a statické závady jsou ukládány do pamìti závad. Jako statická je rozpoznána taková závada,
která se vyskytne po dobu alespoò 2 sekund. Pokud se poté závada již nevyskytuje, je uložena jako sporadická
(krátkodobá). Vpravo na displeji se objeví ,,/SP".

+ Po zapnutí zapalování se všechny uložené závady pøemìní na sporadické a teprve jestliže se vyskytují i po pøez-
koušení, jsou uloženy jako statické.

+ Nevyskytuje-Ii se sporadická závada v prùbìhu 50 jízdních cyklù (zapalování zapnuto alespoò na dobu 5 minut,
rychlost> 30 km/h), bude vymazána.

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny záva- Možné projevy Odstranìní závady

dy závady
00778 + vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Snímaè úhlu øízení -bez komuníkace dení není možná tové vedení

C G85 + snímaè není na- ~ Kap. 90-9

montován

01044 + øídící jednotka není vlastní díagnostika -nakódovat øídicí

Øidicí jednotka chyb- nak~dována podle není možná jednotku.

nì kódována konfigurace

01300 + vadné datové ve- vlastní díagnostika -zkontrolovat da-
RJ navigace s jednot- bez komunikace dení není možná tové vedení

kou CD -J401 + øídicí jednotka není ~ Kap. 90-9

namontována

01301 + vadné datové ve- vlastní díagnostika -zkontrolovat da-
Øid. jednotka bez komunikace dení neni možná tové vedení

zadávání øeèí -J507 + øídicí jednotka není ~ Kap. 90-9

namontována

01302 + vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Øídicí jednotka tele- bez komunikace dení není možná tové vedení

matiky -J499 + øídicí jednotka není ~ Kap. 90-9

namontována

O 01303 + vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Vysílaè a pøijímaè te- bez komunikace dení není možná tové vedení

lefonu -R36 + øídicí jednotka není ~ Kap. 90-9

namontována

01304 + vadné datové ve- vlastni diagnostika -zkontrolovat da-
Autorádio bez komunikace dení není možná tové vedení

+ øídicí jednotka není ~ Kap. 90-9

namontována

01308 + vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Øídicí jednotka elek- bez komunikace dení není možná tové vedení

troníky støechy + øídicí jednotka není ~ Kap. 90-9

namontována

01309 + vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Øídicí jednotka po mo- bez komuníkace dení není možná tové vedení

ci øízení -J500 + øídicí jednotka není ~ Kap. 90-9

namontována

G Vydání 01.00 Vlastní diagnostika gateway 90-8 strana 3
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90 FABIA 2000... Elektrická zaøízení

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèíny záva- Možné projevy Odstranìní závady

dy závady

01310 .vad~é datové ve- vlas~ní d~ag,nostika -zkontrolovat da- O
Øídicí jednotka regu- bez komuníkace denl nenl mozna tové vedení

lace svìtlé výšky -.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

J197 namontována

01312 .vadné datové ve- vlastní díagnostíka -zkontrolovat da-
Datová sbìrníce vadná dení není možná tové vedení

hnacího systému => Kap. 90-9

01314 .vadné datové ve- vlastní díagnostíka -zkontrolovat da-
ØJ motoru bez komuníkace dení není možná tové vedení

.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01315 .vadné datové ve- vlastní díagnostika -zkontrolovat da-
ØJ pøevodovky bez komuníkace dení není možná tové vedení

.øídící jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01316 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
ØJ brzd bez komuníkace dení není možná tové vedení O

.øídící jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01317 .vadné datové ve- vlastní díagnostika -zkontrolovat da-
ØJ ve sdružených bez komuníkace dení není možná tové vedení

pøístrojích -J285 .øídící jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01318 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
ØJ vstøíkovacího èer- bez komuníkace dení není možná tové vedení

padla -J399 .øídící jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01319 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Øídící jednotka regu- bez komunikace dení není možná tové vedení

lace odstupu -J428 .øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01320 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Øídicí jednotka Clima- bez komunikace dení není možná tové vedení

()tronic -J255 .øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01321 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Øídící jednotka airba- bez komunikace dení není možná tové vedení

gu -J234 .øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01322 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Øíd. jednotka multi- bez komunikace dení není možná tové vedení

funkèní jednotky -.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

J501 namontována

01324 .vadné datové ve- vlastní diagnostíka -zkontrolovat da-
Øíd. jednotka náhonu bez komunikace dení není možná tové vedení

na všechna kola -.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

J492 namontována

I)
,
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízeni 90

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny záva- Možné projevy Odstranìní závady

dy závady

L 01325 .vadné datové ve- vlastní díagnostíka -zkontrolovat da-
ØJ kontroly tlaku vz- bez komunikace dení není možná tové vedení

duchu v pneum. -.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

J502 namontována

01326 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Øíd. jednotka multi- bez komunikace dení není možná tové vedení

funkèního volantu -.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

J453 namontována

01327 .vadné datové ve- vlastní díagnostika -zkontrolovat da-
Øíd. jednotka pomocí bez komuníkace dení není možná tové vedení

pøi parkování -J446 .øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01330 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
Centrální ØJ komfort- bez komunikace dení není možná tové vedení

ního systému -J393 .øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

C ~1331 .vad~é datové ve- vlas~ní d~a~nostika -zko.ntrolov~t da~
RJ dveøí øidièe -J386 bez komunikace denl nenl mozna tove vedeni

.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01332 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
ØJ dveøí spolujezdce -bez komunikace dení není možná tové vedení

J387 .øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01333 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
ØJ LZ dveøí -J388 bez komunikace dení není možná tové vedení

.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01334 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
ØJ PZ dveøí -J389 bez komunikace dení není možná tové vedení

.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

C ~1335 .vad~é datové ve- vlas~ní d~a~nostika -zko~trolov~t da-
RJ polohy sedadla! bez komunikace denl nenl mozna tove vedeni

zrcátka øidièe .øídicí jednotka není => Kap. 90-9

namontována

01336 .vadné datové ve- vlastní diagnostíka -zkontrolovat da-
Koncern. dat. sbìrni- vadná dení není možná tové vedení

ce komfortního sy- => Kap. 90-9

stému

v jednorázovém pro-
vozu

01341 .vadné datové ve- vlastní diagnostika -zkontrolovat da-
ØJ ve sdruž. pøístro- bez komunikace dení není možná tové vedení

jích na komf. CAN -.øídicí jednotka není => Kap. 90-9

J285 namontována

('
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Mazání pamìti závad

li Upozornìní! O
Pøi mazání pamìti závad se její obsah vymaže definitiv-

nì. Pokud pamì• závad nelze vymazat, je tøeba ji znovu
pøeèíst a závadu odstranit.

Pøedpoklady:

.Pamì• závad byla pøeètena ~ 90-8 strana 2.

.Všechny závady byly odstranìny.

Po pøeètení pamìti závad:

Z b ' d ' I ..~ Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . xxvo e un OJ.

-Zvolit funkci@)@"Mazání chybové pamìti" a potvrdit

(g).
Z b ' d. I ..~ Test systemu vozidla ->

O razeni na ISp eJI: ~ Ch b t IY ova pame vymazana .

Tím je pamì• závad vymazána. O

-Stisknout @.

Z b ' d ' I ..~ Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ 1 f k .

Zvo te un OJ. xx

l. Upozornìní!
J tI ' v b ' t k ' t hl ' v ' d V I b V h ~ Test systemu vozidla ->

.es lze se zo razl a ove o asenl, os o e em ~
N b 1 d t h b tk t I k h b o e y o az na o y ovou pame

onroy cye.

.Pøesnì dodržovat prùbìh kontroly: nejprve pøeèíst

pamì• závad, popøípadì závadu odstranit, pak pamì•

vymazat.

Ukonèení výstupu

-Zvolit funkci @)@ "Ukonèení výstupu" a potvrdit (g).

Z b ' d ' I ..~ Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z d .

t d xxa eJ e a resu

-Vypnout zapalování. E)

-Odpojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-.

Kódování øídicí jednotky

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a navolit

"Datová sbìrnice gateway" (adresa 19); zapalování je
zapnuté ~ 90-8 strana 1.

Z b ' d ' I ..~ Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . vo e un OJ. xx

-Zvolit funkci@)(2]"Kódování øídicí jednotky" a potvrdit

(g).
, ...Kodovani ridioi jednotky

Zobrazeni na displeJI: Zadejte kodove oislo XXXXX (0-32767)

-Zadat podle kódovací tabulky kódové èíslo a potvrdit

(g).

O
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 90

Kódovací tabulka

C Øídicí jednotky na CAN-BUS Kódové èíslo

hnacího ústrojí

automatická pøevodovka 00001

ABS 00002

aírbag 00004

servoøízení 00008

Kódová èísla vestavìných øídicích jednotek je tøeba

seèíst, napø.:

ABS + airbag + servoøízení

00002 + 00004 + 00008 = 00014

.i Upozornìní!
Øídicí jednotka motoru, pøístrojové desky a øídicí jednotky

C na datové sbìrnici komfortního systému se nekódují.

N d. I " b ' k .d " ø'd '" d tk ( V -.6N090991 gateway K <-> CAN 1522
a ISp eJI se zo razl o ovanl I rci Je no y napr. ~ K d .

00014 S00014): o ovanJ. W C xxxxx

-Stísknout @.

Z b ' d ' I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z l . t f k . xxVO J. un OJ.

-Zvolit funkci @)0 "Ukonèení výstupu" a potvrdit (2).

Naètení bloku namìøených hodnot
Z b . d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . xxvo e un OJ.

-Zvolit funkci @)0 "Naètení bloku namìøených hod-

no•' a potvrdit (2).

Z b ' d ' I Naoteni bloku namerenyoh hodnot HELP
o razeni na ISp eJI: ~ d .. 1 b k .

Za eJte OJ.S o zo razovane s upJ.ny XXX

O -Zadat potøebné èíslo zobrazované skupiny => 90-8

strana 7.

Pøehled zobrazovaných skupin

Zobrazuje se propojeni datových vedeni.

.i Upozornìní!
Jestliže ve výbavì není namontována øídicí jednotka,
zùstane pøíslušné zobrazované pole prázdné.

O
Vydání 01.00 Vlastní diagnostika gateway 90-8 strana 7
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 125

Nacteni bloku namerenych hodnot 125 ~ Zobrazení na displeji :J

Motor 1 Prev. O ABS 1 Sdruz.pr. 1

panel pøístrojù

.sdruž. pø. 1 -spojení CAN-BUS je

.sdruž. pø. O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka ABS

.ABS 1 -spojení CAN-BUS je

.ABS O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka automatické pøevodovky

.pøev. 1 -spojení CAN-BUS je

.pøev. O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka motoru

.motor 1 -spojení CAN-BUS je ~

.motor O -spojení CAN-BUS není J

Blok namìøených hodnot 126

Nacteni bloku namerenych hodnot 126 ~ Zobrazení na displeji

Uh.volantu Aírbag 1 Rizeni 1 Vzn-cerp. O
O

øídicí jednotka vstøikovacího èerpadla

.vzn. èerpadlo 1- spojení CAN-BUS je

.vzn. èerpadlo O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka servoøízení

.øízení 1- spojení CAN-BUS je '"\

.øízení O -spojení CAN-BUS není J

rídící jednotka airbagu

.airbag 1 -spojení CAN-BUS je

.airbag O -spojeni CAN-BUS není

.úhel natoèení volantu 1 -spojení CAN-BUS je

.úhel natoèení volantu O -spojení CAN-BUS není

()
.
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Blok namìøených hodnot 127

C, Nacteni bloku namerenych hodnot 127 ~ Zobrazení na displeji

Elektr.CR O N.vs.kola O Reg.odst. O Klima 1

øídicí jednotka Climatronicu

.Klima 1 -spojení CAN-BUS je

.Klima O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka reg. odstupu

.reg. odst. 1 -spojení CAN-BUS je

.reg.odst. O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka náhonu na všechna kola

.náhon na vš. kola 1 -spojení CAN-BUS je

.náhon na vš. kola O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka vícefunkèní jednotky

O .elektr. CR 1 -spojení CAN-BUS je

.elektr. CR O -spojení CAN-BUS není

Blok namìøených hodnot 130

Nacteni bloku namerenych hodnot 130 ~ Zobrazení na displeji

Dvoudrat Central 1 Dvere R 1 Dvere SJ 1

øídicí jednotka dveøí spolujezdce

.Dveøe SJ 1 -spojení CAN-BUS je

.Dveøe SJ O -spojení CAN-BUS není

Fídicí jednotka dveøí øidièe

.DveFe R 1 -spojení CAN-BUS je

C .DveFe R O -spojení CAN-BUS není

centrální Fídicí jednotka komfortního systému

.Central1 -spojení CAN-BUS je

.Central O -spojení CAN-BUS není

provozní stav CAN-BUS-Komfort

.Dvoudrát -v poøádku

.Jednodrát-závada

'C

Vydání 01.00 Vlastni diagnostika gateway 90-8 strana 9
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90 FABIA 2000 >-- Elektrická zaøizeni

Blok namìøených hodnot 131

Nacteni bloku namerenych hodnot 131 ~ Zobrazení na displeji ~

Dvere LZ 1 Dvere PZ 1 Memory O

I nevyuživáno

øidicí jednotka pro polohu sedaèek a zrcátek u øidièe

.Memory 1 -spojeni CAN-BUS je

.Memory O -spojení CAN-BUS neni

øídicí jednotka pravých zadních dveøí

.Dveøe PZ 1- spojení CAN-BUS je

.Dveøe PZ O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka levých zadních dveøí

.Dveøe LZ 1 -spojení CAN-BUS je

.Dveøe LZ O -spojení CAN-BUS není

:J
Blok namìøených hodnot 132

Naètení bloku namìøených hodnot 132 ~ Zobrazení na displeji

Sdruz.pr. 1 Volant O Klima 1 Pneumat O

øídicí jednotka sledování tlaku v pneuma-
tikách

.Pneumat 1 -spojení CAN-BUS je

.Pneumat O -spojení CAN-BUS není

øídicí jednotka klimatizace

.Klima 1 -spojení CAN-BUS je

.Klíma O -spojení CAN-BUS není

snímaè úhlu natoèení volantu

.Volant 1- spojení CAN-BUS je O

.Volant O -spojení CAN-BUS není

panel pøístrojù

.Sdruž. pøístroj 1 -spojení CAN-BUS je

.Sdruž. pøístroj O -spojení CAN-BUS není

I
I
I

I

:"J
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 90

90-9 Datová sbìrnice CAN-
C BUS

Souèástí elektrického zaøízení vozidla jsou dvì datová
vedení CAN-BUS s rozdílnou prioritou:

.CAN-BUS hnacího ústrojí -priorita 1

.CAN-BUS komfort -prioríta 2

Obì datová vedení CAN-BUS jsou propojena v gateway,
který je souèástí centrální øídicí jednotky vozu.

To, zda existuje propojení pøes CAN-BUS, lze kontrolo-
vat v blocích namìøených hodnot gateway 125 až 127
(CAN-BUS hnacího ústrojí) a 130 až 132 (CAN-BUS
komfort) => Kap. 90-8.

Kontrola CAN-BU5 hnacího ústrojí

Aby bylo možno kontrolovat CAN-BUS hnacího ústrojí, je
tøeba nejprve odpojit svorkovníce všech øídicích jednotek
(øídicí jednotka motoru -J220-, øídicí jednotka automa-

CI tické pøevodovky -J217- øídicí jednotka ABS -J104-, øídicí
jednotka servoøízení -J500-, øídicí jednotka panelu
pøístrojù -J218-, øídicí jednotka airbagu -J234- a centrální
øídicí jednotka vozu -J519-). Teprve pak lze kontrolovat
datová vedení CAN-BUS na zkrat mezi sebou, na zkrat
na kostru pøípadnì na plus.

Centrální koncový odpor (66 Q) je umístìn v øídicí jed-
notce motoru.

Pøi práci používat aktuální schémata zapojení
=> Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa.

CAN-BUS hnacího ústrojí -pøehled 1 2 3 4

1 -Øídicí jednotka Motronic -J220-; centrální koncový
odpor 66 Q

2 -Øídicí jednotka automatické pøevodovky -J217-; jen 11 \ I
u vozidel s automatickou pøevodovkou _\

O 3 -~ídiCí jednotka ABS / ABS s EDS -J104- O :
4 -~ídicí jednotka servoøízení -J500- "- --,

5 -~idicí jednotka panelu prístrojù -J218- 10 J I
6 -Rídicí jednotka airbagu -J234- I I

7 -Centrální øídicí jednotka vozu -J519- ~ LK-:-- -:-- -
8 -Gateway; zajiš•uje komunikaci mezi rídicími jednot- }'-I 1-1 Jkami, diagnostickým prístrojem a vedením K 9 8 J 7 J 6 J 5
9 -CAN-BUS; spínaný pro novou generaci diagno- I 545-0033 I

stických pøístrojù, které komunikují prímo po CAN-
BUS

10 -Vedení K

11 -Diagnostická zásuvka

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.Ruèní multimetr (napø. -V.A.G 1526 A-)

.Sada pomocných mìøicích prostredkù (napø.
C -V.A.G 1594 A-)

Vydání 01.00 Datová sbìrnice CAN-BUS 90-9 strana 1
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90 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

.Zkušební box -V.A.G 1598/31-

.Schéma zapojení

:JPodmínka pro kontrolu

.Vypnuté zapalování.

Pracovní postup

Kontrola koncového odporu datového vedení CAN-BUS:

-Odjistit svorkovníci øídicí jednotky motoru a odpojit ji.

-Pøipojit zkušební box -V.A.G 1598/31- na øídicí jednot-""
ku motoru. Kabelový svazek øídicí jednotky motoru
není zapojen.

-Zkontrolovat centrální koncový odpor v øídicí jednotce
motoru.

-K tomu úèelu zmìøit odpor mezi zdíøkami 20 a 21 na
zkušebním boxu.

Požadovaná hodnota: 60 až 72 Q O

Neleží-Ii namìøená hodnota v daném rozsahu:

-Vymìnit øídicí jednotku motoru =;> Kap. 24-8.,.
'" c~" ;("~

Leží-Ii namìøená hodnota v daném rozsahu: o

-Odpojit zkušební box -V.A.G 1598/31- od øídicí jed-
notky motoru.

-Pøipojit zkušební box -V.A.G 1598/31- na kabelový
svazek øídicí jednotky motoru.

-Zkontrolovat datové vedení CAN-BUS na zkrat mezi
sebou.

-K tomu úèelu zmìøit odpor mezi zdíøkami 20 a 21.

Požadovaná hodnota: :z) Q

Je-Ii požadované hodnoty dosaženo (vedení nejsou mezi
sebou zkratována):

-Zkontrolovat datová vedení CAN-BUS na zkrat na O
plus akumulátoru nebo na kostru, pøípadnì na pøeruš-
ení =;> Elektrická schémata, hledání závad a montážní
místa.

Kontrola CAN-BUS -komfort

Aby bylo možno kontrolovat CAN-BUS -komfort, je tøeba
nejprve odpojit svorkovnice všech øídicích jednotek
(centrální øidicí jednotk komfortní elektriky -J393-, øídicí
jednotka klimatizace -J255-, øídicí jednotka komfortní
elektriky pravých zadních dveøí -J389-, øídicí jednotka
komfortní elektriky levých zadních dveøí -J388-, øídicí jed-
notka komfortní elektriky dveøí spolujezdce -J387 -, øídicí
jednotka komfortní elektriky dveøí øidièe -J386-, centrální
øídicí jednotky vozu -J519-). Teprve pak lze kontrolovat
datová vedení CAN-BUS na zkrat mezi sebou, na zkrat
na kostru pøípadnì mezi sebou.

)
-
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 90

Pøi práci použivat aktuální schéma zapojení => Elektrická
schémata, hledání závad a montážní místa.

C/'
1 2 3CAN-BUS -komfortní elektriky ...

1 -Centrální øídicí jednotka komfortní elektriky -J393- 10

2 -Øídicí jednotka klimatizace -J255- \ L

3 -Øídicí jednotka komfortní elektriky pravých zadních 9 O~I dveøí -J389- I

4 -Øídicí jednotka komfortní elektriky levých zadních I
~veøí -J388- 1

5 -Rídicí jednotka komfortní elektriky dveøí spolu- I
jezdce -J387 -I I

6 -Øídicí jednotka komfortní elektriky dveøí øidièe I L
-J386- l

7 -Centrální øídicí jednotka vozu -J519- 8 6 5 4

8 -CAN-BUS; spínaný pro novou generaci diagno- I 890-0052 I
stických pøístrojù, které komunikují pøímo po CAN-
BUSC;' 9 -Diagnostická zásuvka

10 -Vedení K

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Ruèní multimetr (napø. -V.A.G 1526 A-)

.Sada pomocných mìøicích prostøedkù (napø.
-V.A.G 1594 A-)

.Schéma zapojení

Podmínka pro kontrolu

.Vypnuté zapalování.

Pracovní postup

-Odpojit èernou 16pólovou svorkovnici (T16a/XS6)
centrální øídicí jednotky vozu.

O -Pøipojitruènímultimetr(napø. -V.A.G 1526 A-) pomocí
vedení ze sady mìøicích prostøedkù (napø.
-V.A.G 1594 A-) na konektor 3 (CAN-L) a konektor
5 (CAN-H).

-Zkontrolovat datová vedení CAN-BUS na zkrat mezi
sebou.

Je-Ii požadovaných hodnot dosaženo (vedení nejsou

vzájemnì zkratována):

-Zkontrolovat datová vedení CAN-BUS na zkrat na
plus akumulátoru nebo na kostru, pøípadnì na pøeru-
šení.

Je-Ii požadovaných hodnot dosaženo:

-Pokraèovat v kontrole.

-Zapojit opìt všechny øídicí jednotky.

C -Pøeèíst pamì• závad každé øídicí jednotky.

Vydáni 01.00 Datová sbìrnice CAN-BU8 90-9 strana 3
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90 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení :
i
,
,

Vyskytne-Ii se chyba 1309, 1312, 1314, 1315, 1316, !

1317,1321:

-Vymìnit pøíslušnou øídící jednotku (pøíslušné øídicí :)

jednotky).

,

(::) i

!O i

O
-
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L ~~i r;'~c,~[i[.~j~J[ ~J.~ .~;!~.~'J~~,{ ~[i['J~1., [i[~[:]íi~~.ll

91-1 Autorádio I

Všeobecná upozornìní

& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

.
I. Upozornìní

.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-
peènostním kódováním zjistit kód.

.Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabeluC akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné
práce =:> Kap. 27-1.

.Další informace =:> Návod k obsluze autorádia

.Pøi dodateèné montáži, opravách nebo hledání závad
=:> Elektrická schémata, hledání závad a montážní
místa a =:> Návod pro instalaci autorádia

.Podrobné pokyny pro montáž, napø: demontáž a
montáž výplní =:> Karoserie -montážní práce.

.

C

Vydání 06.02 Autorádio I 91-1 strana 1
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91 FABIA 2000 »00 Elektrická zaøízení

Celkový pøehled autorádia

1 -Autorádio J
o v krytu støedního panelu

O demontáž a montáž => 91-1
strana 2

2 -Vysokotónový reproduktor 2 3 4
O jmenovitý odpor = 4 Q 1

O ve vnitøním krytu vnìjšího
zrcátka

O demontáž a montáž => 91-1
strana 3

3 -Støešní anténa

O s anténním zesilovaèem

O demontáž a montáž => 91-1
strana 5

4 -Hlubokotónový reproduktor
O jmenovitý odpor = 4 Q

O demontáž a montáž => 91-1
strana 4 0

5 -Vysokotónový reproduktor
O jmenovitý odpor = 4 Q

O vedle pøitahovaèe dveøí

O demontáž a montáž =>
=> 91-1 strana 4

6 -Hlubokotónový reproduktor 6 5
O jmenovitý odpor = 4 Q

O ve výplni dveøí

O demontáž a montáž => 91-1
strana 3

I 591-0039 I

Demontáž a montáž autorádia O

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøípravek na demontáž autorádia -T30005-

Demontáž

.-,I Upozornenl
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-

peènostním kódováním zjistit kód.

.Jestliže je autorádio vymìnìno, je tøeba zákazníkovi
sdìlit nový kód.

-Demontážní pøípravek zasunout do otvorù (víz obr.) ...
tak, až zaskoèí.

-Tahem za oka demontážního pøípravku autorádio z

)pøístrojové desky vysunout.

91 1 t 2 Autorádio I Vydání 06.02-s rana 500.5304.08.15,. 
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FABIA 2000" Elektrická zaøízení 91

c.
I Upozornìní

(j .Pøípravek na demontáž autorádia -T30005- nesmí být
bìhem demontáže tlaèen ke stranì nebo pøíèen.

.Aby bylo možno pøípravek na demontáž autorádia
opìt vytáhnout, je tøeba zatlaèit boèní výstupky na au-
torádiu.

-Odpojit anténní kabel.

-Odpojit svorkovnice.

Montáž

-Zapojit anténní kabel.

-Zapojit svorkovnice.

-Opatrnì zasouvat autorádio do pøístrojové desky, do-
kud nezaskoèí do montážního rámu.

-Pøipojit kostøicí kabel akumulátoru.

C í Upozornìní

Po pøipojení akumulátoru je tøeba provést nìkteré doda-
teèné práce =:> Kap. 27-1.

Demontáž a montáž reproduktorù

Demontáž a montáž hlubokotónových reproduk-
torù vpøedu

Demotáž:

-Demontovat výplnì pøedních dveøí =:> Karoserie,
Montážní práce; opr. sk. 70.

-Rozpojit svorkovnici na reproduktoru.

C
~ -Vyvrtat vhodným vrtákem ètyøi nýty -šipky- a vyjmout ...

vadný reproduktor.
591-0040

Montáž:

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

-Nový reproduktor pøipevnit vhodnými jednostrannì
uzavíranými nýty.

Demontáž a montáž vysokotónového reproduk-
toru vpøedu

Demontáž:

-Uvolnit ze západek kryt vnìjšího zrcátka.

-Rozpojit svorkovnice. ...

C -Uvolnit reproduktor ze západek výplnì.

Vydání 06.02 Autorádio I 91-1 strana 3
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91 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízeni

Montáž:

-Montáž se provádí v opaèném poøadí. O

Demontáž a montáž vysokotónového reproduk-
toru vzadu

Demontáž:

-Uvolnit reproduktor z výplnì.

-Rozpojit svorkovnice.

-Vysokotónový reproduktor -1- opatrnì uvolnit z držákù.

-Vyjmout reproduktor z výplnì.

Montáž:

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

A
Demontáž a montáž hlubokotónového repro- V
duktoru vzadu ~Demontáž:

I 891-0041 I
-Otevøít víko zavazadlového prostoru.

-Odsunout výplò zavazadlového prostoru vpravo a vle-
vo na stranu.

-Rozpojit svorkovnice.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -šipky- a vyjmout re- produktor.

Montáž:

-Montáž se provádí v opaèném poøadí. .

~C'.
J1

91-1 strana 4 Autorádio I Vydání 06.02
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Demontáž a montáž støešní antény

C) Støešní anténa pro autorádio a telefon

rn Upozornìní
U vozidel vybavených jen autorádiem odpadá kabel pro telefon =:> poz. 4 v 91-1 strana 5.

1 -Anténní prut

O pro vozy do MR 2002 odní-

matelný
O pro vozy od MR 2003 prove-

den jako sklopný, souèást
patice antény =:> poz. 2

2 -Patice antény

O zesilovaè støešní antény je
zabudován v patici

O demontáž a montáž: spustit
zadní èást panelu stropu 1

C =:>.Karoserie, Montážni
prace; opr. sk. 70.

3 -Anténní kabel pro autorádio

O od støešní antény až po au-
torádio (støední konzola) 2

4 -Anténní kabel pro telefon

O od støešní antény až po øídicí
jednotku obsluhy telefonu

5 -3 Nm 3

6 -Støecha

4

~
I 891-0046 I

~
Vydání 06.02 Autorádio I 91-1 strana 5
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Støešní anténa pro autorádio, telefon a radionavigaèní systém

í Upozornìni O
U vozidel vybavených jen autorádiem a radionavigací odpadá kabel pro telefon => poz. 4 v 91-1 strana 6.

1 -Sklopná anténa

O zesilovaè støešní antény a
anténa radionavigaèního
systému jsou zabudovány v

patici
O demontáž a montáž: spustit

zadní èást panelu stropu
=> Karoserie, Montážní
práce; opr. sk. 70.

2 -Anténní kabel pro radionavi-

gaci
O od støešni antény až po navi- 1

gaci (støední konzola)
3 -Anténní kabel pro autorádio

O od støešní antény až po au- 2 '
torádio (støední konzola) J

4 -Anténní kabel pro telefon

O od støešní antény až po øídicí
jednotku obsluhy telefonu 3

5 -3 Nm

6 -Støecha

4

I 891-0081 I .
!
!

~
!
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Demontáž a montáž skryté antény rádionavigaèního systému

C U vozidel Sedan a se shrnovací støechou je anténa rádionavigaèního systému vestavìna do pøístrojové desky.

1 -Skrytá anténa

2 -Centrální trubka panelu

pøístrojù
3 -Držák antény

4 -8 Nm

5 -3 N m 6 - -~::::J::::::J::::~
6 -Anténní kabel pro navigaci 1

O od skryté antény až po navi- ~~
gaèní pøístroj ~

I

1

2

C 3

4
I

~~~ 5

1891-0067 I.
Osazení vícepólových svorkovnic A, B,
C na zadní stranì autorádia

Radio M8 202, 402, 502

Vícepólová svorkovnice A, 8-pólová ...1 o 4 o 7 o 10 o 13 016 019

1 -funkce "gala" (pøizpùsobení hlasitosti poslechu au- C O 3 O 6 O 9 O 12 O 15 018

torádia hluku ve vozidle) 2 05 08 011 014 017 020

2 -vypínání zvuku (provoz telefonu)

3 -vlastní diagnostika/vedení -K O 1 O 3 O 5 07

4 -pøípoj pro zapínání a vypínání zapalovacím klíèkem B 02 04 06 Os I

5 -svorka 30 01(

6 -osvìtlení (svorka 58b) O

7 -svorka 30 A 01 03 05 07 í

8 -svorka 31 02 04 06 Os

~ Vícepólová svorkovnice B, 8-pólová
V I 591-0021 I1 -reproduktor + vzadu vpravo I """ '-VVL' I

Vydání 06.02 Autorádio I 91-1 strana 7
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91 FABIA 2000>- Elektrická zaøizení

2 -reproduktor -vzadu vpravo

3 -reproduktor + vpøedu vpravo ~

4 -reproduktor -vpøedu vpravo V

5 -reproduktor + vpøedu vlevo

6 -reproduktor -vpøedu vlevo

7 -reproduktor + vzadu vlevo

8 -reproduktor -vzadu vlevo

Vícepólová svorkovnice C, èást 1, žlutá

1 -Line aut vlevo vzadu, LR

2 -Line aut vpravo vzadu, RR

3 -Line aut, ukostøení

4 -Line aut vlevo vpøedu, LF

5 -Line aut vpravo vpøedu, RF

6 -spínané plus pro zesilovaè zvuku

Vícepólová svorkovnice C, èást 2, zelená

7 -telefon -vstupní signál, TEL +

8 -druhý displej, CLOCK J

9 -druhý displej, DATA

10 -druhý displej, ENA

11 -dálkové ovládání, REM

12 -telefon -vstupní signál, TEL-

Vícepólová svorkovnice C, èást 3, modrá

13 -CD-mìniè, DATA IN

14 -CD-mìniè, DATA aUT

15 -CD-mìniè, CLOCK

16 -CD-mìniè, napájení (+), svorka 30

17 -CD-mìniè, øídicí signál

18 -CD-mìniè, levý a pravý kanál, kostra

19 -CD-mìniè, levý kanál, CD/L

20 -CD-mìniè, pravý kanál, CD/R

Ci)

Q
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FABIA 2000.. Elektrická zaøizeni 91

91-2 Autorádio II

~ Vlastní diagnostika autorádia

.
:I Upozornìní!

V souèastné dobì platí pouze pro radionavigaèní systém

(RNS).

Pøipojení diagnostického pøístroje V.A.G 1552

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-

Podmínky pro kontrolu

.Všechny pojistky jsou dle elektrického schématu v

C poøádkuI .Napìtí akumulátoru nejménì 11 V

Diagnostická zásuvka se nachází vlevo vedle od-
kládacího prostoru øidièe

-Vyháknout kryt smìrem dolù.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s pøís- ...

lušným vedením.

Zapnout zapalování.
Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: --
dZa ejte adresu XX.

..Upozornìní!
Jestliže se na displeji nic nezobrazí: =:> návod k použití

diagnostického pøístroje.

-Zadat 56 pro "Autorádio" a zadání potvrdit stisknutím

O tlaèítka @.

Výzva k výpisu verze øídicí jednotky
Z b ' d ' I 3BO035186C Radio 0103->

o razeni na ISp eJI: --Kodovani 0405 WSC 00000

.380035186C: èíslo verze øídicí jednotky autorádia

.Radio: oznaèení systému

.0103: èíslo verze softwaru

.0400: kódování øídicí jednotky

.WSC 00000: kód dílny

Zobrazení na displeji navigaèního systému bìhem vlast-
ní diagnostiky "Diag".

J ti " d. I .. b .,. d ' I d ., , h --Test systemu vozidla HELP
es lze se na IspeJlo JevlJe noznase UJICIC -- R ' d ' , . dn k d ' dhl ' ., hl d t ' d d. t. k . d . dl J. J.CJ. Je ot a neo poVJ. a!
asenl, vy e a zava u v lagnos IC em ve enl po e

vyhledávání závad =:> Elektrická schémata, hledání
závad a montážní místa.

~ i ...Test systemu vozidla HELP
~ Chyba pri navazovani komunikace

Vydání 04.01 Autorádío II 91-2 strana 1
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91 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízeni

...Test systemu vozidla HELP
Vedeni K neprepina na kostru :J

-Pøejít pomocí tlaèítka B na další krok.

Pøehled funkcí vlastní diagnostiky

Možné jsou následující funkce:

01 -Výzva k výpísu verze øídicí jednotky => 91-2 Test systemu vozidla HELP
strana 1 Vedeni K neprepina na plus

02 -Výzva k výpisu chybové pamìtí => 91-2 strana 2

03 -Diagnóza akèních èlenù

05 -Mazání chybové pamìti => 91-2 strana 3 :J

06 -Ukonèení výstupu => 91-2 strana 6

07 -Kódování øídicí jednotky => 91-2 strana 4

08 -Naètení bloku namìøených hodnot

Ètení pamìti závad

Í.. Upozornìní!
Zobrazená chybová hlášení nejsou aktualizována vždy,
ale pouze pøi zahájení vlastní diagnostiky, popøípadì
funkcí 05 "Mazání chybové pamìti".

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xx fvo e un CJ.

-Zadat funkci 00 "Výzva k výpisu chybové pamìti" a
potvrdit @. I

Na displeji se zobrazí poèet uložených závad. "'1 X Zjistena chyba! I O

Uložené závady se postupnì zobrazí.

-Zobrazenou závadu vyhodnotit pomocí tabulky závad
a odstranit ji.

I Nezj istena zadna zavada! -> I Nezjistena zadna zavada! ->
Po zobrazení hlášení "Nezjištìna žádná závada" a po sti-'"

sknutí B se program vrátí zpìt na výchozí pozici.

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

Jestliže se na displeji objeví jiné hlášení: => Návod
k obsluze diagnostického pøístroje.

-Ukonèení výstupu (funkce 06).

:J

91-2 strana 2 Autorádio II Vydání 04.01
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FABIA 2000>-- Elektrická zaøizeni 91

Mazání pamìti závad

O I. Upozornìni!
Pøi mazání pamìti závad se její obsah vymaže defini-
tivnì. Pokud pamì• závad nelze vymazat, je tøeba znovu
pøeèíst pamì• závad, a závadu odstranit.

Pøedpoklady:

.Pamì• závad byla pøeètena.

.Všechny závady byly odstranìny.

Po pøeètení pamìti závad:

Z b ' d ' I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: -- Z lt f k . xxvo e un 0:1.

-Zvolit funkci @]@ "Mazáni chybové pamìti" a potvrdit

@.
Z b ' d. I Test systemu vozidla ->

O razeni na Ispejl: -- Ch b ,Y ova pamet vymazana.

O Tím je pamì• závad vymazána.

-Stisknout B.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: -- 1 f k .

Zvo te un 0:1. xx

.í Upozornìni!
J '"/ .V b ' t k ' t hl ' -' d V I bìh --Test systemu vozidla ->

.es! lze se zo razl a ove o asent, os o em --
N b 1 d t h b tk t I k h b v e y o az na o y ovou pame

on ro y c y e.

.Pøesnì dodržovat prùbìh kontroly: nejprve pøeèíst
pamì• závad, pøípadnì závadu odstranit, pak pamì•
vymazat.

Diagnostika akèních èlenù

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

1 -Reproduktory

O 2 -výstup radiodispleje na panelu pøístrojù.
..Ii Upozornìní!

Bod 2. se také provádí, i když je montován panel
pøístrojù, který nemá radiodisplej.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-

.Pojistky v poøádku

Pracovní postup

-Pøipojít diagnostický pøístroj diagnostický pøístroj
-V.A.G 1552- a navolit autorádio (adresa 56); zapa-
lování je zapnuté =;> 91-2 strana 1.

n Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
U Zadej te adresu XX

-Zadat funkci 02 "Diagnóza akèních èlenù".

Vydání 04.01 Autorádío II 91-2 strana 3
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91 FABIA 2000>- Elektrická zaøízení

Zobrazení na displeji: ...
Test systemu vozidla HELP

-Zadání potvrdit stisknutím tlaèítka (:2). 03 -Diagnoza akcnich clenu Q C)

Zobrazení na displeji: ...Diagnoza akcnich clenu ~

R d k b d t t . k - b . d Reproduktory
epro U ory U OU es ovany z use nim prou em.

Jestliže systém rozezná vadný okruh reproduktoru, uloží
se o tom zpráva do pamìti závad.

-Pøeèíst pamì• závad.

-Opravit pøípadnì vedení k reproduktorùm nebo repro-
duktory, vymazat pamì• závad a zopakovat diagnózu
akèních èlenù.

Jestliže je diagnóza akèních èlenù v poøádku:

-Stisknout tlaèítko @.
Z b . d. I Diagnoza akcnich clenu ~ .

O razeni na IS e I: --" "P j Vystup zobraz. rad1a ve zdruz. pr1str.

-Stisknout tlaèítko @.

Z b . d. I ". --IDiagnoza akcnich clenu ~ I OO razeni na ISp ejl. --I KONEC I

-Stisknout tlaèítko @.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na Ispejl: -- Z d " t d XXa eJ e a resu

-Pøeèíst a vymazat pamì• závad => 91-2 strana 3.

-Ukonèit výstup => 91-2 strana 6.

Kódovací tabulka autorádia

Je možno nakódovat následující:

Kód výbava vozu

00405 pro vozy bez CD mìnièe

00407 pro vozy s CD mìnièem

Nakódování O
-Zadat 07.

-Zadání potvrdit stisknutím tlaèítka (:2).

.." Kodovani ridici jednotky
Zobrazeni na displeji: ...Zadejte kodove cislo XXXXX (0-32000)

-Zadat kódové èíslo podle kódovací tabulky => 91-2
strana 4.

Kodovani ridici jednotky HELP
Zobrazeni na displeji, napr.: ...Zadejte kodove cislo 00405 (0-32000)

-Zadání potvrdit stisknutím tlaèítka (:2).

Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP
Zadejte adresu XX

-Ukonèit výstup => 91-2 strana 6.

Naètení bloku namìøených hodnot [

Pøi hledání závad si je možno nechat v blocích \
namìøených hodnot zobrazit stav vstupních signálù. J

91-2 strana 4 Autorádio II Vydání 04.01
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FABIA 2000>- Elektrická zaøízení 91

Pracovní postup

O -Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a navolit
adresu navigace 37.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: --

Zvolte funkci XX

-Zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených hod-

no•' a zadání potvrdit stisknutím tlaèítka @.

Zobrazení na displeji: Nacteni bloku namerených hodnot Q
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

-Zadat pøíslušné tøímístné èíslo zobrazované skupiny a

zadání potvrdit stisknutím tlaèítka @.

Blok namìøených hodnot 001

~ Kap. 91-4, Blok namìøených hodnot 001

Blok namìøených hodnot 002

O Nacteni bloku namerenych hodnot 2 ~ Zobrazení na displeji

pred. repro OK zad. repro .OK

stav zadních reproduktorùa)

.v poøádku

.zkrat

.pferušení [

zadní reproduktorya)

stav pfedních reproduktorù

.v poøádku

.zkrat

.pferušení

pfední reproduktory

aj Zobrazuje se jen u zadních pasívních reproduktorù.

O Blok namìøených hodnot 003

Nacteni bloku namerenych hodnot 3 ~ Zobrazení na displeji

aktívni antena OK

I
stav antény

.v pofádku

.zkrat

+: pferušení

anténa

druh antény

.aktivní (napø. anténa se støešním zesilovaèem)

O +: pasivní

Vydání 04.01 Autorádío II 91-2 strana 5
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91 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 004 ~
Nacteni bloku namerenych hodnot 4 -+ Zobrazení na displeji

O telefon vypnuto

stav vstupu telefon mute (nìmý)

.telefon v provozu = "zapnuto"

.telefon vypnut = "vypnuto"

telefon

stav øídicího výstupu aktivního zesilovaèe

.O = stav v poøádku

.1 = zkrat na kostru

Blok namìøených hodnot 005 ~

Nacteni bloku namerenych hodnot 5 -+ Zobrazení na displeji

spoj. CD OK

I

stav spojení CD

.v poøádku

.není v poøádkua)

spojení CD

I.

a) Zobrazuje se, i když není CD mìníè zamontován. t

Ukonèení výstupu O
-Zvolit funkci @ @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit (g).

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ Z d .

t d xxa eJ e a resu

-Vypnout zapalování.

-Odpojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-.

I

!
I

O
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FABIA 2000 >-- Elektrická zaøízeni 91

91-3 Navigaèní systém I

( i Upozornìní!
.Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpojit

kostøicí kabel akumulátoru.

.Pøed odpojením akumulátoru je nutno zjistit bezpeè-
nostní kód autorádia.

.Po pøipojení akumulátoru je nutno vložit bezpeènostní
kód autorádia, nastavit hodiny a u vozidel s elek-
trickým stahováním oken provést nastavení ~ opr.
sk. 02; Servisní prohlídky a údržba.

Všeobecný popis
Navigaèní systém (nìkdy též radionavigaèní systém =
RNS) v sobì sjednocuje funkce kvalitního autorádia s
ROS a navigaèního systému.

Ve dvojité skøíòce podle DIN je umístìno

O .autorádío ROS

.Barevný displej 5" z tekutých krystalù

.navigaèní systém se satelítním pøijímaèem GPS

.mechanika CD-ROM pro navigaèní systém

Pøes svorkovnici ve skøíòce je navigaèní systém spojen s
anténou urèenou pro autorádio, telefon a navigaci.

K rozšíøení funkcí autorádia je k dispozici svorkovnice pro
6násobný CD-mìniè.

Vstup pro signál TV na zadní stranì skøíòky umožòuje vy-
užívat funkcí televize a videa.

Hledání závad

Navigaèní systém je vybaven vlastní diagnostikou.

K hledání závad je potøeba provést vlastní diagnostiku a
pomocí pøístroje -V.A.G 1552- pøeèíst uložené údaje.

@ Vlastní diagnostika autorádia v navi-

gaèním systému

Autorádio a navigaèní systém mají rozdílné adresy.

Provádìní vlastní diagnostiky autorádia je shodné s
vlastní diagnostikou autorádia ~ Kap. 91-2.

Vlastní diagnostika navigaèního sys-
tému I

Opatøení k odstraòování aktuálních a na typu závislých
závad ~ návod k použití navigaèního zaøízení.

i Upozornìní!
Následující popis se vztahuje na použití diagnostického
pøístroje V.A. G 1552 s programovou kartou 5. O nebo vy-

CI šší.

Vydání 04.01 Navigaèní systém I 91-3 strana 1
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91 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení

Pøipojení diagnostického pøístroje V.A.G 1552

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí PøístrOje
Oa pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-VAG 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-

Podmínky pro kontrolu

.Všechny pojistky jsou dle elektrického schématu v

poøádku

.Napìtí akumulátoru nejménì 11 V

Diagnostická zásuvka se nachází vlevo vedle od-
kládacího prostoru øidièe

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s pøís- ...
lušným vedením.

Zapnout zapalování.
Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp ejl: -- Z d . t d xxa eJ e a resu V

Upozornìní!

Jestliže se na displeji nic nezobrazí: ~ návod k použití

diagnostického pøístroje.

-Zadat 37 pro "Navigaci" a zadání potvrdit stisknutím

tlaèítka @.

Výzva k výpisu verze øídicí jednotky
, ...3B09l9887 A navigace 0002->

Zobrazeni na displeji: ...Kodovani 00000 WSC 00000

.380919887 A: èíslo verze øídicí jednotky navigaèního
systému ve skøíòce RNS

.navigace: oznaèení systému

.0002: èíslo verze softwaru

.00000: kódování øídicí jednotky

.WSC 00000: kód dílny O

Zobrazení na displeji navigaèního systému bìhem vlast-
ní diagnostiky "Diag".

.v ,
..J Upozornenl!

.Autorádio a navigaèní systém mají rozdílná èísla verzí I
øídicích jednotek.

.Zobrazované èíslo verze øídicí jednotky není èíslo
náhradního dílu kompletního navigaèního systému.

.Èíslo náhradního dílu navigaèního systému se
nachází na nálepce na skøíni navigaèního systému!

J ti .v d. I .. b .,. d ' I d ., , h --Test systemu vozidla HELP
es lze se na ISp ejl o jevl je no z nas e UjlCIC -- R . d ... dn tk d . d ,

hl ' , hl d ' d d.. k , d ' dl :I. :l.C:I. Je o a neo POV:l. a.
ašenl, vy e at zava u v lagnostlc em ve enl po e

vyhledávání závad ~ Elektrická schémata, hledání
závad a montážní místa.

...Test systemu vozidla HELP
Chyba pri navazovani komunikace

~
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 91

...Test systemu vozidla HELP
() Vedeni K neprepina na kostru

...Test systemu vozidla HELP
P v " t . ti V' tk r::1 d I_, k k Vedeni K neprepina na plus

-reJI pomocI acl a ~ na a SI ro .

Pøehled funkcí vlastní diagnostiky

Možné jsou následující funkce:

01 -Výzva k výpisu verze øídicí jednotky =:} 91-3
strana 2

02 -Výzva k výpisu chybové pamìti =:} 91-3 strana 3

03 -Diagnóza akèních èlenù =:} Kap. 91-4

05 -Mazání chybové pamìti =:} 91-3 strana 3

06 -Ukonèeni výstupu =:} 91-3 strana 4

08 -Naètení bloku namìøených hodnot =:} Kap. 91-4

10 -Pøizpùsobení =:} Kap. 91-4

(:) Ètení pamìti závad

.c"I c U Pozornìní!
c!c

Zobrazená chybová hlášení nejsou aktualizována vždy,
ale pouze pøi zahájení vlastní diagnostiky, popøípadì
funkcí 05 "Mazání chybové pamìti".

Z b ' d ' I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un Clo

-Zadat funkci @]@ "Výzva k výpisu chybové pamìti" a

potvrdit @.
N d. I .. b .v t I -. h . d --I X Zjistena chyba! I

a ISp eJI se zo razl poce u ozenyc zava .--I I

Uložené závady se postupnì zobrazí.

-Zobrazenou závadu vyhodnotit pomocí tabulky závad
a odstranit ji.

I NeZjistena zadna zavada! -> I Nezjistena zadna zavada! ->
O Po zobrazení hlášení "Nezjištìna žádná závada" a po sti-'"

sknutí B se program vrátí zpìt na výchozí pozici.

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

Jestliže se na displeji objeví jiné hlášení: =:} Návod
k obsluze diagnostického pøístroje.

-Ukonèení výstupu (funkce 06) .

Mazání pamìti závad

i Upozornìní!
Pøi mazání pamìti závad se její obsah vymaže defini- I
tivnì. Pokud pamì• závad nelze vymazat, je tøeba znovu I
pøeèíst pamì• závad, a závadu odstranit.

Pøedpoklady:

O .Pamì• závad byla pøeètena.

~ .Všechny závady byly odstranìny.

Vydání 04.01 Navigaèní systém I 91-3 strana 3
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91 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizení

Po pøeètení pamìti závad:

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
OO razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . vo e un C:l. xx

-Zvolitfunkci@@"Mazání chybové pamìti" a potvrdit

(9).
Z b ' d. I Test systemu vozidla ->

O razeni na ISp eJI: -- Ch b t ,Y ova pame vymazana.

Tím je pamì• závad vymazána.

-Stisknout B.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un C:l.

.'"
I.. Upozornìní!

J tI .v b ' t k ' t hl ' v . d V I b Vh --Test systemu vozidla ->
.es lze se zo razl a ove o asenl, os o e em --

N b 1 d t h b t Ik t I k h b v e y o az na c y ovou pame
on ro y c ~ e.

.Pøesnì dodržovat prùbìh kontroly: nejprve pøeèíst
pamì• závad, pøípadnì závadu odstranit, pak pamì•

vymazat.

Ukonèení výstupu 10

-Zvolit funkci @ @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit (9).

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zadejte adresu XX

-Vypnout zapalování.

-Odpojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-.

Tabulka závad

:8

.I Upozornìní!
.V následujícím textu textu jsou podle 5místného èísla

závady vypsány všechny možné závady, které mohou
být rozpoznány na diagnostickém pøístroji
-V.A.G 1552-.

.Pøed nahrazením konstrukèního dílu, který byl vyka- 1"""\
zován jako vadný, se musejí všechna pøíslušná ve- "'-'
dení a konektorová spojení k tìmto dílùm
pøekontrolovat podle schématu zapojení.

.Po opravì pøeèíst pøístrojem -V.A. G 1552- pamì•
závad a následnì vymazat.

.Všechny sporadické a statické závady jsou ukládány
do pamìti závad: Jako statická je rozpoznána taková
závada, která se vyskytne po dobu alespoò 2 s. Po-
kud se poté závada již nevyskytuje, je uložena jako
sporadická (krátkodobá). Vpravo na displeji se objeví
"/SP".

.Po zapnutí zapalování se všechny uložené závady
pøemìní na sporadické a teprve, jestliže se vyskytují i
po pøezkoušení, jsou uloženy jako statické.

.Nevyskytne-Ii se sporadická závada v prùbìhu 50
jízdních cyklù (zapalování zapnuto alespoò na dobu
5 minut, rychlost> 30 km/h), bude vymazána.

C)
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 91

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina záva- Možné projevy závady Odstranìní závady

r dy
~ 00668

Palubní napìtí signál pøiliš malý + napìtí aku- navigace funguje špatnì, -Naèist blok
svorka 30a) mulátoru je menší nebo vùbec ne namìøených hod-

než 9,5 V not ~ Kap. 91-4.

+ akumulátor není -Zkontrolovat
dostateènì nabitý pøípadnì nabít

+ vadný akumulátor akumulátor ~ opr.

+ vadný alternátor sk.v,27; ~Iektrická
zarlzen I.

+ je zapnuto mnoho
elektrických -Zko~trolovat al-
spotøebièù ternator ~ opr.

sk. 27; Elektrická
zaøízení.

-Vypnout všechny
elektrické

spotøebièe.O 00854
výstup. zobraz. bez komunikace + vadné vedení nedochází k pøenosu dat -Naèist blok
rádia ve sdruž. ..v. mezi navigaèním systé- namìøených hod-

v, t ., hb) + vadny navlgacnl v, .0
prls rojlc t ' mem a panelem prlstroju; not ~ Kap. 91-4.

sys em b ' d. I .. zo razeni na ISp ejl pane-

+ vadný panel lu pøístrojù není v poøádku -Zko~trolovat,ve-

pøístrojù denl dle schematu

zapojení.

-Provést vlastní di-

agnostiku panelu
pøístrojù, pøípadnì
panel pøístrojù
vymìnit ~ Kap.
90-2

-Vymìnit navigaèní
systém.

00862
Anténa navigace pøerušení/zkrat + vadné vedení navigaèní systém nefungu- -Naèíst blok

(t j (GPS) -R50/R52 na plus/zkrat na + vydná anténa pro je správnì (urèování polo- namìøených hod-

kostru navigaèní systém hy) not ~ Kap. 91-4.

(GPS) -Zkontrolovat ve-

dení dle schématu

zapojení.

-Zkontrolovat,
pøípadnì vymìnit
anténu pro navi-

gaèní systém
(GPS).

O
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91 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizení

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina záva- Možné projevy závady Odstranìní závady

dy
O00867

.spojení k øídicí žádný signál + vadné vedení navigace není v poøádku -Provést pøizpùso-
jednotce ABS b ,. I o

k I+ vadný snímaè enl Impu zu o a
otáèek na kole => Kap. 91-4.

+ vadná øídicí jednot- -Naèíst blok
ka ABS namìøených hod-

not => Kap. 91-4.

-Provést vlastní di- i
I

agnostiku ABS.

-Zkontrolovat ve-
dení dle schématu

zapojení.
01311
~atová sbìrnice: žádný signál + vadné vedení funkce systému zvuku -Naèíst blok
Informace (DSP) , v, dk '+ vadný navigaèní nenl v pora u namìøenych hod-

systém not => Kap. 91-4.

O+ vadný systém zvu- -Zkontrolovat ve~
ku (DSP) dení dle schématu

zapojení.
65535
Vadná øídicí jed- vadný navigaèní sys- navigace nefunguje -Vymìnit navigaèní I
notka tém správnì systém.

a) Tato závada se mùže uložit do pamìti, jestliže spouštìt bìži déle než 10 sekund!

b) Po každém odstranìni závad a vymazáni pamìti závad je nutno provést kontrolu funkce druhého displeje a následnì opìt preèist pamì•

závad!

.

i
I

:J
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 91

91-4 Navigaèní systém II

Ú Vlastní diagnostika navigaèního sys-
tému II

Diagnostika akèních èlenù.
.Upozornìní!

Provádìní diagnostiky akèních èlenù nemá v tomto

pøípadì pro opraváøské úèely žádný význam.

Naètení bloku namìøených hodnot

Vstupní signály a napìtí potøebné pro provoz navi-
gaèního systému jsou neustále sledovány vlastní diag-
nostikou.

Pøi hledání závad si je možno nechat v blocichC i namìøených hodnot zobrazit stav vstupních signálù.

/ Pracovní postup

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-, navolit

adresu navigace 37 a potvrdit @.
Z b . d. I " --Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: -- 1 f k .
Zvo te un CJ. xx

-Zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených hod-

no•' a zadání potvrdit stisknutím tlaèitka @.

Zobrazeni na displeji: ...Nactení bloku namerených hodnot Q
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX

-Zadat pøíslušné tøímístné èíslo zobrazované skupiny a

zadání potvrdit stisknutím tlaèítka @.

O..c

C)

Vydání 04.01 Navigaèní systém II 91-4 strana 1
800.5304.04.15

~- -~#~



91 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 001

-:J
Nacteni bloku namerenych hodnot 1 -+- Zobrazení na displeji

O 12,3 V 60 % zapnuto

stav kontaktu S

.lze kontrolovat bìhem zobrazování
namìøených hodnot

.vytáhnout klíèek ze zapalování = zobra-

zení "vypnuto"

.kontakt S opìt zapnout = zobrazení "zap-

nuto"
I

stmívání osvìtlení autorádia v procentech Oen pi'i zapnutých !
hlavních svìtlometech)

.O až 99% !

napìtí na svorce 30

.mìøeno za filtrací O

signál o rychlosti z tachometru

.O nebo 1 (4 impulzy na jedno otoèení kola)

Blok namìøených hodnot 002

Nacteni bloku namerenych hodnot 2 -+- Zobrazení na displeji

zpat. nezar. sv. 15 zap.

I

stav svorky 15

.zapnuté zapalování = "sv. 15 zap."

.vypnuté zapalování = "sv. 15 vyp," O

stav spinaèe couvacích svìtel

.zaøazená zpáteèka = "zpat. zar,"

.nazaøazená zpáteèka = "z pat. nezar."

3
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FABIA 2000>- Elektrická zaøízení 91

Blok namìøených hodnot 003

C
Nacteni bloku namerenych hodnot 3 ~ Zobrazení na displeji

Antena OK
GPS

I

stav prijímaèe GPS

.OK

.prerusen

prijímaè GPS

Blok namìøených hodnot 004

C Nacteni bloku namerenych hodnot 4 ~ Zobrazení na displeji )

ext. displ. OK

I

stav externího displeje

.OK

.ne OKa)

externí displej (panel prístrojù)

a) Zobrazuje se, i když na panelu pøístrojù druhý displej není.

Blok namìøených hodnot 005

C Nacteni bloku namerenych hodnot 5 ~ Zobrazeni na displeji

dat. sbern. OK

I

stav datové sbìrnice

.OK

.ne OK

datová sbìrnice

O
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91 FABIA 2000 >o- Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 006

Nacteni bloku namerenych hodnot 6 ~ Zobrazení na displeji O

doleva O km/h doprava O km/h

I rychlost vpravo v km/h

snímaè otáèek vpravo

rychlost vlevo v km/h

snimaè otáèek vlevo

Pøizpùsobení

Navigaèní systém používá pro výpoèet cesty mimo jiné
také obvod kola a impulzy ze snímaèù otáèek na kolech.

Pomocí funkce pøizpùsobení je možno do pamìti uložit

následující zmìny:

.velikost kola (pneumatiky) ::)

.poèet impulzù snímaèù otáèek

Jednotlivé funkce lze vyvolat prostøednictvím pøíslušných
èísel kanálù pøizpùsobení (viz. tabulka pøizpùsobení).

Tabulka pøizpùsobení:

Kanál pøizpùsobení Funkce pøizpùsobení

01 obvod kola v mm

02 poèet impulzù snímaèù
kola

i Upozornìní!
Po zmìnì hodnoty pøizpùsobení pøípadnì po ukonèení
kanálu pøizpùsobení jen nutno k navolení jiného kanálu
pøizpùsobení provést funkci 10 "Pøizpùsobení"! 8

Pøizpùsobení na obvod kola

Upozornìní!

Pøizpùsobení o obvod kola je nutno provádìt jen tehdy,
je-Ii mìnìno navigaèní zaøízení.

-Zadat funkci 10 "Pøizpùsobení" a potvrdit tlaèítkem@.

Z b ' d. I Prizpusobenio razeni na ISp ejl: -- Z d . t .
1 k 1 xxa eJ e OJ.S o ana u

-Zadat 01 a potvrdit stisknutím tlaèítka @.

Z b ' d. I I Kanal 1 Prizpusobeni 1930 ~ I
o razeni na Ispejl: --I (-t .l.-) I

V horní øádce je zobrazen zvolený kanál a aktuální (v
pamìti uložená) hodnota obvodu kola v milimetrech.

-Stisknout tlaèítko @.

Zobrazení na displeji: Kanal 1 Prizpusobeni 1930 ~ ~
Zadej te hodnotu prizpusobeni XXXXX ~

91-4 strana 4 Navigaèní systém II Vydání 04.01
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøizení 91

-Zadat nový obvod kola. Pfed ètyøciferné èíslo zadávat
~ O (nulu), nap~. 0~915 ~ Tabv~lka obvodù pneumatik.

~} -Zadat potvrdit stlsknutlm tlacltka @.

Zobrazení na displeji: ""1 1

-Zadat potvrdit stisknutím tlaèítka @.

Z b . d. I Kanal 1 Prizpusobeni 1915 Q
o razeni na Ispejl: Uloz~t zmenenou hodnotu do pamet~?

-Zadat potvrdit stisknutím tlaèítka @.

Z b . d. I Kanal 1 Prizpusobeni 1915-+
o razeni na ISp ejl: --.

Zmenena hodnota ulozena do pamet~

-Stisknout tlaèítko @.

-Zadat 06 pro funkci "Ukonèení výstupu".

Tabulka obvodù pneumatik

8"

.I Upozornìní!
C .Z následující tabulky lze zjistit hodnoty obvodù pøís-

, lušných pneumatik. Tyto hodnoty se používají pøi
pøizpùsobování navigaèního systému na obvod kola.

.Pøizpùsobení na obvod kola je nutno provádìt jen teh-
dy, je-Ii mìnìno navigaèní zaøízení.

.Po montáži kol s pneumatikami jiné velikosti není
provádìní tohoto pøizpùsobení nutné, nebo• navi-
gaèní systém se kalibruje sám.

Oznaèení pneumatik Obvod pneumatiky (mm)

155/80 R13 1765

165/70R14 1795

185/60 R14 1765

185/55R15 1785

195/50 R15 1760

Pøizpùsobení poètu impulzù snímaèù otáèek

O .
!* Upozornìní!.

Pøizpùsobení snímaèù otáèek je nutno provádìt jen po
výmìnì navigaèního pøístroje.

-Zadat funkci 10 "Pøízpùsobení" a potvrdit tlaèítkem @.

Z b . d. I Prizpusobenio razeni na ISp ejl: -- d ..
1 k 1Za eJte c~s o ana u XX

-Zadat 02 a potvrdit stisknutím tlaèítka @.

Z b . d. I I Kanal 2 Prizpusobeni 45 -+ 1
o razeni na Ispejl: --I (-1.J,-) 1

V horní øádce je zobrazen zvolený kanál a aktuální (v
pamìti uložený) poèet impulzù snímaèù otáèek.

-Stisknout tlaèítko @.

Zobrazení na displeji: Kanal 2 Prizpusobeni 45-+
Zadejte hodnotu prizpusobeni XXXXX

C.-Zadat nový poèet impulzù. Pøed dvouciferné èíslo
zadávat tøikrát O, napø. 00043.
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91 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøizeni

Oznaèení pneumatik Poèet impulzù

155/80 R13 43 J
165/70 R14

185/60 R14

185/55 R15

195/50 R15

Z d " t d ' t t. k t ' ti V' tk Q --I Kanal 2 Prizpusobeni 43 Q 1
-a an I po vr I s IS n u lm acl a L9J. --I (- t ;..-) I

-Zadání potvrdit stisknutím tlaèítka (9).

, ." Kanal 2 Prizpusobeni 43 Q
Zobrazeni na displeji: Ul . t h d t d t .

?oz~ zmenenou o no u o pame ~.

-Zadat potvrdit stisknutím tlaèítka (9).

Zobrazení na displeji: Kanal 2 Prizpusobeni 43 ~
Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout tlaèítko @.

-Zadat 06 pro funkci "Ukonèeni výstupu".

J
Elektronické zabezpeèení proti krádeži

Navigaèní systém je vybaven elektronickým zabezpeèo-
vacím systémem proti krádeži.

Jestliže je elektronický zabezpeèovací systém aktivní,
bliká pøi vypnutém pøístroji a vypnutém zapalováni èer-
vená dioda vpravo nahoøe na èelní desce pøístroje.

Po zapnutí navigaèního systému dioda zhasne a systém
je pøipraven k provozu.

Zabezpeèovací systém zaène úèinkovat a zablokuje sys-
tém, jakmile:

.napájení (svorka 30) klesne pod urèitou mez

.je spálená pojistka pro navigaèní systém

.došlo k odpojení akumulátoru vozidla v rámci dí-

lenských prací

Zablokování systému elektronickým zaøízením je po zap- O
nutí pøístroje signalizováno na displeji nápisem "SAFE".

Zrušení blokování

Opìtovné uvedení systému do provozu je možné jen po
zadání správného kódu pro elektronické zabezpeèení
proti krádeži.

-Zjistit kód pøístroje.

í
r.

O
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FABIA 2000 ~ Elektrická zaøizeni 91

EU Upozornìni!

O .Kód je spoleènì s èíslem pøístroje pøiložen k autorádiu
.=;> návod k obsluze.

.Z bezpeènostních dùvodù by nemìla být kartièka s
kódem uschována ve vozidle. Kód je nutno pøípadnì
zjistit u zákazníka.

.Každý pøístroj má vlastní kód. Dojde-Ii k výmìnì
pøístroje, musí být použit kód nového pøístroje. Nový
kód je potøeba pøedat zákazníkovi spolu s literaturou
od pøístroje.

-Zapnout navigaèní systém.

Na displeji se zobrazí nápis "SAFE". Nad ním je upo-
zornìní "Zadejte èíselný kód" a øada èísel ,,0000".

-Zadat kód, který je nalepen na kartièce k navigaci tím,
že se postupnì vybírají a potvrzují èísla z výbìrového
pole písmen a èísel.

C -Kód potvrdít stisknutím pravého otoèného tlaèítka.

Pøístroj bude odblokován a je pøipraven k provozu.

Byl-Ii kód správnì zadán, musí po vytažení klíèku zapa-
lování blikat vpravo nahoøe na pøístroji svìtelná dioda.
Jestliže dioda bliká, je navigaèní systém pøipraven k pro-
vozu a elektronické zaøízení proti krádeži je aktivováno.

Jestliže omylem dojde pøi zadávání kódu k zadání špat-
ného èísla, objeví se na displeji nejprve blikající, posléze
trvalý nápis "SAFE". Postup pro odblokování elektro-
nického zaøízení proti krádeži je možno ještì dvakrát zo-

pakovat.

Dojde-Ii opìtovnì ke špatnému zadání kódu, bude asi na
1 hodinu pøístroj zablokován.

Další pokus o odblokování je možno provést až po uply-
nutí doby zablokování.

Bìhem doby blokování musí být pøístroj zapnut a klíèekC musí zùstat v zapalování. Po uplynutí doby blokování,
zhasne na displeji poèet pokusù a výše popsaným zpùso-
bem je možno odblokování zopakovat.

O
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91 FABIA 2000.. Elektrická zaøizeni

Svorkovnice navigaèního systému

1 -Pøipojka pro anténu navi- J

gaèního systému
2 -26-pólová svorkovnice pro

senzoriku navigaèního sys-
tému

Obsazení svorkovnice => 91-4
strana 8 1

3 -Pøípoj RGB (video)

Tato pøípojka není obsazena

4 -Nìkolikanásobná svorkov-
nice I, II, III

Obsazení svorkovnice => 91-4 2
strana 8

5 -Pøípojka pro anténu autorádia

00 o 3
0000

00

_ccccc O
4

~
~

5

I N91-0138 I

Obsazení 26-pólové svorkovnice pro senzoriku 8 i

navigaèního systému

26-pólová svorkovníce 4 -svorka 15 (zapalování)

5 -levý snímaè otáèek

6 -pokyny k jízdì Nf+ (nevyužito)

13 -CAN-Bus High (nevyužito)

17 -spínaè couvacích svìtel Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
18 -pravý snímaè otáèek Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

19 -pokyny k jízdì Nf- (nevyužito)

20 -pokyny k jízdì Nf-stínìní (nevyužito)

26 -CAN-Bus Low (nevyužito)

Obsazení nìkolikanásobné svorkovnice I, II, III I N91-0155 I

Nìkolikanásobná svorkovnice I, -T20-, je ze tøí èástí,
které jsou rozlišeny rozdílnými barvami: :J
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FABIA 2000... Elektrická zaøizení 91

Vicepólová svorkovnice I, èást 1, žlutá ...

(I 1 -Line aut vlevo vzadu, LR

U 2 -Line aut vpravo vzadu, RR ]

3 -Line aut, ukostøení
4 -Line aut vlevo vpøedu, LF .

5 -Line aut vpravo vpøedu, RF II 01 03 05 07
I6 -spínané plus pro zesilovaè zvuku

02 04 06 08
Vícepólová svorkovnice I, èást 2, zelená ~

~
7 -telefon -vstupní signál, TEL+ III 01 03 05 07 I8 -druhý displej, CLOCK
9 -druhý displej, DATA 02 04 06 08

10 -druhý displej, ENA I N91-0139 I

11 -dálkové ovládání, REM

12 -telefon -vstupní signál, TEL-

Vícepólová svorkovníce I, èást 3, modrá

13 -CD-mìniè, DATA IN

O 14 -CD-mìniè, DATA aUT

15 -CD-mìniè, CLOCK

16 -CD-mìniè, napájení (+), svorka 30

17 -CD-mìniè, øídicí signál

18 -CD-mìniè, levý a pravý kanál, kostra

19 -CD-mìniè, levý kanál, CD/L

20 -CD-mìniè, pravý kanál, CD/R

Vícepólová svorkovnice II, -T8a-, 8-násobná, hnìdá

1 -reproduktor + vzadu vpravo

2 -reproduktor -vzadu vpravo

3 -reproduktor + vpøedu vpravo

4 -reproduktor -vpøedu vpravo

5 -reproduktor + vpøedu vlevo

6 -reproduktor -vpøedu vlevo

7 -reproduktor + vzadu vlevo

O 8 -reproduktor -vzadu vlevo

Vícepólová svorkovnice III, -T8-, 8-násobná, èerná

1 -gala (pøizpùsobování hlasitosti hluku ve voze)

2 -vypínání zvuku (provoz telefonu)

3 -vlastní diagnostika/vedení K

4 -pøípoj zapínání a vypínání ovládané zapalovacím
klíèkem

5 -svorka 30 -øídicí signál zajištìní proti krádeži, SAFE

6 -osvìtlení (svorka 58b)

7 -svorka 30

8 -svorka 31

r~

Vydání 04.01 Navígaèní systém II 91-4 strana 9
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91 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Demontáž a montáž navigaèního pøístro-
je

:).,I Upozornìní!
Èíslo náhradního dílu kompletního navigaèního systému
je na nálepce na skøíni navigaèního systému!

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøípravek pro demontáž -T 10057- (dvì sady)

Demontáž:

í Upozornìní! i
Pøed demontáží je potøeba zjistit kód navigaèního sys-
tému. Dojde-Ii k výmìnì navigaèního systému, je potøeba
elektronické zabezpeèení proti krádeži aktivovat (viz
návod k obsluze). Nový kód je tøeba sdìlit zákazníkovi.

-Zasunout demontážní pøípravky do otvorù až zaskoèí. ...O

-Vyjmout navigaèní systém z panelu tahem za oka de-
montážního pøípravku.

-Odjistit a rozpojit svorkovnice.

Vytáhnout demontážní pøípravek:

-Zatlaèít zajiš•ovací pásek -šipka- a demontážní ...

pøípravek vytáhnout.

Montáž: ~ II

-Pøipojit svorkovnice navigaèního systému.

-Zasunout navigaèní systém rovnì do panelu tak, až I
zaskoèí. I.

í Upozornìní!
Pflzasouvání navigaèního pøístroje netlaèit na displej ~ I .
nebo ovládací tlaèítka, mohlo by pøitom dojít k jeho poš-
kození. I S91-0038 I

3
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91-5 Pøíprava pro telefon

C rn Upozornìní!
.Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpojit

kostøicí kabel akumulátoru.

.Pøed odpojením akumulátoru je nutno zjistit bezpeè-
nostní kód autorádia.

.Po pøipojení akumulátoru je nutno vložit bezpeènostní
kód autorádia, nastavit hodiny a u vozidel s elek-
trickým stahováním oken provést nastavení ~ opr.
sk. 02; Servisní prohlídky a údržba.

U vozidel s pøípravou pro telefon je možná dodateèná
montáž mobilního telefonu.

Pro použití telefonù ve vozech ŠKODA je vždy potøeba
øídicí jednotka obsluhy telefonu, tzv. interface-box. Ten
zajistí propojení mobilního telefonu se všemi ve voze již
zabudovanými pøíslušnými komponenty pøes normalizo-
vanou svorkorvici VDA.

O Pro každý typ použitého telefonu je nutno zjistit u výrobce
daný typ interface-boxu. K interface-boxùm bez svorkov-
nice VDA je zapotøebí pøíslušný adaptér (napø. od firmy
Votex).

Pøíprava pro telefon 1

Pøehled ...1 2

1 -Anténa pro rádio a telefon ~ 3
2 -Autorádio 6. Iø O [~

3 -Reproduktory ve dveøích 'I
4 -Napájení 'I
5 -Svorkovnice pøípravy pro telefon ~ 91-5 strana 1 II I!: -= =- ~~

6 -Anténní kabel pro telefon II
4II r

Obsazení svorkovnice (pozice 5) :: D J

O Kontakt Obsazení 1

1 svorka 15a 6 L 5 I 891-0023 I

2 svorka 58b

3 svorka 31 1 2

4 neobsazeno ~

Iø r 3

O[~

Pøíprava pro telefon 2 I,

Pøehled ...~ I
-==-~

1 -Anténa pro rádio a telefon
2 -Autorádio 4

3 -Reproduktory ve dveøích
4 -Napájení telefonu
5 -Mikrofon pro telefon ~ 91-5 strana 3 5

~ I 891-0053 I

Vydání 04.01 Pøíprava pro telefon 91-5 strana 1
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91 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

6 -Svorkovnice VDA pro øídicí jednotku obsluhy telefo-
nu (interface box) -obsazení svorkovnice ~ 91-5
strana 2 ,

7 -Øídicí jednotka obsluhy telefonu -J412- (interface- ..J

box) ~ 91-5 strana 3

8 -Svorkovnice pro pøipojení k interface boxu ~ 91-5
strana 2

Obsazenísvorkovnice

Kontakt Obsazení
1 svorka 31

2 neobsazeno

3 signál o rychlosti

4 ke svorkovnici autorádia A (vypínání zvuku)

5 neobsazeno

6 neobsazeno

7 ke svorkovnici autorádia C 2. èást, kontakt ~
12 (vstupní signál pro telefon, TEL-) J

8 neobsazeno

9 mikrofon pro telefon -R38

10 svorka 15a

11 svorka3Oa

12 svorka 58b

13 neobsazeno

14 neobsazeno

15 neobsazeno

16 ke svorkovnici autorádia C 2. èást, kontakt
7 (vstupní signál pro telefon, TEL+)

17 neobsazeno

18 mikrofon pro telefon -R38

2
Montážní pøehled držáku na telefon O
Držák na telefon 1 -Držák telefonu

2 -Kryt držáku telefonu (tahem sejmout)

3 -3,5 Nm

4 -3,5 Nm

5 -Svorkovnice pro pøipojení k interface boxu

5 4 3
~

1891-0060 I J

91 - 5 st 2 Pøíprava pro telefon Vydání 04.01
rana 800.5304.04.15
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FABIA 2000.. Elektrická zaøizení 91

Demontáž a montáž øídicí jednotky obs-
O luhy telefonu -J412-

Demontáž

-Demontovat støední díl pøístrojové desky ~ opr.
sk. 70; Karoserie -montážní práce.

-Odpojit anténní pøívod -2-. -Rozpojit svorkovnice a demontovat øídicí jednotku O

obsluhy telefonu -1- z držáku pøístrojové desky.

M t 'V .1on az -

Montáž se provádí opaèným postupem.

\
Demotáž a montáž mikrofonu .' -

Demontáž .

O -Demontovat vnitøní osvìtlení ~ Kap- 92-2.

-Rozpojit svorkovnici a tahem vyjmout mikrofon.

Montáž

Montáž se provádí opaèným postupem.

O
I 891-0061 I

O

C
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 91

91-6 CD-mìniè

O Všeobecná upozornìní

& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení odpo-
jit kostøicí kabel akumulátoru.

rn Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeè-

nostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky
v závislosti na výbavì vozidla: vložit bezpeènostní
kód autorádia, nastavit hodiny, u vozidel s el. sta-
hováním oken provést nastavení => Servisní
prohlídky a údržba.

O Demontáž a montáž CD-mìnièe

Cd-mìniè je umístìn pod sedadlem spolujezdce.

Demontáž

-Demontovat sedadlo spolujezce => opr. sk. 72;
Karoseríe -montážní práce.

-Odpojit svorkovnici.

-Demontovat postranní kryty z rámu sedá ku => opr.
sk. 72; Karoserie -montážní práce. ~~!~~

-Vyšroubovat 4 šrouby -šipky- (1 Nm). -Vyjmout CD-mìniè.

Montáž

O -Montáž se provádí v opaèném poøadí.

G\;'
U

Vydání 04.01 CD-mìniè 91-6 strana 1
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I

O
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( ~J~] ~[j"I~J~~" E"J ~'J~li~ ~~'J~'JE"J~~" ~~~l~"r~~~I':"

92-1 Ostøikovací zaøízení

&. Pozor!
Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém zaøízení odpo-
jit kostøící kabel akumulátoru.

rn Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-

peènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky
v závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro-

O vést nastavení ~ Servisní prohlídky a údržba.

Demontáž a montáž nádobky ostøiko-
vaèù

Demontáž:

-Demontovat pøední nárazník ~ Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63

-Odpojit svorkovnici na èerpadle ostøikovaèe -1-. -Odpojit hadice od èerpadla -2-.

-Odšroubovat obì matice -šipky- a demontovat nádob- ku ostøikovaèe smìrem dopøedu.

rn Upozornìní!
Pro lepší pøehlednost je motorový prostor znázornìn bez

O akumulátoru a chladièe.

Montáž

-Montáž se provádí v obráceném poøadí.

\

r-xC
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92 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizení

Demontáž a montáž ostøikovacích trysek
ostøikovaèù skel J

Demontáž

-Demontovat raménka stíraèù ::::> Kap. 92-2.

-Demontovat kryt ::::> Karoserie -montážní práce; opr.
sk. 66

-Odpojit hadièky z trysek ostøikovaèù (vèetnì plastové ...
koncovky) a trysky vyjmout smìrem nahoru.

rn Upozornìní! ;::;;~-
Ostøikovací trysky nelze nastavovat.

Montáž

-Montáž se provádí v obráceném poøadí. ~

~-~~~:;~~:"'-' J;::::;~~~
I 592-0040 I

J

)
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92-2 Stírací zaøízení
( \

)~ &. Pozor!

Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení odpo-
jit kostøíci kabel akumulátoru.

.
.I Upozornìní!

.Pøed odpojením akumulátoru u vozu s bezpeènostním
kódováním autorádia zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést v závislosti
na výbavì vozidla následující kroky: vložit bezpeè-
nostní kód autorádia, nastavit hodiny, u vozidel sel.
stahováním oken provést nastavení => Servisní
prohlídky a údržba.

Demontáž a montáž stíracího zaøízení

O Demontáž a montáž stírátek

.: UPozornìní!.,
.Aby bylo možno demontovat náhon stírátek s táhly a

motor stíraèù, je tøeba demontovat raménka stírátek a

kryt.

.Pøed demontáží ramének stírátek je potøeba se pøes-
vìdèit, že se motor stíraèù nachází v koncové poloze.
Jen tak lze pøi montáži správnì nastavit koncovou po-
lohu stírátek.

.U vozidel s varovným zaøízením proti krádeži je pøi
otevøené kapotì motoru stírání skel vypnuto.

-Demontovat pomocí šroubováku obì krytky -1-. ...

-Povolit matice (20 Nm) -2-, ale neodšroubovat je zce-
la.

O -Opatrnì pohybovat stírátky -3- tak dlouho, až se
uvolní.

-Nyní zcela vyšroubovat matice a demontovat stírátka.

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Demontáž motorku stíraèù z táhel

-Vyšroubovat oba šrouby (5 Nm). ...

-Odpojit svorkovnici na motorku stíraèù.

-Demontovat motorek stíraèù i s táhly.

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

C I S92-0039 I

"
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Demontáž motorku stíraèù
1 4 2 1

-Vyháknout pomocí velkého šroubováku tyè -1- z úchy- ... \_í~~~:~ Otu -2-.

-Vyšroubovat matici (20 Nm) -3- z úchytu.

-Vyšroubovat upevòovaci šrouby (8 Nm) -4-. =======~~-~~~

~ ~ ,,~~~ ~~~~~

~~
Montáž motorku stíraèù

-Zapojit motorek stíraèù na svorkovnici a pomocí
spínaèe stíraèù jej nechat dobìhnout do koncové po- I 892-0044 I

lohy.

-Svorkovnici znovu rozpojit a motorek stíraèù upevnit ...
pomocí upevòovacích šroubù -4- (5 Nm). 1 4 2 1

-Nasadit úchyt -2- tak, aby byl rovnobìžnì s tyèí.

-Dotáhnout matici (20 Nm). ()

Nastavení koncové polohy stíracích lišt

-Nechat dobìhnout motorek stíraèù do koncové polo- I 892-0044 I

hy.

-Nasadit a vyrovnat stírací lišty na znaèku -1- na pøed- ...
ním skle a dotáhnout upevòovací matice.

-Vyzkoušet stírání.

-Popøípadì ještì jednou vyrovnat a utáhnout raménka
stírátek a utáhnout upevòovací matice (20 Nm). .i

,

I Upozornìní!
Tolerance mezi stírací lištou a znaèkou -1-: :t 5 mm 1 r

I 892-0049 I

I

J
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Demontáž a montáž stírací gumy

C Demontáž

-Na uzavøené stranì stírací gumy stisknout obì ocelo- ...
vé lišty montážními kleštìmi k sobì, vyjmout je
do strany z horní svorky a gumu s ocelovými vložkami
vytáhnout jako celek ze zbylých svorek.

1592-0017 IMontáž

-Nasadit novou stírací gumu do spodních svorek ...
stírací gumy.

-Obì ocelové vložky zasunout do první drážky stíracío'. gumy tak, aby vybrání vložek smìøovalo ke gumì, a

aby zapadly do gumových výstupkù v drážce.

-Stisknout montážními kleštìmi obì ocelové vložky
vèetnì stírací gumy a nasadit do horních svorek tak,
aby výstupky svorky -šipka- na obou stranách zapadly
do stírací gumy.

I 592-0018 I

O

'1.

O
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O

O

O

O
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92-3 Stírací a ostøikovací
E) zaøízení zadního skla

A Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení odpo-
jit kostøící kabel.

t Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u vozu s bezpeènostním

kódováním autorádia zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky v
závislosti na výbavì vozidla: vložit bezpeènostní kód
autorádia, nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním
oken provést nastavení ~ Servisní prohlídky a
údržba.

C Stírací zaøízení skla víka zavazadlového prostoru -montážní pøehled

1 -Raménko stiraèe
o nastavit do koncové polohy

~ 92-3 strana 3

O demontáž a montáž ~ 92-3
strana 2 ~j~~

2 -Stírací lišta "" ;~~--- ~
O demontáž a montáž stírací 11 '

gumy ~ Kap. 92-2 ~

3 -Ostøikovací tryska ",,~~~~ I.
O nastavení ~ 92-3 strana 3 10 '

O výmìna ~ 92-3 strana 3

4 -Tìsnicí kroužek ~5 -Motorek stiraèe 9 L!

O demontáž a montáž ~ 92-3
strana 2 " ~ 3

C G -Matice MG, 8 Nm 8~ \-= ~~~~ 7 -Pryžový kroužek

8 -Distanèní podložka 7 (O) ~ 4

9 -Tìsnìní
~ ~

10 -Matice OK 13 ,

O 15 Nm rGj

11 -Krytka "=f

6~ ~,
~

I 892-0034 I

~
L-)
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92 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Demontáž a montáž zadního stíraèe Demontáž a montáž raménka stírátka O

-Odklopit krytku.

-Povolit matici (12 Nm) -šipka-. -Zvednout raménko stíraèe a uvolnit je kývavými pohy-

by z kuželu.

-Vyšroubovat matici a raménko stíraèe vyjmout.

-Montáž s provádí v obráceném poøadí.

Demontáž a montáž motorku zadního stíraèe

-Demontovat spodní výplò víka zavazadlového pros-
toru ~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 70.

-Odpojit svorkovnici -1- od motorku stíraèe. 1 2

-Odpojit hadièku -2- ostøikovací trysky. --

-Vyšroubovat matice (7 Nm) -šipky- a demontovat mo- J
torek stíraèe. r=J

-Montáž se provádí v obráceném poøadí.

-I S92-0032 1-

Pøi montáži je tøeba dbát na to, aby bylo tìsnìní ve víku - "'""' zavazadlového prostoru správnì usazeno, jak je zde

zobrazeno.

O

,::)
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Nastavení koncové polohy stíraèe víka
Q) zavazadlového prostoru

Stírací lišta musí být rovnobìžná s nejspodnìjším ...
vyhøívacím vláknem -šipky- v pravé èásti zavazadlového
prostoru.

Nastavení ostøikovací trysky

IDo støedu ostøikovacího pole.

Výmìna ostøikovací trysky FABIA =-t~i~

Demontáž I "n" nn"~ I
I 592-0035 I

-Stí raè nastavit do koncové polohy.

-Odklopit krytku stíraèe. /-Opatrnì vytáhnout ostøikovací trysku vhodnými kle- ...
C štìmi ve smìru šipky.

Montáž

-Nasunout ostøikovací trysku až na doraz na osu .
stíraèe tak, aby otvor ostøikovací trysky smìøoval svis-
le vzhùru.

Výmìna ostøikovací trysky FABIA Combi

Demontáž I "n" nn"" I
I 592-0036 I

-Demontovat obložení pátých dveøí =:> opr. sk. 70;
Karoserie -montážní práce.

-Uvolnit pøíchytky brzdového svìtla -šipky- a brzdové ...
svìtlo vysunout smìrem ven z vozidla.

-Rozpojit svorkovnici a hadièku ostøikovací trysky.

(:; -Ostøikovací trysku -1- vytáhnout 1

Montáž

-Nasunout ostøikovací trysku tak, aby otvor ostøikovací II-
trysky smìøoval dolù.

1592-0058 I

C
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O

O
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92-4 Zaøízení ostøikovaèù svìtlometù

C Montážní pøehled

1 -Pøední nárazník

2 -Nosník nárazníku
3 -Hadice k nádobce ostøikovaèe 6

4 -Hadièka k nádobce ostøiko-
vaèe

5 -Válec ostøikovaèe

O demontáž a montáž => 92-4
strana 2 \ I6 -2,5 Nm

7 -Ostøikovací trysky
O seøízení => 92-4 strana 1

8 -Krytka

9 -Svorka
O pøípoje hadièky => 92-4

C strana 1

10 -Držák ostøikovaèe

O demontáž a montáž => 92-4
strana 1

I S92-0041 I

C
Seøízení ostøikovacích trysek

Ostøikovací trysky seøídit tak, aby ostøikovací paprsek
smìøoval rovnomìrnì do støedu svìtlometu.

-Vytáhnout ostøikovací trysku -šipka- až nadoraz a vhodným nástrojem, napø. jehlou, seøídit trysku tak,

aby ostøikovací kapalina dopadala na støed.

Demontáž a montáž držáku ostøikovaèe.
..Upozornìní!d

Držák ostøikovaèe lze demontovat a montovat také pøi na- .,.,.'"" -~~~-
montovaném nárazníku. -~;;~~~~~~~~ ;

C I 892-0045 1./
~

Vydání 05.00 Zaøízení ostøikovaèù svìtlometù 92-4 strana 1
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Demontáž

-Opatrnì povytáhnout držák ostøikovaèe a pøidržet. ~

-Pomocí malého šroubováku trochu nadzvednout západku -šipka-.

-Zcela vytáhnout držák ostøikovaèe.

Montáž

-Nasunout držák ostøikovaèe do západky válce ostøiko-
vaèe.

-Nastavit trysky ostøikovaèe =;. 92-4 strana 1.

Demontáž a montáž válce ostøikovaèe

Demontáž

I Upozornìni!
Ò;;azník musí být demontován =;. Karoseríe -montážní ~
prace; opr. sk. 63.

-Demontovat pøíslušný svìtlomet =;. Kap. 94-1.

-Demontovat držák ostøikovaèe =;. 92-4 strana 1. I
i

-Vyšroubovat oba šrouby -šipky- na válci ostøikovaèe. I 892-0050 I

-Stáhnout svorku pøípoje hadièky a hadièku odpojit. I

l
Montáž

-Montáž se provádí v obráceném poøadí.

-Nastavit trysky ostøikovaèe =;. 92-4 strana 1. O

~
1892-0052 I\ .

~
92-4 strana 2 Zaøízení ostøikovaèù svìtlometù Vydání 05.00
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'LY ~=~! ~~~~~[!"E"J., ~~~I~':~'J~~~., ~ ~'11'E"J[~[:] ~'Jí'[~~"

94-1 Hlavní svìtlomety -halo-
genové

~ Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení od po-
jít kostøící kabel akumulátoru.

~ UPozornìni!W
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeè-

nostním kódováním zjistit kód.

.Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné

e práce =:> Kap. 27-1.

Montážní pøehled

1 -Kryt
2 -Žárovka potkávacího svìtla

O žárovka H7, 12 V, 55 W

O výmìna =:> 94-1 strana 3

3 -Objímka žárovky smìrového
1svìtla

4 -Žárovka smìrového svìtla

O žárovka 12 V, 21 WO výmìna =:> 94-1 strana 3 9 - ~;jj
5 -Oblímka žárovky obrysového

I 2s v e ti a l!i11r ~~

6 -Žárovka obrysového svìtla

O žárovka 12 V, 5 W

C O výmìna =:> 94-1 strana 3

7 -Tìles~ sv~tlometu. .8 ~2~""'/ ~ 3
O serlzenl =:> Servlsnl

prohlídky a údržba; opr. O
sk. 02 4

O demontáž a montáž =:> 94-1 ~ strana 2

8 -Žárovka dálkového svìtla
O žárovka H3, 12 V, 55 W 5

O výmìna =:> 94-1 strana 4

9 -Nastavovaè sklonu svìtlo- 6
metù
O demontáž a montáž =:> 94-1

strana 4 7

I 894-0148 I
~
~

Vydání 02.02 Hlavní svìtlomety -halogenové 94-1 strana 1
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Demontáž a montáž svìtlometu

Demontáž O
-D~montovat pøední náraznik => Karoserie -Montážní ,~

prace; opr. sk. 63.

-Vyšroubovat oba šrouby (3,5 Nm). -Rozpojit svorkovnici.

~
::::::~~"""" 594-0094

-Vyšroubovat oba upevòovací šrouby -šipky- (5 Nm). -Vyjmout svìtlomet smìrem dopøedu. ,

Montáž J

rn Upozornìni!
Pøi výmìnì dílù karoserie, napø. nosníku zámku kapoty
nebo nárazníku, vyrovnat svìtlomet pomocí obou seøizo-
vacích a upevòovacích plastových prvkù.

-Další montáž se provádí v obráceném poøadí.

-Nastavení svìtlometu => Servisní prohlídky a údržba;
opr. sk. 02.

594-0092

Seøízení svìtel do mlhy

Seøízení => Servisní prohlídky a údržba; opr. sk. 02.

Výmìna žárovek svìtlometu

rn Upozornìni! O
.Nedotýkat se pøi výmìnì holýma rukama baòky žáro-

vky. Prsty by zanechaly na skle mastné stopy, které
by se pøi zapnutí žárovky vypaøovaly a sklo by zmatni-
ly.

.Pøi výmìnì žárovky používejte ochranné brýle a ruka-
vice.

-Demontovat nejprve kryt stlaèením úchytù -šipky- smìrem dolù a pak vyjmout smìrem dozadu.

)

94-1 strana 2 Hlavní svìtlomety -halogenové Vydání 02.02
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Výmìna žárovky potkávacího svìtla
2 3

O -Odpojit svorkovnici -1-. ...

-Odjistit drátìné oèko -2- pøes západky -3- a žárovku

vyjmout.

1

Výmìna žárovky obrysového svìtla

-Vytáhnout žárovku s objímkou ze svorkovnice -šipka-. ...

-Po výmìnì žárovky objímku se žárovkou nasadit do
reflektoru až na doraz.

e)

Výmìna žárovky smìrového svìtla 1894-0090 1/

-Otoèit objímku smìrem doleva -šipka- a vytáhnout ji. ...

E)

I 894-0091 I

C

Vydání 02.02 Hlavní svìtlomety -halogenové 94.1 strana 3
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Výmìna žárovky dálkového svìtla

-Odpojit svorkovnici -1- a vyháknout drátìné oèko -2- Opøes úchyt -3-. 1

-Vyjmout žárovku -4-.

4
Výmìna žárovky svìtla do mlhy

í Upozornìní!
Pro lepší pøístupnost se musí mlhovka demontovat.

I 594-0096 I

-Vyháknout kryt -1- a vyšroubovat oba šrouby -2-. -Vyjmout mlhovku.

!J

I 594-0104 I

-Rozpojit svorkovnici -4- a uvolnit drátìné oèko -2- z výstupkù -3-.

-Vyjmout žárovku -1-.

I
i

Def}lontážoa montáž nastavovaèe sklonu A
svetlometu V

[tJ Upozornìní!
Dojde-Ii k demontáži a montáži pøípadnì výmìnì nasta-
vovaèe sklonu svìtlometù, je tøeba vždy provést nasta-
vení pomocí pøístroje k nastavování svìtlometù.
Pøíslušný sklon je vyznaèen na gumovém krytu svìtlome-
tu. I ""'. ".,,~ I

I 594-0105 I

O

94.1 strana 4 Hlavní svìtlomety -halogenové Vydání 02.02
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Demontáž

O -Demontovat kryt stlaèením ramének -šipky- dolù a
kryt sejmout smìrem dozadu.

-Odpojit svorkovnici nastavovaèe -šipka-. -Uvolnit nastavovaè otoèením doleva (v pøípadì le-

vého svìtlometu) -šipka- a vyjmout nastavovaèC z uchycení v reflektoru smìrem dolù. (U pravého svìt-
lometu uvolnit otoèením doprava a vyjmout z uchy-
cení v reflektoru smìrem nahoru.)

Montáž

-Nasunout kulový konec osy nastavovaèe do uchycení -šipka- (levý reflektor zeshora, pravý reflektor zespo-

du). Rukou pøitom pøidržovat parabolu v patøièné

výšce.

-Zajistit nastavovaè otoèením do pùvodní polohy.

e
Polepy halogenových svìtlometù

Pro zamezení oslnìní protijedoucích vozidel pøi cestách
do zemí s pravostranným, popøípadì levostranným pro-
vozem je nutno pøelepit halogenové svìtlomety samole-
picí fólií.

C Vydání 02.02 Hlavní svìtlomety -halogenové 94.1 strana 5

800.5304.07.15
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Vozidla LHD v levostranném provozu

-Nalepit podle obrázku obdélníkovou samolepicí fólii ...
O-1- na dìlicí rovinu (rysku) -šipka- na skle pravého

svìtlometu.

-Nalepit podle obrázku šípovitou samolepící fólii -2- na
sklo levého svìtlometu.

-Dodržet rozmìr -a- (67 mm).

Vozidla RHD v pravostranném provozu

-Postupovat podle pøedchozího popisu, avšak obdélní-
kovou samolepicí fólii nalepit na sklo levého svìtlome-
tu a šípovitou samolepicí fólii nalepit na sklo pravého
svìtlometu.

1894-0147 I

J

i

!

O

;]
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800.5304.07.15



FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení 94

94-2 Postranní smìrová svìtla

( Demontáž a montáž postranních
smìrových svìtel

& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení odpo-
jit kostøicí kabel akumulátoru.

."
Upozornìní!

.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-
peènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky
v závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro-
vést nastavení ~ Servisní prohlídky a údržba.

O Demontáž

-Povolit 2 šrouby -4- krytu podbìhu (1.5 Nm). 1 cn.. nno') I
S1 ",94-0082 1

-Rukou vytlaèit postranní smìrovku. ...

m Upozornìní!
.Vhodným zpùsobem zamezit poškození laku (napø.

pomocí textilní pásky).

.Západka -šipka- se nachází na obou stranách vozidla

vždy vpøedu.

-Vyjmout boèní smìrové svìtlo z blatníku.

-Sejmout krytku -1- z gumové objímky -3-.

-Lze také vyjmout žárovku -2-, je-Ii nutno ji vymìnit.

C Montáž
-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

m Upozornìní!
Dbát na to, aby pøi montáži správnì zapadly výstupky
plastového krytu -1- do západek.

-Kryt smìrového svìtla -1- se musí do blatníku nasun-
out tak, aby západka zacvakla.

C
c

Vydání 08.99 Postranní smìrová svìtla 94-2 strana 1
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94-3 Zadní skupinové svítilny

O
& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

CI] Upozornìní! --
.Pø~d odp~jení:n ak.u"!ulá~?r~ u ,autorádia s bez- -: ~

pecnostmm kodovamm ZJistit kod. 2 ;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::-

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky v , "= :
závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio, ~J~=======~~
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro- _\==

/:::=: :--vést nastavení ~ Servisní prohlídky a údržba. '
1-3 I c--

Montážní pøehled '

C 1 -Upevòovací matice M5 (3 Nm) ~
2 -Svorkovnice ' \

3 -Zadní svítilna s nosièem žárovek; demontáž a mon- \
táž nosièe žárovek ~ 94-3 strana 1 ,

Demontáž a montáž nosièe žárovek a \

žárovek '"", -..,.-/

I 894-0081 I

Demontáž

-Stlaèit zajiš•ovaci tøminky -šipky- a vyjmout nosiè žárovek

1 -žárovka brzdového svìtla (12 V/21 W)
2 -žárovka smìrového svìtla (12 V/21 W) 1

3 -žárovka couvacího svìtla (12 V/21 W)

4 -dvouvláknová žárovka koncového svìtla do mlhy a
levého koncového svìtla (12 V/21 W/4 W) pøip. pra-

O vého koncového svìtla (12 V/4 W) 2 \

J

I
3 I

I
I

\

I 894-0087 I

G

Vydání 08.99 Zadní skupinové svítilny 94-3 strana 1
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Demontáž a montáž zadní skupinové
svítilny Q

Demontáž

-Otevøít víko zavazadlového prostoru.

-Odklopit boèní výplnì.

-Odpojit svorkovnici -2-.

-Vyšroubovat matice -1- (3 Nm).

-Vyjmout kompletní skupinovou svítílnu smìrem do-zadu -3-. '

--,
Montáž 2 ,~;;;;;;;;;;;~

m
U v . I ' I= :~~:; -

L.tJ pozornenl. r'=,,:~~~:

Dbát na to, aby pøi montáži tìsnìní mezi karoserií a tì/e- ~/':::=---
3sem zadní skupinové svítilny dobøe utìsòova/o. I' c---

-Montáž se provádí v opaèném poøadí. ' ~

-Pøed dotažením upevòovacích matic srovnat skupino- I
vou svítilnu s obrysy karoseríe (rovnomìrné spáry). I

\ \

\ '
\

\
\ /

\ I 594-0081 I

J

I
r

~

94-3 strana 2 Zadní skupínové svítilny Vydání 08.99 I
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94-4 Osvìtlení poznávací znaè-
~ ky

& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpo-
jit kostøicí kabel akumulátoru.

00 Upozornìní!
.Pøed odpojenim akumulátoru u autorádia s bez-

peènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky v
závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro-
vést nastavení ~ Servisní prohlídky a údržba.

O De~ontáž a montáž osvìtlení poznávací
znacky

Demontáž 2

00 Upozornìní! 1
Na obrázku je znázornìno jen levé osvìtlení poznávací

znaèky.
4-0080

-Povolit upevòovací šrouby -2- (2x, s køížovou hlavou 1 Nm) v krycím skle -1-.

-Sejmout svitilnu.

-Vyjmout žárovku (12 V, 5 W) ze svìrné objímky.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

C
...

-
i
i

C
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J

J

O
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94-5 Tøetí brzdové svìtlo

C'
A Pozor!
Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

[i] Upozornìni!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-

peènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky v
závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro- ~vést nastavení ~ Servisní prohlídky a údržba. 3

Demontáž a montáž tøetího brzdového ~;~~~I' ;

::::--'~svìtla I~'~I
O TV t ' bd , Vtl . t ' h 'V' t .' k I ,"! re I rz ove sve o Je namon ovano v ornl cas I VI a I l..

zavazadlového prostoru. I' '
I I

Demontáž

-Otevøít víko zavazadlového prostoru.

-Sejmout støední ~ást výpl~~ ~íka,za~azadlovéhO pro- ~ 1
storu ~ Karoserle -montaznl prace, opr. sk. 55. I 894-0084 I

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -1- (1,5 Nm). -Odpojit svorkovnici -3- a demontovat tøeli brzdové

svìtlo -2-.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

C [i] Upozornìní!
Tøetí brzdové svìtlo neobsahuje žárovky, ale svìtelné di-

ody.

"'

C

Vydání 08.99 Tøetí brzdové svìtlo 94-5 strana 1
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94-6 Pøepínaè pod volantem

O & Pozor!

Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpo-
jit kostøicí kabel akumulátoru.

LI] Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u vozu s bezpeènostním

kódováním autorádia zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky
v závislosti na výbavì vozidla: vložit bezpeènostní
kód autorádia, nastavit hodiny, u vozidel s el. sta-
hováním oken provést nastavení =;> Servisní
prohlídky a údržba.

Demontáž a montáž pøepínaèe pod vo-
O lantem

Demontáž

-Demontovat volant =;> Karoserie -Montážní práce;
opr. sk. 69.

-Demontovat vratný kroužek se spirálovým vodièem
=;> Karoserie -Montážní práce; opr. sk. 69.

-Povolit šroub -2- (2,8 Nm) a demontovat pøepínaè pod ...
volantem.

Montáž

Pøi montáži pøepínaèe pod volantem je tøeba nastavit
vzdálenost -a- mezi volantem a tìlesem vinuté pružiny.

-Namontovat pøepínaè pod volantem.

-Namontovat volant =;> Karoserie -Montážní práce;
~ opr. sk. 69. I A48-0122 I

-Vyrovnat pøepínaè pod volantem do vodorovné polo-

hy.

-Nastavit rozmìr -a-. ...

1 -volant

2 -tìleso vinuté pružiny

3 -šroub pøepínaèe pod volantem

a -cca 2,5 mm

-Další montáž se provádí v opaèném poøadí.

LI] Upozornìní!
.Pøi montáži je nutné, aby byla spínací skøíòka a

zámek øízení nastaven ve stejné poloze, napø. "zapa-
lování zapnuto".

.Po dotažení obou upevòovacích šroubù na tìlese I A48-0128 I

( pøepínaèe pod volantem je tøeba je opìt zajistit zaji-
_/ š•ovacím lakem.

Vydání 04.01 Pøepínaè pod volantem 94-6 strana 1
800.5304.04.15 ,,, 
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Demontáž a montáž vložky zámku øízení

Demontáž: ~
-Nastavitelný volant posunout dolù.

-Demontovat kryty pøepínaèe pod volantem.

-Rozpojit svorkovnici ètecí cívky -1-. -Zasunout klíèek k zapalování do zámku øízení a otoèit

jím do polohy "zapalování ZAP". Pøi tom bude viditelný

vývrt (otvor) na èelní stranì vedle zasunutého klíèku.

-Zasunout ocelový drát nebo kolíèek (cca. g 1,5 mm)

až na doraz do vložky zámku a souèastnì vytahovat

vložku zámku øízení s ètecí cívkou z tìlesa zámku

øízení.

.I Upozornìní!
Jestliže musí být vymìnìna vložka zámku øízení, je bez-

podmíneènì nutné dodržet pokyny týkající se výmìny

ètecí cívky imobilizéru ~ Kap. 96-1. ~

Montáž:

-Zasunout klíèek k zapalování do vložky zámku øízení

a otoèit jím do polohy "zapalování ZAP".

-Vložku zámku øízení s klíèkem k zapalování zcela za- I

sunout do tìlesa zámku øízení.

-Zapojit svorkovnici na ètecí cívce imobilizéru.

-Namontovat kryty.

Rozmístìní svorkovnic na zapalovací 75 30 P 50b

skøíòce //:::~~~I

15 -svorka 15 /;: ~::~~~~

50b- svorka 50b ill t!1) .a O 75 -svorka 75 50 'lJ(/ -15

86s- svorka 86s t?~ 'Lb!

P -parkovací poloha ~.lQJ ~~ -30
-~

~ ~ 868 I A94-0044 I

,

-:J I
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FABIA 2000.. Elektrická zaøizení 94

94-7 Varovné zaøízení

~--' Aili Pozor!

Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém zaøízení odpo-
jit kostøící kabel akumulátoru.

Po odpojení a následném pøipojení akumulátoru je tøeba
provést nìkteré dodateèné práce => Kap. 27-1.

Demontáž a montáž sirény varovného
zaøízení H12

Demontáž ..07.00

-Demontovat kryt oddìlovacího prostoru => Karoserie
-montážní práce; opr. sk. 66.

-Demontovat šrouby -2- a plastový kryt -1- vyjmout.

CJ -Rozpojit svorkovnici -1- sirény varovného zaøízení -2-. ...

-Demontovat matici -3- a sirénu vyjmout.

Demontáž 08.00 >-

Vozy od 08.00 mají sirénu namontovanou nad ohybem
výfuku na levé stranì vozidla u palivové nádrže.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Výmìna záložního zdroje sirény varo-
vného zaøízení

Záložní zdroj je souèástí sirény varovného zaøízení a pro-
to je nutno ho mìnit se sirénou jako celek.

C Demontáž a montáž spínaèe víka moto-

rovéhoprostoru F120

Demontáž

-Demontovat zámek víka motorového prostoru
=> Karoserie -montážní práce; opr. sk. 55.

-Odpojit svorkovnici na kontaktním spínaèi.

-Demontovat pojistky -3- a spínaè -1- vyjmout ze ...
zámku víka motorového prostoru -2-.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

~"~ ,;;
,
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FABIA 2000" Elektrická zaøízeni 94

94-8 Pomoc pøi parkování

O Celkový pøehled pomoci pøi parkování

& Pozor!

Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

.
I Upozornìni!

.Pøed odpojením akumulátoru u vozu s bezpeènostním
kódováním autorádia zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést: u vozidel s kódo-
vaným autorádiem vložit bezpeènostní kód, nastavit
hodiny a u vozidel s el. stahováním oken provést
nastavení =:;> Servisní prohlídky a údržba; opr. sk. 02

O Pomoc pøi parkováni se skládá z:

Varovný bzuèák pomoci pøi parkování -H15-

Demontáž:

-Demontovat vnitøní osvìtlení =:;> Kap. 96-2.

-Rozpojit svorkovnici bzuèáku a tahem odejmout..
.Upozornìní!

Bzuèák je ke støeše vozidla pøichycen pomocí suchého

zipu.

Montáž:

-Montáž se provádí opaèným postupem.

Øídicí jednotka pomoci pøi parkování -J446-

..v zavazadlovém prostoru vlevo na podbìhu

.demontáž a montáž =:;> 94-8 strana 1

Snímaèe pomoci pøi parkování

.nacházejí se v ochranné lištì zadního nárazníku

.demontáž a montáž =:;> 94-8 strana 2

Demontáž a montáž øídicí jednotky po-
moci pøi parkování

Demontáž

-Demontovat výplò v zavazadlovém prostoru na levé
stranì =:;> Karoserie -montážní práce; opr. sk. 70.

Øídicí jednotka se nachází v zavazadlovém prostoru vle-
vo na podbìhu.

0 -Rozpojit svorkovnice.

Vydání 04.01 Pomoc pøi parkování 94-8 strana 1
800.5304.04.15 ,

,---~ ~ ,-



94 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

-Demontovat obì matice a øídicí jednotku pomoci pøi

parkování vyjmout. O

Montáž

-Montáž se provádí opaèným postupem.

Demontáž a montáž snímaèe pomoci pøi
parkování

Demontáž

-Demontovat zadní nárazník =:> Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63.

-Rozpojit svorkovnici -1- na snímaèi. -Odtlaèit obì pojistky -šipky-.

-Vyjmout ultrazvukový senzor.

M o n táž
~~I~,(:S::::S:::::J::JL~ 1 ., J

-~
-Montáž se provádí opaèným postupem. -m \ ID;

Vlastní dignostika pomoci pøi parkování ,

Všeobecné pokyny

Systém pomoci pøi parkování mìøí pøi couvání pomocí I 894-0079 I

ètyø ultrazvukových snímaèù vzdálenost zadní èásti vo-
zidla od pøekážky.

Je-Ii k vozidlu pøipojen pøívìs a jeho kabel je v zásuvce,
jsou snímaèe pomoci pøi parkování vyøazeny z provozu.

Funkce:

Po zapnutí zapalování se po dobu cca. jedné sekundy
provádí samokontrola. O

Od této chvíle je øídicí jednotka pomoci pøi parkování trva-
le v èinnosti, i když snímaèe jsou aktivovány teprve po
zaøazení zpáteèky.

Jakmile je pomoc pøi parkování pøipravena, zazní krátký
signál. (u vozidel s automatickou pøevodovkou se

zpoždìním jedné sekundy)

Jestliže øídicí jednotka pomoci pøi parkování zjistí závadu
v systému, zazní dlouhý signál po dobu 3 sekund.

.
I.. Upozornìní!

Je-Ii na parkovacím zaøízení závada, uloží se do pamìti
závad až po dvou minutách.

Varování pøi couvání zaèíná asi 1,5 metru pøed pøekážk-
ou. Varováním se rozumí tónové impulzy o délce asi 75
ms.

Pøestávky mezi tónovými impulzy se zkracují umìrnì O
zmenšující se vzdáleností od pøekážky. Menší

94.8 strana 2 Pomoc pøi parkování Vydání 04.01
800.5304.04.15



FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 94

vzdálenost než 25 cm, je oznamována trvalým tónem.

(hlasitost lze nastavit pomocí funkce 10 "Pøizpùsobení".

C
Pøipojení diagnostického pøístroje V.A.G 1552

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-VAG 1551/3, 3A, 38, nebo 3C-

Podmínky pro kontrolu

.Všechny pojistky jsou dle elektrického schématu v

poøádku

.Napìtí akumulátoru nejménì 11 V

Diagnostická zásuvka se nachází vlevo vedle od-
kládacího prostoru øidièe

-Vyháknout kryt smìrem dolù.

C ' -Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s pøís- ...
) lušným vedením.

Zapnout zapalování"
Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp ejl: -- Z d . t da eJ e a resu XX

:: UPozornìní!.,
Jestliže se na displeji nic nezobrazí: ~ návod k použití

diagnostického pfístroje.

-Zadat adresu 76 "Pomoc pøi parkování" a zadání

potvrdit stisknutím tlaèítka @.

Výzva k výpisu verze øídicí jednotky
Z b ' d. I 6Y69l9283 Einparkhilfe 0001->

o razeni na ISp ejl: --Kodovani 00123 WSC 00000

.6Y6919283: èíslo verze øídicí jednotky navigaèníhoO systému ve skøíòce RNS

.Einparkhilfe: oznaèení systému

.0001: èíslo verze softwaru

.00123: kódování øídicí jednotky

.WSC 00000: kód dílny

Zobrazení na displeji navigaèního systému bìhem vlast-
ní diagnostiky "Diag".

J ti .v d. I .. b .'" d ' I d ., , h --Test systemu vozidla HELP
es lze se na Ispejlo Jevlje noznase UjlCIC -- R . d " " . dn tk d " d Ihl ' v , hl d t . d d. t. k , d ' dl :I. :l.C:I. Je o a neo POV:l. a.
asenl, vy e a zava u v lagnos IC em ve enl po e

vyhledávání závad ~ Elektrická schémata, hledání
závad a montážní místa. T t t . dl HELPes sys emu VOZ:l. a

...Chyba pri navazovani komunikace

...Test systemu vozidla HELP
Vedeni K neprepina na kostru

(j ...Test systemu vozidla HELP
P v "' t ' ti V' tk r-::-1 d I v, k k Vedeni K neprepina na plus

-rejl pomocI acl a l:!J na a SI ro .

Vydání 04.01 Pomoc pøi parkování 94-8 strana 3
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94 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizeni

Pøehled funkcí vlastní diagnostiky

Možné jsou následující funkce: O

01 -Výzva k výpisu verze øídicí jednotky =:> 94-8
strana 3

02 -Výzva k výpisu chybové pamìti =:> 94-8 strana 4

05 -Mazán í chybové pamìtí =:> 94-8 strana 4

06 -Ukonèení výstupu =:> 94-8 strana 5

07 -Kódování øídicí jednotky

08 -Naètení bloku namìøených hodnot

10 -Pøizpùsobení

Ètení pamìti závad.
.I Upozornìní!

Zobrazená chybová hlášení nejsou aktualizována vždy,
ale pouze pti zahájení vlastní diagnostiky, popfípadì
funkcí 05 "Mazání chybové pamìti".

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

-Zadat funkci @ (?J "Výzva k výpisu chybové pamìti" a

potvrdit (2).

'x Zjistena chyba! ,Na displeji se zobrazí poèet uložených závad. "', I

Uložené závady se postupnì zobrazí.

-Zobrazenou závadu vyhodnotit pomocí tabulky závad
=:> 94-8 strana 5 a odstranit ji.

INezjistena zadna zavada! -> I Nezjistena zadna zavada! ->
Po zobrazení hlášení "Nezjištìna žádná závada" a po sti-'"

sknutí B se program vrátí zpìt na výchozí pozici.

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

Jestliže se na displeji objeví jiné hlášení: =:> Návod
k obsluze diagnostického pøístroje.

-Ukonèení výstupu (funkce 06) .()

Mazání pamìti závad

i Upozornìní!
Pti mazání pamìti závad se její obsah vymaže defini-
tivnì. Pokud pamì• závad nelze vymazat, je tteba znovu
pteèíst pamì• závad, a závadu odstranit.

Pøedpoklady:

.Pamì• závad byla pøeètena.

.Všechny závady byly odstranìny.

Po pøeètení pamìti závad: !

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

-Zvolit funkci @@ "Mazán í chybové pamìti" a potvrdit

(2). ~
Test systemu vozidla -> ~

Zobrazení na displeji: ...Chybova pamet vymazana!

94 8 4 Pomoc pøi parkování Vydání 04.01
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 94

Tím je pamì• závad vymazána.

n -Stisknout B.
U ,... Test systemu vozidla HELP

Zobrazeni na displeji: ...Zvolte funkci XX

j Upozornìní!
Test systemu vozidla ->

+ Jestliže se zobrazí takovéto hlášení, došlo bìhem'" Nebyl dotaz na chybovou pamet
kontroly k chybì.

+ Pfesnì dodržovat prùbìh kontroly: nejprve pfeèíst
pamì• závad, pfípadnì závadu odstranit, pak pamì•
vymazat.

Ukonèení výstupu

-Zvolit funkci @J@ "Ukonèení výstupu" a potvrdit @.

Z b ' d. I ., --Test systemu vozidla HELP
O razeni na Ispejl: -- Z d . t d XXa eJ e a resu

-Vypnout zapalování.

O -Odpojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-.

Tabulka závad

.: v ,
.I. Upozornenl!

+ V následujícím textu textu jsou podle 5místného èísla
závady vypsány všechny možné závady, které mohou
být rozpoznány na diagnostickém pfístroji
-V.A.G 1552-.

+ Pfed nahrazením konstrukèního dílu, který byl vyka-
zován jako vadný, se musejí všechna pfíslušná ve-
dení a konektorová spojení k tìmto dílùm
pfekontrolovat podle schématu zapojení,

+ Po opravì pfeèíst pfístrojem -V.A. G 1552- pamì•
závad a následnì vymazat.

+ Všechny sporadické a statické závady jsou ukládány
do pamìti závad: Jako statická je rozpoznána taková

~ závada, která se vyskytne po dobu alespoò 2 s. Po-
Q kud se poté závada již nevyskytuje, je uložena jako

sporadická (krátkodobá). Vpravo na displeji se objeví
"/SP".

+ Po zapnutí zapalování se všechny uložené závady
pfemìní na sporadické a teprve, jestliže se vyskytují i
po pfezkoušení, jsou uloženy jako statické.

+ Nevyskytne-Ii se sporadická závada v prùbìhu 50
jízdních cyklù (zapalování zapnuto alespoò na dobu
5 minut, rychlost> 30 km/h), bude vymazána.

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina záva- Možné projevy závady Odstranìní závady

dy
01543

Varovn.ý ~~uèák zkrat na kostru + zkrat mezi -H15 a pøi couvání nedochází k -Vyhledat závadu
pom,o~1 prl par- kostrou varování podle schématu,
kovanl -H15

+ vadný varovný -Vymìnit -H 15,
bzuèák I

Ci

Vydání 04.01 Pomoc pøi parkování 94-8 strana 5
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94 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina záva- Možné projevy závady Odstranìni závady

01545 dy V

S~ímaè p~m,oci zkrat na kostru. zkrat mezi -G203 pøi couvání nedochází k -Vyhledat závadu
pøi parkovanl LZ -nebo zkrat na a øídicí jednotkou varováni podle schématu.
G203 .v.

plus pomocI prl par- - V v .t -G203k .. k t ymenl .ovan I a os rou

.vadný -G203

01546
S~ímaè p~m.ocí zkrat na kostru. zkrat mezi -G204 pøí couvání nedochází k -Vyhledat závadu
prl parkovanl LZS nebo zkrat na a øídicí jednotkou varování podle schématu.
-G204 I .v.

p us pomocI prl par- -V V"1 -G204
kování a kostrou ymenl .

.vadný -G204

01547
S~ímaè p~m.ocí zkrat na kostru. zkrat mezi -G205 pøi couvání nedochází k -Vyhledat závadu
prl parkovanl PZS nebo zkrat na a øídicí jednotkou varování podle schématu.
-G205 I .v.

p us pomocI prl par- - V v . t -G205k .. k t ymenl . Oovanl a os rou

.vadný -G205

01548

S~ímaè p~m,oci zkrat na kostru. zkrat mezi -G206 pøi couvání nedochází k -Vyhledat závadu
prl parkovanl PZ -nebo zkrat na a øídicí jednotkou varování podle schématu.
G206 .v.

plus pom.o~1 prl par- -V m v nit -G206.
kovan I a kostrou y e

.vadný -G2036

01549
Na~~jení sní~ V' zkrat na kostru. zkrat mezi sní- pøi couvání nedochází k -Vyhledat závadu
macu p.O~OCI prl maèem a øídicí varování podle schématu. f

parkovanl jednotkou pomoci

pøi parkování

65535
Vadná øídicí jed- .vadná øídicí jed- pøi couvání nedochází k -Vymìnit ØJ.
notka notka pomoci pøi varování

parkování -J446

G
Kódování øídicí jednotky pomoci pøi parkování

Pomocí této funkce lze øídicí jednotku pomoci pøi par-
kování na kódovat, jak je uvedeno dále:

.Vybavení pøevodovkou: mechanická nebo auto-
matická

.Tón signálu pro zaøazenou zpáteèku: s funkcí potvr-
zení, nebo bez funkce potvrzení

.Typ vozidla: napø.: FABIA

. U v .,..pozornenl.

Kódováním dojde k nastavení univerzální ØJ pomoci pøi
parkování -J446 speciálnì na požadavky urèitého vozid-
la.

Kódování O

94 8 6 Pomoc pøi parkování Vydání 04.01
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-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a zvolit "Po-
moc pøi parkování" (adresa 76); zapalování je zapnuté

O ~ 94-8 strana 3.
Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp ejl: -- Z lt f k . xxvo e un OJ.

-Zadat funkci @JGJ "Kódování øídicí jednotky" a zadání

potvrdit (9].
, ...Kodovani ridioi jednotky

Zobrazeni na displeji: ...Zadejte kodove oislo XXXXX (0-32000)

-Zadat kódové èíslo na základì kódovací tabulky a

zadání potvrdit (9].

x x x x x Kódové èíslo

O bez závìsného zaøízení

1 se závìsným zaøízením

O mechanická pøevodovka

1 automatická pøevodovka

O O bez potvrzování zaøazení zpáteè-

ky
1 s potvrzováním zaøazení zpáteè-

ky
1 FABIA

2 FABIA Sedan, FABIA Combí

.3 $KODA

N d. I ,. b ' kód ' ' ø'd ' ,. d tk ø --6Y6919283 Einparkhilfe 0001 Q
0~121~P ejl se zo razl ovanl I ICI je no y, nap .--Kodovani 00123 WSC 00000

-Stisknout (9].

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: -- Z lt f k . vo e un OJ. xx

-Zvolit funkci @J@ "Ukonèení výstupu" a potvrdit (9].

Naètení bloku namìøených hodnot

() Pøi hledání závad si je možno nechat v blocích
namìøených hodnot zobrazit stav vstupních signálù.

Pracovní postup

-Pøipojit diagnostický pøístroj ~ 94-8 strana 3.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: -- 1 f k .Zvo te un OJ. xx

-Zadat 08 pro funkci "Naètení bloku namìøených hod-

no•' a zadání potvrdit stisknutím tlaèítka (9].

Zobrazení na displeji: ...Naoteni bloku namerenyoh hodnot Q
Zadejte oislo zobrazovane skupiny XXX

-Zadat pøíslušné tøímístné èíslo zobrazované skupiny a

zadání potvrdit stisknutím tlaèítka (9].

O
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94 FABIA 2000... Elektrická zaøízení

Blok namìøených hodnot 001

CD
Nacteni bloku namerenych hodnot 1 ~ Zobrazení na displeji

50 cm 110 cm 90 cm 50 cm

vzdálenost snimaèe pravého zadniho

.O až 200 cm

vzdálenost snimaèe pravého zadniho støedniho

.O až 200 cm

vzdálenost snímaèe levého zadního støedního

.O až 200 cm

vzdálenost snímaèe levého zadního

.O až 200 cm

Blok namìøených hodnot 002 iJ

Nacteni bloku namerenych hodnot 2 ~ Zobrazení na displeji

50 cm 20 km/h ton vyp. svetlo VYP

kontrolka

.svìtlo ZAP

.svìtlo VYP aj

varovný bzuèák

.tón zap.

.tón vyp.

rychlost

.O až 300 km/h

nejmenší vzdálenost

.nejmenší hodnota ze ètyø namìøených vzdáleností O

a) zobrazuje se, i když kontrolka nenf zabudována

~
'J

94-8 strana 8 Pomoc pøi parkováni Vydání 04.01
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FABIA 2000 »- Elektrická zaøizení 94

Blok namìøených hodnot 003

C'!
Nacteni bloku namerenych hodnot 3 ~ Zobrazení na displeji

OK zpáteèo ano pfíves ne stisknuto

tlaèítko funkce

.stisknutoa)

.nestisknut

zobrazení pfívìsu

.pøívìs ano

.pfívìs ne f

zobrazení zpáteèky

.zpáteèka ano

.zpáteèka ne

stav parkovacího zafízení .

C .OK

.ne OK I

a) zobrazuje se, i když neni tlaèitko funkce namontováno

Pøizpùsobení

Pomoci funkce pøizpùsobení je možno mìnit hlasitost va-
rovného tónu (kanál 01)

-Zadat funkci 10 "Pøizpùsobeni" a potvrdit tlaèítkem @.

o .., Prizpusobeni
Zobrazeni na displeji: ...Zadejte cislo kanalu XX

-Zadat 01 a potvrdit stisknutim tlaèítka @o

I Kanal 01 Prizpusobeni 6 ~ I
Zobrazení na displeji: "'1 (-t Jv-) 1

() -Stisknout tlaèitko B.

...'0 Kanal 01 Prizpusobeni 6
Zobrazeni na displeji. ...Zadejte hodnotu prizpusobeni XXXXX

-Zadat hodnotu pøizpùsobení (napø. 00005).

Hlasitost lze nastavit v krocích od 1 do 10.

Kanal 01 Prizpusobeni 6 Q
Zobrazeni na displeji: ...Zadejte hodnotu prizpusobeni 00005

-Zadání potvrdit stisknutím tlaèitka @.

I Kanal 01 prizPuS~~tnt-) 5 Q I Kanal01 Prizpusobeni 5 Q
Zobrazení na displeji: ...(-t Jv-)

-Zadáni potvrdit stisknutím tlaèítka @.

., ..Kanal 01 Prizpusobeni 5 Q
Zobrazeni na displeji: ...Ulozi t zmenenou hodnotu do pameti?

-Zadání potvrdit stisknutím tlaèítka @.

Kanal 01 Prizpusobeni 5 ~
Zobrazeni na displeji: ...Zmenena hodnota ulozena do pameti

C -Stisknout tlaèítko Bo

, Test systemu vozidla HELP
Zobrazeni na displeji: ...Zvolte funkci XX

Vydání 04,01 Pomoc pøí parkování 94-8 strana 9
800.5304.04.15 \..
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FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízeni 94

94-9 Hlavní svìtlomety -xeno-
nové

""--

A Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

:,-U Pozornìní!
c

.pted odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeè-
nostním kódováním zjistit kód.

.Pti odpojení a následném ptipojení kostticího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné
práce => Kap. 27-1.

Celkový pøehled

c: 1 -Svìtlomet s krokovým moto-
rem

2 -Panel pøístrojù

O informace o rychlosti
O indikace poruchy výbojky

3 -Zadní snímaè s øídicí jednot-
kou 1 2 3
O demontáž a montáž => 94-9

strana 4 I ::;~~~~ ~-/F~~~~~
O seøízení => 94-9 strana 4 ::~;::;;--- III II \\ ~

.
I 894-0141 I

r
~

Vydání 09.01 Hlavní svìtlomety -xenonové 94-9 strana 1
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94 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Montážní pøehled

1 -Zapalovací vysokonapì•ový J
modul
O demontáž a montáž => 94-9

strana 3

2 -Plastový kryt

3 -Výbojka D2S 1

O výmìna => 94-9 strana 3 10 11

4 -Objímka žárovky smìrového
svìtla

5 -Žárovka smìrového svìtla

O žárovka 12 V, 21 W @O výmìna => Kap. 94-1 2

6 -Objímka žárovky obrysového , I

3s v ì ti a ""'~~~ ~-

7 -Tìleso svìtlometu 9
~~:~'~J ~;;;;;Q.r~ ~ ~~O seøízení => 94-9 strana 2

O demontáž a montáž => 94-9 8~ [) strana 2 ;.-

8 -Žárovka obrysového svìtla 7 ~ ~ L 4 J

O žárovka 12 V, 5 W "'- ""'~'" -
O výmìna => 94-9 strana 2 6 5

9 -Žárovka dálkového svìtla

O žárovka H3, 12 V, 55 W

O výmìna => 94-9 strana 2

10 -Nastavovaè sklonu svìtlo-
metù
O demontáž a montáž => 94-9

strana 3

11 -Objímka výbojky D2S

I 894-0142 I

Demontáž a montáž svìtlometu ()
Demontáž a montáž => Kap. 94-1.
J Upozornìní!

Pøi demontáži pravého svìtlometu nejprve demontovat
zapalovací modul pravého svìtlometu => 94-9 strana 3.

Seøízení svìtlometu
Seøízení => Kap. 94-1

Výmìna žárovek svìtlometu

i Upozornìní!

Nedotýkat se pøi výmìnì holýma rukama baòky žárovky.
Prsty by zanechaly na skle mastné stopy, které by se pøi
zapnutí žárovky vypaøovaly a sklo by zmatnily. :3

94.9 strana 2 Hlavní svìtlomety -xenonové Vydání 09.01
800.5304.06.15
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 94

Výmìna žárovky dálkového, obrysového a
L smìrového svìtla

-Demontovat svìtlomet => 94-9 strana 2.

Výmìna => Kap. 94-1

Demontáž a montáž výbojky D2S

Demontáž

-Demontovat pøední svìtlomet => 94-9 strana 2.

-Rozpojit svorkovnici -3- zapalovacího modulu.

-Demontovat plastový kryt.

-Uvolnit zapalovací modul-1- z výbojky. -Demontovat držák výbojky -2- a výbojku vyjmout.

Montáž

C -Montáž provádìt v opaèném poøadí.

Demontáž a montáž zapalovacího vyso-
konapì•ového modulu

LIJ Upozornìní!
.Zapalovací vysokonapì•ový modul pravého svìtlo-

metu je umístìn na spodní stranì nosníku zámku ka-

poty.
.Zapalovací vysokonapì•ový modul levého svìtlometu

je umístìn na zadní stranì plastového krytu tìlesa
svìtlometu.

Demontáž

Pro pravý svìtlomet:

C -Zmáèknout pero ve smìru -šipky-. -Vysunout modul smìrem do motorového prostoru.

Pro oba svìtlomety:

-Demontovat svìtlomet => 94-9 strana 2.

-Rozpojit svorkovnici -3- zapalovacího modulu.

-Demontovat plastový kryt.

-Uvolnit zapalovací modul -1- z výbojky. Montáž

-Montáž provádìt v opaèném poøadí.

Demontáž a montáž nastavovaèe sklonu
svìtlometù

C Demontáž a montáž => Kap. 94-1

Vydání 09.01 Hlavní svìtlomety -xenonové 94-9 strana 3
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94 FABIA 2000" Elektrická zaøizení

Demontáž a montáž zadního snímaèe s
øídicí jednotkou O

Demontáž

-Zvednout vozidlo.

-Rozpojit svorkovnici øídicí jednotky.

-Vyšroubovat upevòovací šroub snímaèe -šipka A- (21 Nm) a táhla -šipka B- (16 Nm).

Montáž

-Montáž provádìt v opaèném poøadí.

Seøízení zadního snímaèe.
I Upozornìní!

Zadní snímaè nelze seøizovat mechanicky, seøídit jej lze /"7)
pouze uvedením do základního nastavení =} Kap. 94-10. J

Zapojení svorkovnic u xenonových svìt-
lometù

Zapojení svorkovnice na øídicí jednotce

1 -svorka 31

2 -svorka 15

3- neobsazeno

4 -signál rychlosti

5 -vedení K (diagnostika)

6 -svorka 56 -signál zapnutí tlumených svìtel

7 -krokový motor

8- neobsazeno

Zapojení svorkovnic na svìtlometech 6)

1 -svorka 56b -tlumená svìtla

2- neobsazeno

3- neobsazeno

4 -svorka 31 kostra pro krokový motor

5 -svorka 56a -dálková svìtla

6 -signál od snímaèe na zadní nápravì

7 -svorka 58 -obrysová svìtla

8 -svorka 31 kostra pro dálková a obrysová svìtla

9 -ukazatel smìru

10 -kostra tlumeného svìtla a ukazatele smìru

Pøepnutí vnitøní clonky svìtlometu

Pro zamezení oslnìní protijedoucích vozidel pøi cestách
do zemí s pravostranným, popøípadì levostranným pro-
vozem je nutno pøepnout vnitøní clonku svìtlometu. J

94-9 strana 4 Hlavní svìtlomety -xenonové Vydání 09.01
800.5304.06.15
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 94

-Demontovat svìtlomet =:> 94-9 strana 2.

~ -Demontovat plastový kryt.
~_/'

Vozidla LHD v levostranném provozu

-Pøepnout páèku z polohy -A- nahoru do polohy -B-. ...

Vozidla RHD v pravostranném provozu

-Pøepnout páèku z polohy -B- dolu do polohy -A-.

Pravý svìtlomet je uspoøádán zrcadlovì.

C

C

C

Vydání 09.01 Hlavní svìtlomety -xenonové 94-9 strana 5
800.5304.06.15

~!gi~- ~ ~



94 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

Q

O

.

'.[~?~

94-9 strana 6 Hlavní svìtlomety -xenonové Vydání 09.01
800.5304.06.15

~M
~- -=



FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 94

-Demontovat svìtlomet => 94-9 strana 2.

(tj -Demontovat plastový kryt.

Vozidla LHD v levostranném provozu

-Pøepnout páèku z polohy -A- nahoru do polohy -B-. ...

Vozidla RHD v pravostranném provozu

-Pøepnout páèku z polohy -B- dolu do polohy -A-.

Pravý svìtlomet je uspoøádán zrcadlovì.

C

O

~~

Vydání 09.01 Hlavní svìtlomety -xenonové 94-9 strana 5
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FABIA 2000 Elektrická zaøízení 94

94-10 Vlastní diagnostika xeno-
(. ; nových svìtlometù

Vlastní diagnostika xenonových svìtlo-
metù s automatickou regulací

Všeobecné pokyny

Systém obsahuje plynovou výbojku D2S a automatickou
regulaci nastavení výšky svìtlometu v závislosti na
náklonu vozidla vùèi vozovce.

Vlastní nastavování výšky svìtlometu pracuje na základì
údajù z øídicí jednotky umístìné ve snímaèi na zadni

nápravì.

Systém není vybaven signalizací o poruše systému v pa-
nelu pøístrojù, pouze u vozidel, kde je osazováno relé pro
kontrolu prasklých vláken se na panelu pøístrojù objeví in-
dikace nefunkènosti vlastní výbojky.

C Pøipojení diagnostického pøístroje V.A.G 1552

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-

.Diagnostické vedení -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-

Podmínky pro kontrolu

.Všechny pojistky jsou dle elektrického schématu v

poøádku.

.Napìtí akumulátoru nejménì 11 V.

Diagnostická zásuvka se nachází vlevo vedle od-
kládacího prostoru øidièe.

-Uvolnit kryt smìrem dolù.. -Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s pøís- lušným vedením.

Zapnout zapalování.
Z b . d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: -- Z d . t d xxa eJ e a resu

.
I. Upozornìní!

Jestliže se na displeji nic nezobrazí ~ Návod k použití

diagnostického pøístroje.

-Zadat adresu @ @ "Regulace sklonu svìtel" a potvr-

dit (9].

Zobrazení na displeji: 6N0907503 LEUCHTWEITEREGELUNG 0004->
Kodovani 00010 WSC 00000

.6N0907503: èíslo verze øídicí jednotky

.LEUCHTWEITEREGELUNG: oznaèení systému

.0004: èíslo verze softwaru

( .00010: kódování øídicí jednotky

.WSC 00000: kód dílny

Vydání 02.02 Vlastní diagnostika xenonových svìtlometù 94-1 O strana 1
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94 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení

Pøehled funkcí vlastní diagnostiky

Možné jsou následující funkce: 'J

02 -Výzva k výpisu chybové pamìti => 94-10 strana 2

03 -Diagnóza akèních èlenù => 94-10 strana 4

05 -Mazání chybové pamìti => 94-10 strana 5

06 -Ukonèení výstupu => 94-10 strana 6

07 -Kódováni øídicí jednotky => 94-10 strana 6

08 -Naètení bloku namìøených hodnot => 94-10
strana 6

Ètení pamìti závad

LIJ Upozornìní!
Zobrazená chybová hlášení nejsou aktualizována vždy,
ale pouze pøi zahájení vlastní diagnostiky, popøípadì
funkcí 05 "Mazání chybové pamìti".

Z b . d o I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: --

1 ~Zvo te funkci XX J

-Zadat funkci @]0"výzva k výpisu chybové pamìti" a

potvrdit @.
N d. I .. b '. t I .. h . d -.1 X Zjistena chyba! I

a ISp eJI se zo razl poce u ozenyc zava .--I I

Uložené závady se postupnì zobrazí.

-Zobrazenou závadu vyhodnotit pomocí tabulky závad
=> 94-10 strana 3 a odstranit ji.

INezjistena zadna zavada' -> I Nezjistena zadna zavada! ->
Po zobrazení hlášeni "Nezjištìna žádná závada" a po sti- sknutí B se program vrátí zpìt na výchozí pozici.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

Jestliže se na displeji objevi jiné hlášení => Návod
k obsluze diagnostického pøístroje.

-Ukonèení výstupu (funkce 06). .

C)

94.1 O strana 2 Vlastní diagnostika xenonových svìtlometù Vydání 02.02
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Tabulka závad

Ejj i Upozornìní!
+ V následujícím textu jsou podle 5místného èísla závady vypsány všechny možné závady, které mohou být roz-

poznány na pøístroji -V.A. G 1552-.

+ Kód SAE, popøípadì index závady, který je zobrazen vpravo vedle èísla závady (napø. 136) není tøeba brát v úvahu.

+ Pøed nahrazením konstrukèního dílu, který byl vykazován jako vadný, se musí všechna pøíslušná vedení a konek-
torová spojení k tìmto dílùm pøekontrolovat podle schémat zapojení.

+ Po opravì se pomocí diagnostického pøístroje -V.A. G 1552- pøeète pamì• závad a tato se potom vymaže.

+ Všechny sporadické a statické závady jsou ukládány do pamìti závad. Jako statická je rozpoznána taková závada,
která se vyskytne po dobu alespoò 2 sekund. Pokud se poté závada již nevyskytuje, je uložena jako sporadická
(krátkodobá). Vpravo na displeji se objeví "/SP".

+ Po zapnutí zapalování se všechny uložené závady pøemìní na sporadické a teprve jestliže se vyskytují i po pøez-
koušení, jsou uloženy jako statické.

+ Nevyskytuje-Ii se sporadická závada v prùbìhu 50 jízdních cyklù (zapalování zapnuto alespoò na dobu 5 minut,
rychlost> 30 kmlh), bude vymazána.

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny závady Možné projevy záva- Odstranìní závady

C 65535 136a) nezjištìna Pokud se po provedené dy

žádná závada opravì zobrazí "Nezjištìna
žádná závada" je vlastní di-
agnostika ukonèena

65535 001 a) vadná øídicí

jednotka

+ Vnitøní porucha øídicí øídicí jednotka bez -Vymìnit ØJ =:> Kap.
jednotky funkce 94-9.

+ Vnitøní porucha ØJ pøi
pøípravì k zapálení

výbojky

00625 nesmyslný + uvolnìný kontakt nefunkèní na sta- -Zkontrolovat vedení
Signál rychlostí sígnál + koroze ve svorkovnicích vování svìtlometù =:> Elektrická

schémata, hledání
závad a montážní
místa.

A -Zkon.trolovat svor-
V kovnlce.

00774 nesmyslný + úhel èidla mímo povo- nefunkèní na sta- -Zkontrolovat mecha-
S~!maè svìtlé sígnál lený rozsah vování svìtlometù nickou výchylku èíd-
vysky vzadu vle- + uvolnìný kontakt la.
vo -G76

+ koroze ve svorkovnicích -Zkontrolovat vedení
=:> Elektrická
schémata, hledání
závad a montážní
místa.

-Zkontrolovat svor-
kovnice.

odpojení te- + pøehøátá øídicí jednotka -Poèkat než ØJ vych-

plotou ladne.

q1042 + øídící jednotka není nefunkèní na sta- -Nakódovat øídící jed-
Rídící jednotka nakódována vování svìtlometù notku =:> 94-10
není kódovaná + vadná øídicí jednotka strana 6.

O -Vymìnit ØJ =:> Kap.
94-9.

Vydáni 02.02 Vlastní diagnostika xenonových svìtlometù 94-10 strana 3
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94 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizeni

Displej -V.A.G 1552- Možné pøíèiny závady Možné projevy záva- Odstranìní závady

dy ::)
01538 signál mimo + rozpoznána elektrická nefunkèni nasta- -Pøezkoušet vedení
Servomotory re- toleranci porucha pøi aktivaci kro- vování svìtlometù krokového motoru,
gulace sv, výšky -kového motoru (napø, - V -' t k k ' -
V48/49 motor není pøipojen) ymenl ro ovy mo

tor,

-Nahradit øídicí jed-
notku.

01539 + Nastavení svìtlometù -nefunkèní nasta- -Provést uvedení do
Svìtlomety neby- pøerušeno, popøípadì vování svìtlometù základního nasta-
ly kalibrovány nebylo úspìšné vení ~ 94-10

strana 4.
a) Index zobrazujici druh závady.

Diagnostika akèních èlenù

Podmínka :])
.Vozidlo v klidu

.Zapnuté zapalování

I Upozornìni!
Pøi zapnutém motoru nebo pøi pohybu vozidla nelze dia-
gnostiku akèních èlenù provést, pøípadnì je pøerušena.

Provedení vlastni diagnostiky:

V tomto režimu lze zkontrolovat paraboly obou svìtlo-
metù.

-Zadat funkci @J Ci) a potvrdit @.

, , ..Diagnoza akcnich clenu ->
Zobrazeni na displeji: ...Svetlomety se sklapeji dolu

Probíhá nastavení obou parabol na spodní doraz.

-Stisknout @. O

, ...Diagnoza akcnich clenu ->
Zobrazeni na displeji: ...Svetlomety se zvedaji

Probíhá nastavení parabol obou svìtlometù na horní do-
raz.

-Stisknout @.

IDiagnoza akcnich clenu -> 1Zobrazení na displeji: "'1 KONEC I

-Stisknout @.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: -- lt f k . xxZvo e un OJ.

Uvedení do základního nastavení

Podmínky

.Vozidlo po mechanickém usazení dílù (po sjetí ze
zvedáku nebo z rovnací stolice)

.Dodržet nulové polohy (vozidlo bez øidièe, v pohoto- ~
vostní hmotnosti)

94 . 1 O t 4 Vlastní diagnostika xenonových svìtlometù Vydání 02.02
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.Zapnuté zapalování

C .Zapnutá tlumená svìtla

Z b ' d. I " --Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un OJ.

-Zadat funkci @] (!) a potvrdit @.

Z b ' d. I " --Uvedeni do zakladniho nastaveni Q
O razeni na ISp eJI: -- d .. 1 b .

Za eJte CJ.S o zo razovane skupJ.ny XXX

-Zadat @] @] ffi a potvrdit @.

Svìtlomety najedou do základní polohy.

Z b ' d. I System v zakladnim nastaveni 1 ->
O razeni na ISp eJI: -- N t .

tl tas avenJ. sve ome u

-Provést mechanické seøizení svìtlometù ~ Servisní

prohlídky a údržba.

-Stisknout B.

Z b ' d. I " --Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un OJ.

-Zadat funkci @] (!) a potvrdit @.

O Z b ' d ' I Uvedeni do zakladniho nastaveni Q
O razeni na ISp eJI: -- d .. 1 b k .

Za eJte CJ.S o zo razovane s upJ.ny XXX

-Zadat @] @] m a potvrdit @.

Z b . d. I System v zakladnim nastaveni 2 ->
O razeni na ISp eJI: --

R 1 heg. po o a naucena

-Stisknout B.

Z b . d. I " --Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un OJ.

Mazání pamìti závad

.I Upozornìní!
Pøí mazání pamìti závad se její obsah vymaže defini-
tivnì. Pokud pamì• závad nelze vymazat, je tøeba znovu
pøeèíst pamì• závad, a závadu odstranit.

Pøedpoklady:
O .Pamì• závad byla pøeètena ~ 94-10 strana 2.

.Všechny závady byly odstranìny.

Po pøeètení pamìti závad:

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un OJ.

-Zvolit funkci @]@"Mazání chybové pamìti" a potvrdit

@.
Z b ' d. I " --Test systemu vozidla ->

O razeni na ISp eJI: -- Ch b t ,Y ova pame vymazana .

Tím je pamì• závad vymazána.

-Stisknout B.

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

U

Vydání 02.02 Vlastní diagnostika xenonových svìtlometù 94-1 O strana 5
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94 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

.

.Upozornìní!
.Jestliže se zobrazí takovéto hlášení, došlo bìhem'" Test systemu vozidla -> Okontroly k chybì. Nebyl dotaz na chybovou pamet

.Pøesnì dodržovat prùbìh kontroly: nejprve pøeèíst
pamì• závad, pøípadnì závadu odstranit, pak pamì•
vymazat.

Ukonèení výstupu

-Zvolit funkci @J 0 "Ukonèení výstupu" a potvrdit @.

Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP
Zadejte adresu XX

-Vypnout zapalování.

-Odpojit diagnostický pøístroj.

Kódování øídicí jednotky

Kódování

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a navolit ()
"Regulace sklonu svìtel" (adresa 55) ~ 94-10
strana 1.

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

-Zadat funkci @J GJ a potvrdit @.

Zobrazení na displeji: ...Kodovani ridici jednotky Q
Zadejte kodove cislo XXXXX (0-32000)

-Zadat kódové èíslo 00010 a zadání potvrdit @.

Na displeji se zobrazí kódování øídicí jednotky 00010. ...6N09075~3 LEUCHTWEITEREGELUNG 0004->

Kodovan100010 WSC 00000

-Stisknout B.
Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP

Zvolte funkci XX

-Ukonèit výstup ~ 94-10 strana 6.
I
I

Naètení bloku namìøených hodnot J j

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

-Zadat funkci @J @ "Naètení bloku namìøených hod-

no•' a potvrdit @.

Zobrazení na displeji: ...Nacteni bloku namerenych hodnot HELP
Zadejte cislo zobraz ovane skupiny XXX

-Zadat potøebné èíslo zobrazované skupiny ~ 94-10
strana 7.

::)
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 94

Pøehled zobrazovaných skupin

Ci Blok namìøených hodnot 001

Nacteni bloku namerenych hodnot 1 -+ Zobrazení na displeji

12,3V 1 2,12V

I výstupni napìtí ze snimaèe vzadu

stav potkávacích svìtel

.1 -zapnuto

.O -vypnuto

napìtí na svorce 15

O Blok namìøených hodnot 002

Nacteni bloku namerenych hodnot 2 -+ Zobrazení na displeji
15 o 98 %

I
požadovaná hodnota na krokovém motoru

úhel náklonu na snímaèi vzadu

O

C

Vydání 02.02 Vlastní diagnostika xenonových svìtlometù 94-1 O strana 7
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 96

O ~~~~ ~~'fJ[:][;'f:J" ~~~"~'Ji~:~~~.j ~~"í'f:J•~~~ ~'fJll [i~¾"~; ~'J~~ir íf:Jj'f:~l i]"~'J[; ~..~~~~;~~"

96-1 Vlastní diagnostika imobi-
lizéru

Imobilizér se skládá z:

.øídicí jednotky imobilizéru, vestavìné v panelu

pøístrojù

.pøizpùsobené øídicí jednotky motoru

.ètecí cívky na spínací skøíòce

.pøizpùsobených klíèkù k zapalování s elektronikou

.kontrolky (K115) v panelu pøístrojù

Provedení vlastní diagnostiky imobili-
zéru

O Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-

.Diagnostické vedení -V.A.G 1551/3, 3A, 3B nebo 3C-

Pøedpoklady pro kontrolu

.pojistky podle schéma zapojení v poøádku

.napìtí akumulátoru minimálnì 11 V

.vypnuté všechny elektrické spotøebièe

Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G 1552-

Diagnostická zásuvka se nachází vlevo vedle úložného
prostoru na stranì øidièe.

-Uvolnit kryt smìrem dolù.

O -Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s pøís- ...
lušným vedením.

/ "\
-Zapnout zapalování.
Z b . d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: -- Z d . t da eJ e a resu XX.
I Upozornìní!

.Protože se øídicí jednotka imobilizéru nachází v pane-
lu pøístrojù, musí se použít spoleèná adresa pro panel

pøístrojù.

.Jestliže se na displeji nezobrazí žádné hlášení..
=;. Návod k použití diagnostického pøístroje.

-Zadat adresu 0 [!J "Panel pøístrojù" a potvrdit @.

Zobrazení na displeji, napø.: ...6Y1919870B KOMBIINSTRUMENT VDO X09 ->
Kodovani 20141 WSC xxxxx

.6Y1919870B: èíslo panelu pøístrojù

O .KOMBIINSTRUMENT: oznaèení souèásti
~ .VDO: oznaèení výrobce

Vydání 04.01 Vlastní diagnostika imobilizéru 96-1 strana 1
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96 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizeni

.X09: softwarová verze panelu pøistrojù Oe možné také

jiné zobrazeni)

O.kódováni 20141: kódování panelu pøístrojù

.WSC xxxxx: èíslo servisu

-Stisknout B.

-.ITMBMc46YOY7000001 SKZ7Z0WO204038 -> IZobrazení na displeji: --I I

.TMBMC46YOY7000001: èíslo vozidla

.SKZ7Z0W0204038: identifikaèní èíslo imobilizéru

-Stisknout B.

Pokud byl panel pøístrojù použit již v jiném voze, po stisku

B se zobrazí také identifikaèní èíslo pøedchozího vozu.

Pokud se na displeji zobrazí jedno z následujících
hlášení, je tøeba vyhledat závadu v diagnostickém vedení
podle ~ Elektrická schémata, hledání závad a montážní
místa. Test systemu vozidla HELP
Z b ' d. I '. -.Ridici jednotka neodpovida! ~

O razeni na ISp ejl: --!v

Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP

Chyba pri navazovani komunikace

Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP

Vedeni K neprepina na kostru

Zobrazeni na displeji: ...Test systemu vozidla HELP

~ Vedeni K neprepina na plus
-Stisknout D.

Pøehled volitelných funkcí

02 -Výzva k výpisu chybové pamìtí ~ 96-1 strana 2

05 -Mazání chybové pamìti ~ 96-1 strana 4

06 -Ukonèení výstupu ~ 96-1 strana 4

08 -Naètení bloku namìøených hodnot ~ 96-1 strana 5

10 -Pøizpùsobení ~ 96-1 strana 7 O

Výzva k výpisu chybové pamìti

f.. Upozornìni!

Zobrazená chybová hlášení nejsou aktualizována vždy,
ale pouze pøi zapnutí zapalování, popøípadì funkcí 05
"Mazání chybové pamìti".

, ." Test systemu vozidla HELP
Zobrazeni na displeji: ...Zvolte funkci XX

-Zadat funkci @] 0 "Panel pøistrojù" a potvrdit @.

N d . I .. b ' v t I .' h ' d -.1 x Zj istena chyba! 1
a ISp ejl se zo razl poce u ozenyc zava .--I 1

Uložené závady se postupnì zobrazí.

-Porovnat zobrazené závady s tabulkou závad a záva-
dy odstranit ~ 96-1 strana 3. I

I,:)
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FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení 96

Po zobrazení hlášení "Nezjištìna žádná závada" a po sti- "'-
1Nezjistena zadna zavada! -> I.. t d d , >eZ]1S ena za na zava a. -

sknutí tlaèítka B se program vrátí zpìt na výchozí pozi-
( ci.

-
Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP

Zvolte funkci XX
Jestliže se na displeji objeví jiné hlášení ~ Návod k

použití diagnostického pøístroje.

-Zadat funkci 06 "Ukonèení výstupu" ~ 96-1 strana 4.

Tabulka pamìti závad imobilizéru.
I.. Upozornìní!

+ V následujícím textu jsou podle 5místného èísla závady vypsány všechny možné závady, které mohou být roz-
poznány na diagnostickém pøístroji -V.A. G 1552-.

+ Jestliže jsou konstrukèní díly oznaèeny jako vadné: Zkontrolovat nejdøíve vedení a svorkovnice k tìmto souèástem,
dále ukostøení systému dle schématu zapojení. Teprve není-Ii ani zde zjištìna závada, souèást vymìnit. Toto platí
zejména, je-Ii závada vykazována jako "sporadická" (SP).

+ Po opravì je tøeba pomocí diagnostického pøístroje -V.A. G 1552- pøeèíst pamì• závad a potom ji vymazat.

C + Všechny sporadické a statické závady jsou ukládány ~o p,amìti ~~vad: Jako ~tat~cká j~ rozp.oznána tak?vá,záv~da,
která se vyskytne po dobu alespoò 2 s. Pokud se pote za vada jlZ nevyskytuje, je ulozena jako sporadlcka (kratko-
dobá). Vpravo na displeji se objeví hlášení ,,/SP".

+ Po zapnutí zapalování se všechny uložené závady pøemìní na sporadické a teprve jestliže se vyskytují i po pøez-
koušení, jsou uloženy jako statické.

+ Nevyskytne-Ii se sporadická závada v prùbìhu 50 jízdních cyklù (zapalování zapnuto alespoò po dobu 5 min,
rychlost vyšší než 30 kmlh), bude vymazána.

Zobrazení na -V.A.G 1552- Možné pøíèiny Možné projevy závady Zpùsob odstranìní
závad závady

01128 + vadné kabelové motor nestartuje a kontrol- -Zkontrolovat ètecí
Èt ' , k . b ' vedení od ètecí ka bliká cívku s vedením

eclclvalmol- ' k k I ." I)lizéru CIV y .pane u (vlzualnl kontro a ,

pøístroJù popøípadì vymìnit
+ vadná ètecí cívka ètecí cívku.

s vedením -Vymazat pamì•

závad ~ 96-1O strana 4 a znovu
pøeèíst ~ 96-1
strana 2.

01176 signál pøíliš malý + vadná ètecí cívka motor nestartuje a kontrol- -Zkontrolovat ètecí
KI" k nebo vedení ka bliká cívku s vedenímIce (pøechodový od- (vizuální kontrola),

por nebo uvolnìný popøípadì vymìnit

konektor) ètecí cívku.

neoprávnìna + chybí elektronika motor nestartuje a kontrol- -Vymìnit klíèek k
v klíèku k za pa- ka bliká zapalování a novì
lování (transpon- pøizpùsobit všech-
dér) nebo je ny klíèky k za pa-
nefunkèní lování ~ 96-1

strana 7.

+ mechanicky motor nestartuje a kontrol- -Novì pøizpùsobit
správný klíèek ka bliká všechny klíèky k
není elektronicky zapalování a

pøizpùsoben pøekontrolovat je-
jich funkènost

C, ~ 96-1 strana 7.

Vydání 04.01 Vlastní diagnostika imobilizéru 96-1 strana 3
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96 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

Zobrazení na -V.A.G 1552- Možné pøíèiny Možné projevy závady Zpùsob odstranìní
závad závady"

01177 neoprávnìná + øídicí jednotka mo- motor nestartuje a kontrol- -Pøizpùsobit øídici O
Øídicí jednotka toru není ka bliká jednotku motoru

motoru pøizpùsobená => 96-1 strana 7.

+ vedení CAN-Bus -Zkontrolovat CAN-
není v poøádku Bus => Kap. 90-9.

01179 chybné + programování kontrolka bliká rychle -Novì pøizpùsobit
Programování klíèku chybné všechny klíèky k

klíèku zapalování a

pøekontrolovat je-
jich funkènost
=> 96-1 strana 7.

65535 + vadná øídící elek- motor nestartuje a kontrol- -Vymìnit panel
Øídicí jednotka tr~nik~ oV panelu ka svítí pøístrojù => Kap.

vadná prlstroju 90-1.

jiné kódy závad zobrazí-Ii se závady, které nejsou uvedeny v této tabulce závad => Kap.
90-2

V
Mazání pamìti závad

8c

.t Upozornìní!
Pøi mazání pamìti závad se její obsah vymaže defini-
tivnì. Pokud pamì• závad nelze vymazat, je tøeba znovu
pøeèíst pamì• závad a závady odstranit.

Pøedpoklady pro kontrolu

.proveden výpis pamìtí závad => 96-1 strana 2

.všechny závady byly odstranìny

Po pøeètení pamìti závad:
Z b . d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp ejl: ~ Z lt f k . vo e un C:l. xx

-Zadat funkci @@"Mazání chybové pamìti" a potvrdit ~

@. "
Z b . d. I Test systemu vozidla ->

O razeni na ISp ejl: ~ Ch b IY ova pamet vymazana.

Tím byla pamì• závad vymazána.

-Stisknout B.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: ~ Z lt f k . vo e un C:l. xx

I Upozornìní!
+ Jestliže se zobrazí takovéto hlášení, došlo bìhem'" Test systemu vozidla ->

kontroly k chybì. Nebyl dotaz na chybovou pamet

+ Pøesnì dodržet prùbìh zkoušky: nejdøíve pøeèíst
pamì• závad, pøíp. závady odstranit, a potom pamì•
vymazat.

Ukonèení výstupu

-Zadat funkci @ @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit @. ::)

96.1 strana 4 Vlastní diagnostika imobilizéru Vydání 04.01
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FABIA 2000... Elektrická zaøizení 96

Zobrazení na displeji: ...
Test systemu vozidla HELP

C -Vypnout zapalování. Zadejte adresu XX

-Odpojit svorkovnici diagnostického pøístroje
-V.A.G 1552-.

Naètení bloku namìøených hodnot
Z b . d. I Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp eJI: ~ Z lt f k . XXvo e un C:l-

-Zadat funkci @ @ "Naèteni bloku namìøených hod-

no•' a potvrdit @.

Z b . d. I Nacteni bloku namerenych hodnot ->
O razeni na ISp eJI: ~ d .. 1 b k .

Za eJte C:l-S o zo razovane s up:l-ny XXX

-Zadat @ @ @ pro èíslo zobrazované skupiny 022 a

potvrdit @ Nacteni bloku namerenych hodnot 22 ->
Zobrazení na displeji, napø.: ...1 1 1 2

C Vyhodnocení bloku namìøených hodnot

Start povolen Øídicí jednotka motoru od- Kód klíèku rozpoznán Poèet pnzpùsobených
povídá klíèkù k zapalování

1 1 1 2
ano ano ano

O O O
ne ne ne

J

Vyhodnocení závad:

Start opravneny "O" + byl použit neoprávnìný klíèek nebo klíèek se špatným kódem

+ øídicí jednotka motoru je nepøizpùsobená

Ridici jednotka motoru + Øídicí jednotka motoru je vadná nebo je závada ve vedení
neodpovida "O"

-Pøeèíst pamìt závad øídicí jednotky motoru.

Stav klicku v poradku + byl použit vadný klíèek nebo klíèek bez transpondéru
@ "O" + byl použit klíèek se špatným typem transpondéru (transpondér s pevným kódem)

+ funkce ètecí cívky je rušená

-Pøeèíst pamì• závad (funkce 02) => 96-1 strana 2.

Poèet pøizpùsobených klíèkù k zapalování: 2

Je-Ii v prvních 3 zobrazovaných polích zobrazená hodno-
ta" 1":

-Stisknout (f).

Z b . d ' I ..v --Nacteni bloku namerenych hodnot 23 ->
o razeni na ISp eJI, napr.: ~ 1 1 1 2

Zobrazí-Ii se na displeji nìco jiného, je tøeba provést funk-
ci "Pøizpùsobení klíèkù" => 96-1 strana 7.

Zobrazí-Ii se v poli 3 hodnota ,,0":

Byl použit klíèek se špatným typem transpondéru.

O -Zajistit klíèek k zapalování se správným typem trans-

pondéru.

Vydání 04.01 Vlastní diagnostika imobilizéru 96.1 strana 5
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96 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

i Upozornìní!
Existují rùzné klíèky k zapalování s rozdílnými typy trans- ::)
pondérù. Pøi objednávání dbát na èíslo náhradního dílu!

-Stisknout Q. T t t . dl HELPl2J es sys emu VOZ1- a
Zobrazení na displeji: ...Zvolte funkci XX

Blok namìøených hodnot 023

Naètení bloku -+- Zobrazení na displeji:
namìrených hodnot 23

1 1 1 2
.1 = základní nastavení z výrobního závodu

.2 = rídicí jednotka pripravena k prizpùsobení

.3 = øídicí jednotka je pøizpùsobena; klíèky jsou pøizpùsobovány

.4 = základní nastavení náhradní øídicí jednotky

.5 = kódy jsou naèteny do øídicí jednotky, pokud se shodují s øídicí :J

jednotkou motoru, pøechod na stav 6

.6 = klíèky lze pøizpùsobit

.7 = pøizpùsobení klíèkù

pevný kód klíèku

.O = nen í v poøádku

.1 = je v porádku

neoprávnìný klíèek

.O = neexistuje

.1 = existuje

oprávnìný klíèek

~ .O = neexistuje

.1 = existuje

O
Blok namìøených hodnot 024

Naètení bloku -+- Zobrazení na displeji:
namìøených hodnot 24

10 5 10 10

I èas (v minutách), po který je blokováno ètení klíèového kódu, jest-
liže je 20x zapnuta svorka 15 neoprávnìným klíèkem

èas (v minutách), po který je blokováno nouzové odblokovávání pro
nesprávné tajné èíslo

èas (v minutách), po který je blokován CAN-Bus pro nesprávné tajné èíslo

èas (v minutách), po který je blokován nesprávný Login

O
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FABIA 2000" Elektrická zaøízení 96

Pøizpùsobení klíèkù k zapalování

(J ..I. UPozornìní'...
.Jsou-Ii potøeba nové nebo další klíèky k zapalování, je

tøeba je pøizpùsobit øídicí jednotce imobilizéru.

.Pøi výmìnì zámkù, klíèkù, ètecí cívky a øídicí jednotky
imobilizéru dodržet.=;> Postup pøi výmìnì klíèkù k za-
palování nebo øídicí jednotky imobilizéru.

.Musí být vždy pøizpùsobeny všechny klíèky, tedy i
stávající k zapalování.

.Pokud z rùzných dùvodù nelze provést pøizpùsobení
všech klíèkù k zapalování, musí zákazník nechat klíè-
ky pøizpùsobit v servisu ŠKODA dodateènì.

.Poèet již pøizpùsobených klíèkù se zobrazí po volbì
funkce "Pøizpùsobení".

.Tlaèítkem @ diagnostického pøístroje -V.A. G 1552-
lze pøizpùsobování pøerušit.

C Pøedpoklady
.k dispozici jsou všechny klíèky k zapalování

.k dispozici je tajné èíslo øídicí jednotky imobilizéru

-Zasunout starý (pøizpùsobený) klíèek do zapalování.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a zadat
adresu 17 "Panel pøístrojù" ~ 96-1 strana 1.

Po zobrazení identifikace øídicí jednotky:

-Stisknout B.
Z b . d . I Test systemu vozidla HELP

-O razeni na ISp eJI. ~ Z lt f k . xxvo e un OJ.

-Zvolit funkci 00 "Procedura Login" a potvrdit @.

Z b . d. I Procedura Login
O razeni na ISp eJI: ~ d . k d . 1Za e]te o ove CJ.S o XXXXX

-Zadat tajné èíslo; pøièemž pøed 4místné èíslo vložit
O nulu (napø. 01915).

; Tajné èíslo se nachází na pøívìšku klíèkù, zviditelní se te-

prve po opatrném odstranìní ochranné vrsty (napø. po-
mocí mince).

Jestliže není tajné èíslo k dispozici, je tøeba je zjistit u Ser-
visních služeb.

i Upozornìní!
Pokud se na pøívìšku nachází pouze 2místné nebo
3místné tajné èíslo, musí se pøi zadávání doplnit vøedu
nulami, napø 344 = 00344.

-Zadání potvrdit @.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ 1 f k .

Zvo te un OJ. xx

P v '1
I Upozornenl.C .Zobrazí-Ii se na displeji krátce: ...~nkce je neznama anebo ->

]J. nelze momentalne provest
.Tajné èíslo není akceptováno. Zopakovat zadání.

Vydání 04.01 Vlastní diagnostika ímobílízéru 96.1 strana 7
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96 FABIA 2000 ~ Elektrická zaøízení

.Po trojím chybném zadání tajného èísla dojde k zab-
lokování øídicí jednotky. V zobrazení poèitadla
denních kilometrù v panelu pøístrojù se objeví nápis O
"FAIL ".

.Další pokus lze uskuteènit po nejménì 10 minutách,
pokud zùstalo zapalování trvale zapnuto a vlastní dia-
gnostika byla pøerušena pomocí funkce 06 "Ukonèení
výstupu". Tato èekací doba se zdvojnásobuje, pokud
došlo k dalším tøem chybným zadáním tajného èísla.

-Zvolit funkci (!) @ "Pøizpùsobení" a potvrdit @.

Z b ' d. I Prizpusobenio razeni na ISp eJI: ~ Z d . t -,
1 k 1a e] e CJ.S o ana u XX

-Zadat @ (!) "KanáI21" a potvrdit @.

Z b ' I. d. I Funkce je neznama anebo ->
O razl- I se na ISp eJI: ~ ..

]J. nelze momentalne provest

-Zopakovat pøizpùsobení vložením tajného èísla.

Z b ' d. I I Kanal 21 Prizpusobeni 2 -> I
o razeni na ISp eJI: ~ I (- t .1.-) I

V horním øádku se zobrazí, že systému jsou pøizpùsobe- "
ny 2 klíèky k zapalováni. oJ

-Klávesou GJ snížit poèet klíèkù k zapalování, pøíp.

klávesou Cf) zvýšit poèet klíèkù, napø. na 3.

nebo:

-Stisknout B.

, ...Kanal 21 Prizpusobeni 2
Zobrazeni na displeJI: ... Z d . t h d t .o b .a e] e o no u prJ.zpuso enJ. XXXXX

-Stisknout ètyøikrát@a pak poèet klíèkù, které mají být
pøizpùsobeny, vèetnì již existujících klíèkù (napø.
00003). Max. je možné navolit 8 klíèkù.

-Zadání potvrdit @.

Z b ' d. I ...' I. b ' t -.o b 3kl 'V k --I Kanal 21 Prizpusobeni 3 Q I
o razeni na ISp eJI maJI-1 Y prlzpuso eny IC y: ~ I (- t .1.-) I

-Zadání potvrdit @.

Z b ' d. I Kanal 21 Prizpusobeni 3 Q
o razeni na IS e I: ~ .p J UlozJ. t zmenenou hodnotu do pameti? ()

-Zadání potvrdit @.

Zobrazení na displeji: ...Kanal 21 Prizpusobeni 3 ->
Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout B.

-Zadat funkci @ @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit @.

Klíèek v zapalování je pøizpùsoben.

-Vypnout zapalování, zasunout další klíèek a opìt za-
palování zapnout na dobu alespoò 1 s.

-Opakovat postup, dokud nejsou pøizpùsobeny všech-
ny klíèky k zapalování.

j Upozornìní!
Mezi pøizpùsobením dvou klíèkù k zapalování nesmí být
pøekroèen maximální èas 30 s. -

-Zvolit funkci 02 "Výzva k výpisu chybové pamìti". ~

96-1 strana 8 Vlastní diagnostika imobilizéru Vydání 04.01
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FABIA 2000.. Elektrická zaøizeni 96

Pokud nedošlo k zaznamenání žádné závady, je funkce
"Pøizpùsobení klíèkù" úspìšnì dokonèena.

C Po každé úspìšné funkci "Login" je pøi vytaženém klíèku
ze zapalování imobilizér na 5 min nebo pøi vypnutém za-
palování 45 min vyøazen z provozu, to znamená, že kon-
trola systému nebo funkènosti nemá v této dobì smysl.

Z procesu pøizpùsobení vyplývají následující chybová
hlášení a nebere se na nì zøetel: 1 Chyba v datovem prenosu 1

Zobrazení na displeji (ignorovat). 1 I

Zobrazení na displeji (ignorovat). Rychly datovy prenos Q

Tester vysila adresu 25

Zobrazení na displeji (ignorovat): , Klicek neni opravneny 11 . k .
1ce nen1opravneny

Závada "Klíèek není oprávnìný" se zobrazuje po celou
dobu postupu pøizpùsobení, protože v prùbìhu pøizpùso-
bování není startování motoru dovoleno.

Pøizpùsobování klíèkù k zapalování se automaticky
O ukonèí, jestliže:

.byl zadaný poèet klíèkù pøizpùsoben

.je znovu zapnuto zapalování pomocí již pøizpùso-
beného klíèku k zapalování na dobu delší než 1 se-
kundu (závada se uloží do pamìti).

.limít pro pøizpùsobení, 30 sekund od zapnutí zapa-
lování, je již u 2. klíèku již pøekroèen (závada se uloží
do pamìti)

Pøizpùsobení imobilizéru po výmìnì pa-
nelu pøístrojù

Pøizpùsobení je tøeba provést po výmìnì panelu

pøístrojù.

Pøedpoklady

<I .je k dispozici tajné èíslo øídicí jednotky imobilizéru

" Tajné èíslo øídicí jednotky imobilizéru, potøebné k jeho

pøízpùsobení je tøeba zjistít u Servisních služeb.

-Zasunout pøizpùsobený klíèek do zapalování.

-Zapnout zapalování

-Pøipojit díagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a zadat
adresu 17 "Panel pøístrojù" ~ 96-1 strana 1.

Po zobrazení identifikace øídicí jednotky:

-Stisknout B.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . vo e un C1 xx

-Zvolit funkci (!) (!) "Procedura Logín" a potvrdit (9].

Zobrazení na displejí: Procedura Login
Zadej te kodove cislo XXXXX

-Zadat tajné èíslo nové øídicí jednotky ímobilizéru a

() potvrdít (9].

Vydání 04.01 Vlastní diagnostika ímobilízéru 96-1 strana 9
800.5304.04.15

-



96 FABIA 2000 »- Elektrická zaøízení

Zobrazení na displeji: ...
Test systemu vozidla HELP

-Zvolit funkci m @] "Pøizpùsobení" a potvrdit ~. Zvol te funkci XX O

Zobrazení na displeji: ...Prizpusobeni

~ ~ Zadej te èíslo kanalu XX
-Zadat ~ l.9.J pro "kanál 50" a potvrdit ~.

Zobrazení na displeji: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000->
PIN? (- t ,1,-)

-Stisknout B.

Zobrazení na displeji: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000 Q
Zadej te hodnotu prizpusobeni XXXXX t ,I,

-Zadat tajné èíslo pùvodní øídicí jednotky imobilizéru a

potvrdit ~.
Zobrazení na displeji: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000->

CekeJte (- t ,1,-)

Po asi 4 až 5 s se zobrazí èíslo vozidla a kontrolka imobi-
lizéru -K115- svítí.

.I Upozornìní! ,

Pokud byl pøedchozí postup pøizpùsobení proveden ::J
nesprávnì, je øídicí jednotka na nìjaký èas zablokována.
Pro další pøizpùsobení je nutno tuto dobu poèkat na
opìtovné odblokování. i

Zobrazení na displeji: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000 Q i
TMBMC46YOY7000001 (- t ,1,-) ,

-Zadání potvrdit ~.

Zobrazení na disple.i: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000 Q
J Ulozit zmenenou hodnotu do pameti? t ,I,

-Zadání potvrdit ~.

Kontrolka imobilizéru -K115- zhasne.
Z b ' d. I Kanal 50 Prizpusobeni 32000->

o razeni na ISp ejl: --
Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout B. I

Pøístroj se nastaví na adresu 17 a po asi 2 s se zobrazí
èíslo vozidla a identifikaèní èíslo imobilizéru. OZ b ' d. I I TMBMC46YOY7000001 SKZ7Z0W0204038 -> I

o razeni na Ispejl: --I I

-Stisknout B.

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

-Zadat adresu @] @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit~.

-Vypnout zapalování.

Øídicí jednotka imobilizéru je tím pøizpùsobena.

Pøizpùsobit existující klíèky k zapalování => 96-1
strana 7.

Pøizpùsobení imobilizéru po výmìnì
øídicí jednotky motoru

Pøedpoklady
.je k dispozici tajné èislo øídicí jednotky imobilizéru ~

\ 96-1 strana 1 O Vlastní diagnostika imobilizéru Vydání 04.01
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FABIA 2000.. Elektrická zaøízení 96

rn Upozornìní!
( ) U øídicí jednotky" Magneti Marelli" se "Procedura Login"

neprovádí.
Zobrazení na displeji: ...Test. systemu vozidla HELP

ZadeJte adresu XX

-Zadat adresu @ (!) "Elektronika motoru" a potvrdit (9)
=> Motor, Vstøikování; opr. sk. 01.

Zob ' d. I Test systemu vozidla HELP
razeni na ISp eJI: -- Z 1 f k .vo te un Clo XX

-Zvolit funkci (!) (!) "Procedura Login" a potvrdit (9),

Zobra e ' d ' I Procedura Login
Z ni na ISp eJI: --

Zadej te kodove cislo xxxxx

-Zadat kódové èíslo a potvrdit (9).

Tabulka kódových èísel:

Vstøikovací systém Kódové èíslo

SIMOS 3 00000

O vznìtové motory 12233

Magneti Marelli žádné !

rídicí jednotka motoru je po dobu asi 10 s volná I

Zobrazení na displeji: ...
Test systemu vozidla HELP

-Zvolit funkci (!) @ "Pøizpùsobení" a potvrdit (9). Zvol te funkci XX

Zobrazení na displeji: b .
PrJ.zpuso enJ.

Z d t ~5 ~o k ' I 50" t d.t Q Zadej te cislo kanalu XX
-a a ~ ~ pro" ana a po vr I L9.J.

Zobrazení na displeji: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000->
PIN? (- t ,j,-)

-Stisknout @.

Zobrazení na displeji: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000 Q
Zadejte hodnotu prizpusobeni XXXXX t ,j,

-Zadat tajné èíslo øídicí jednotky imobilizéru (napø.

<:) 04038) a potvrdit (9).
Z b ' d. I Kanal 50 Prizpusobeni 32000->

o razeni na ISp eJI: -- k . t i
Ce eJte (- -v-)

Po asi 4 až 5 s se zobrazí èíslo vozidla.

Zobrazení na disple.i: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000 Q
J TMBMC46YOY7000001 (- t ,j,-)

-Zadání potvrdit (9).

Zobrazení na displeji: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000 Q
Ulozit zmenenou hodnotu do pameti? t ,j,

-Zadání potvrdit (9).

Zobrazení na displeji: ...Kanal 50 Prizpusobeni 32000->
Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout @.

Zobrazení na displeji: "'1 '-046.0.7000001 SKZ7Z0W0204038 -> I

-Stisknout @.

C Kontrolka imobilizéru -K115- zhasne.
Test systemu vozidla HELP

Zobrazení na displeji: ...Zvolte funkci XX

Vydání 04.01 Vlastní diagnostika imobilizéru 96.1 strana 11
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96 FABIA 2000.. Elektrická zaøízení

-Zadat funkci @ @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit @.

-Vypnout zapalování. O

Pøizpùsobení imobilizéru po namon-
tování již použité øídicí jednotky motoru

Pøedpoklady

.je k dispozici tajné èíslo øídicí jednotky imobilizéru
pùvodního vozidla, z kterého øídicí jednotka motoru

pochází

.je k dispozici tajné èíslo øídicí jednotky imobilizéru
stávajícího vozidla

Test systemu vozidla HELP
Zobrazeni na displeji: ...Zadejte adresu XX

-Zadat adresu @0"Øídicíjednotka motoru" a potvrdit

@ => Motor, vstøikování; opr. sk. 01.

Test systemu vozidla HELP
Zobrazeni na displeji: ...Zvolte funkci XX 'J

-Zvolit funkci 00 "Procedura Login" a potvrdit @.

Procedura Login
Zobrazeni na displeji: ...Zadejte kodove cislo XXXXX

-Zadat tajné èíslo øídicí jednotky imobilizéru pùvodního

vozu a potvrdit @.

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

-Zvolit funkci 0 @ "Pøizpùsobení" a potvrdit @.

PrizpusobeniZobrazeni na displeji: ...Zadejte èíslo kanalu XX

-Zadat @ @ pro "kanál 50" a potvrdit @.

Kanal50 Prizpusobeni 32000->
Zobrazení na displeji: ...PIN? (- t :v-)

-Stisknout @.

Kanal50 Prizpusobeni 32000 Q
Zobrazeni na displeji: ...Zadejte hodnotu prizpusobeni XXXXX t :v

-Zadat tajné èíslo øídicí jednotky imobilizéru (napø. ::)
04038) stávajicího vozidla, do kterého se již
používaná øídicí jednotka motoru namontovává,

zadání potvrdit @.

Kanal50 Prizpusobeni 32000->
Zobrazení na displeji: ...Cekejte (- t :v-)

Po asi 4 až 5 s se zobrazí èíslo vozidla.

Kanal 50 Prizpusobeni 32000 Q
Zobrazeni na displeji: ...TMBMC46YOY7000001 (- t :v-)

-Zadání potvrdit @.

Kanal 50 Prizpusobeni 32000 Q
Zobrazeni na displeji: ...Ulozi t zmenenou hodnotu do pameti? t :v

-Zadání potvrdit @.

Kanal 50 Prizpusobeni 32000->
Zobrazeni na displeji: ...Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout @.

Z . d ' I I TMBMC46YOY7000001 SKZ7Z0W0204038 -> 1 ~
obrazeni na ISp ejl: --liJ

96 1 12 Vlastní diagnostika imobilizéru Vydání 04.01
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FABIA 2000... Elektrická zaøízení 96

-Stisknout B.

( Kontrolka imobilizéru -K 115- zhasne.

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

-Zadat funkci @ @ "Ukonèení výstupu" a potvrdit @.

-Vypnout zapalování.

C

C

Ci
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::J

J

J

:)
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøizeni 96

96-2 Vnitøní osvìtlení
;;

C' ~ Pozor!

Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

i Upozornìní!
.Pfed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-

peènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky v
závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio, na-
stavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken provést (é)
nastavení ~ Servisní prohlídky a údržba.

Demontáž a montáž osvìtlení odkládací
schránky

C Demontáž

-Plochý šroubovák zaklínit pod rozptylnou krytku a
svìtlo opatrnì vypáèit. I 594-0086 I

-Vyjmout žárovku.

-Vymìnít žárovku 12 V, 5 W.

Montáž

-Zasunout rozptylnou krytku s držákem žárovky do od-
kládací schránky tak, aby došlo k zajištìní západkami.

Demontáž a montáž varovného svìtla
dveøí

Demontáž

C -Plochý šroubovák zaklinit pod rozptylnou krytku a ...
svìtlo opatrnì vypáèit. 594-0085

-Rozpojit svorkovnici.

-Vymìnit žárovku 12 V, 5 W.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Demontáž a montáž osvìtlení zavazadlo-
vého prostoru

Demontáž

-Plochý šroubovák zaklinit pod rozptylnou krytku a ...
svìtlo opatrnì vypáèit.

C -Rozpojit svorkovnici. I 594-0083 I

Vydání 01.00 Vnitøní osvìtlení 96-2 strana 1
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96 FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení

-Vymìnit žárovku 12 V, 5 W.

Montáž ;)

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Demontáž a montáž spínaèe støešního
okna a vnitøního osvìtlení

Demontáž

-Opatrnì vytáhnout rozptylnou krytku vpøedu -šípka- smìrem dolù.

1596-0095 I

-Vyšroubovat oba šrouby s køížovou hlavou -1-. -Vytáhnout vnitøní osvìtlení smìrem dolù a rozpojit

svorkovnice.

..Upozornìní! Q
"C"

K výmìnì žárovky není tfeba demontovat vnitfní osvìt-
lení.

-žárovka -2- bez patice 12 V, 5 W

-sufitka -3- 12 V, 10 W

Montáž

-Spojit svorkovnice. 3 2 I 596-0096 I

-Nasadit vnitøní osvìtlení se spínaèem støešního okna
a pøipevnit obìma šrouby s køížovou hlavou (1,5 Nm).

-Nasadit rozptylnou krytku nejprve západkami do vy-
brání vnitøního osvìtlení a pak krytku zatlaèit smìrem
nahoru až znatelnì zapadne.

O

~
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FABIA 2000 »- Elektrická zaøízení 96

96-3 Spínaèe pøístrojové desky
(; a dveøí

& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpo-
jit kostøici kabel akumulátoru.

í Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-

peènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky v
závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio, na-
stavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken provést
nastavení => Servisní prohlídky a údržba.

C Demontáž a montáž spínaèe na støedním
panelu

Demontáž

-Pomocí malého šroubováku vypáèit opatrnì z levé ...
strany pøíslušný spínaè ze støedního panelu.

-Spínaè zcela vytáhnout a odpojit svorkovnici.

Montáž

-Pøipojit svorkovnici.

-Zasunout spínaè do otvoru ve støedním panelu a zat-
laèit ho až západky zaskoèí.

Demontáž a montáž spínaèe svìtel

Ci Demontáž

-Zatlaèit spínaè -šipka 1- a souèasnì jím pootoèit do- ...
prava -šipka 2-.

-V této poloze spínaè svìtel vytáhnout smìrem
dopøedu -šipka 3-.

-Odpojit svorkovnici ze spínaèe.

Montáž

-Pøipojit svorkovnici.

-Zatlaèit opatrnì spínaè svìtel do otvoru, až slyšitelnì
zaskoèí.

~
~)
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96 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizení

Demontáž a montáž potenciometru na-
stavení sklonu svìtlometù :J

Demontáž

-Demontovat otoèný pøepínaè svìtel ~ 96-3
strana 1.

-Uvolnit pomocí vhodného šroubováku potenciometr -2- z úchytu -1- a vytlaèit jej z držáku smìrem dozadu

-šipka-.

rn Upozornìní!
Potenciometr nastavení sklonu svìtlometù a regulátor
osvìtlení panelu pfístrojù tvofí jeden celek.

Montáž I

,

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

2
Demontáž a montáž spínaèe varovných I 896-0093 I ::)
svìtel

Demontáž

-Uvolnit støední ofukovaèe -1- ze západek.

-Rozpojit svorkovnici na spínaèi.

-Uvolnit spínaè varovných svìtel ze støedních ofuko-
vaèù. 2

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí. ~

1Demontáž a montáž spínaèe nastavování ' "" ~

zrcátek L"'\
-0090 V

Demontáž

-Opatrnì vypáèit spínaè nastavování zrcátek spolu ~ J ~ C'" s krytem -šipka-.

-Odpojit svorkovnici na spínaèi nastavování zrcátek.

-Uvolnit ze západek spínaè nastavování zrcátek.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

'~ I 896-0081 I

.)
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FABIA 2000... Elektrická zaøízení 96

Demontáž a montáž spínaèe elek-
(. / trického spouštìní oken

Demontáž

m
LI] Upozornìní!

Ovládací panel spouštìní oken je pøišroubován
k plastovému krytu.

-Opatrnì vypáèit plastový kryt -1- z pøita hovaèe dveøí. 1

-Rozpojit svorkovnici.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -3- a vyjmout díl
s ovládacími prvky -2-.

Montáž

2
-Montáž se provádí v opaèném poøadí. ")

I

O \ 3
I

\, , ~ / I 596-0094 I

C'

O
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96-4 Zvuková houkaèka

U
.& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém zaøízení odpo-
jit kostøicí kabel akumulátoru.

rn Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia

s bezpeènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky
v závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro-
vést nastavení ~ Servisní prohlídky a údržba.

Demontáž a montáž zvukové houkaèky

C Demontáž

-Opatrnì vypáèit oba kryty na pøedním nárazníku vle-
vo.

-Odšroubovat obì upevòovací matice -šipky- a zvuko- ...
vou houkaèku vyjmout smìrem dopøedu.

-Odpojit svorkovnici.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

C'

O

Vydání 08.99 Zvuková houkaèka 96-4 strana 1
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FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 96

96-5 Èidlo hlídání vnitøního A
C prostoru G273

Demontáž a montáž èidla

& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na e/ektríckém zaøízení je 1
nutno odpojít kostøící kabel akumulátoru.

i Upozornìní! B ~

.Pøed odpojením akumulátoru zjistit kód u autorádia s \] %%%% ~bezpeènostním kódováním. %%%%- o 0000

.Pokyny pro zacházení s akumulátorem ~ Kap. 27-1. ~

Demontáž

O -Demontovat vnitøní osvìtlení ~ Kap. 96-2 (provedení
A), pøíp. kryt elektrického pohonu støešního okna (pro-
vedení B).

-Odpojit svorkovnici èidla -1- hlídání vnitøního prostoru.""

-Odlepit èidlo -1- (provedení A), pøíp. vyšroubovat
šrouby -2- (provedení B) a vyjmout.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Kontrola fu n kce

.Aktivováno èidlo hlídání vnitøního prostoru

-Pootevøít okno ve dveøích øidièe tak, aby se dalo
sáhnout dovnitø.

O -Zamknout vozidlo pomocí klíèe nebo dálkového
ovládání.

-Poèkat asi 2 minuty až bude poplašné zaøízení ak-
tivní.

-Opakovaným pohybem ruky uvnitø vozidla se musí
spustit poplašné zaøízení.

-Ukonèit poplach odemèením vozidla dálkovým
ovládaèem.

Regulace citlivosti

Èidlo hlídání vnitøního prostoru je vybaveno regulátorem
citlivosti.

Z výrobního závodu je èidlo nastaveno na støední citli-
vost. Nastavení je možno mìnit podle pøání zákazníka.

-Demontovat vnitøní osvìtlení ~ Kap. 96-2, pøíp. kryt
C elektrického pohonu støešního okna.

/

Vydání 05.00 Èidlo hlídání vnitøního prostoru G273 96-5 strana 1
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96 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizeni

-Nastavit citlivost èidla pøestavením pøepínaèe na +
(vysoká citlivost), O (støední citlivost) nebo -(nízká ci- """
tlivost). ~

-Provést kontrolu funkce ~ 96-5 strana 1.

::)

,
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J
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~=r~ ~'t.~~1 :~~~
C-

97 -1 Pojistkový a reléový box

.& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

..Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-

peènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky
v závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro-
vést nastavení => Servisní prohlídky a údržba.

C Demontáž a montáž pojistkového boxu

Demontáž

-Opatrnì demontovat postranní kryt panelu pøístrojù.

-Demontovat odkládací prostor u øidièe => Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 68

-Vyšroubovat oba upevòovací šrouby (2 Nm) -šipky- a ..
pojistkový box -A- vyjmout.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Propojení (svorka 30) za pøístrojovou de-
C S

pkO~. ( k 30) ., t . d k h ' , ropojenl svor a za prls rojovou es ou se nac azl

nad reléovým boxem. I 597-1147 I

Aby je bylo možno otevøít nebo demontovat, je tøeba ne-
jprve demontovat odkládací prostor u øidièe.

-Vyjmout kryt -2- uvolnìnim z obou západek -šipky- ..
z uložení -1-.

Propojení (svorka 30) za pøístrojovou deskou »rozdìlu-
je« svorku 30 od pojistkového boxu na akumulátoru
=> Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa.

1
o o o o
o o o o

00 000 0000 0000000 v-2
o 0000 0000000/"1

000 o o 000
000 o o [J ooo .000 o o 000

C I 597-1255 I

Vydání 01.00 Pojistkový a reléový box 97 -1 strana 1
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97 FABIA 2000 >- Elektrická zaøizení

Propojení na sloupku A

Propojení se nachází v blízkosti horního závìsu dveøí na "\
sloupku A. 1 J

1 -napájení, reproduktor

2 -zrcátko, CAN-BUS 2

3 -dveøní kontakt, varovné svìtlo ve dveøích

4 -centrální zamykání 3

4

I 897-1251 I
Propojení na sloupku B

Propojení se nachází v blízkostí horního závìsu zadních dveøí na sloupku B

1 -nápajení, reproduktor 1

2 -dveøní kontakt

O3 -centrální zamykání

2

3 J

J I 897-1254 I
Pojistkový box na akumulátoru

Pojístkový box na akumulátoru se nachází, jak už název""
napovídá, na akumulátoru.

Zapojení ~ Elektrická schémata, hledání závad a
montážní místa lDemontáž ~ O
-Otevøít víko na akumulátorem a odpojít kostøící kabel

16akumulátoru. 7

-Odšroubovat plus pól akumulátoru.

-Odšroubovat vedení ze zajiš•ovacích páskù.

-Odjístit konektory svorkovnic a vytáhnout je. 1 2 3 4 5 6

I 897-1149 1-
Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Kompaktní svorkovnice na oddìlovací
stìnì

Obì vícepólové svorkovníce se nacházejí na levé stranì
za pøístrojovou deskou. Ze strany motoru za motorem
stiraèù. '3

97 -1 strana 2 Pojistkový a reléový box Vydání 01.00
800.5304.01.15
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FABIA 2000 >-- Elektrická zaøizení 97

Obsazení+ pøípojù => Elektrická schémata, hledání
závad a montážní místa.

C Demontáž ze strany motoru

-Vymontovat motor stíraèù i s mechanizmem => Kap.
92-2.

-Vyšroubovat šroub s vnitøním šestíhranem -šipka-. ...

-Kompaktní svorkovnici je nyní možno oddìlit. ...

C

Demontáž ze strany pøístrojové desky

-Demontovat pøístrojovou desku => Karoserie -

~ montážní práce; opr. sk. 70.

".o;'i -Vytáhnout pøíslušné centrální zamykání -1- pro pra-

vou a -2- pro levou stranu doprava, pøíp. doleva.

-Pøíslušné svorkovnice se dají odjistit a vyjmout zat- ...
laèením na horní západku -3-.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

2 1

C I 897-1429 I

Vydání 01.00 Pojistkový a reléový box 97 -1 strana 3
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( ~~~ ~'l:.:~ ~~;

97 -1 Pojistkový a reléový box

/1::1 Pozor!

Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení od po-
jít kostøicí kabel akumulátoru.

rn Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bez-

peènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky
v závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro- -~ / ~ .C vést nastavení =:> Servisní prohlídky a údržba. "'---1- ~

Demontáž a montáž pojistkového boxu

Demontáž

-Opatrnì demontovat postranní kryt panelu pøístrojù.

-Demontovat odkládací prostor u øidièe. =:> Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 68

-Vyšroubovat oba upevòovací šrouby (2 Nm) -šipky- a vyjmout pojistkový box -A-.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

Demontáž a montáž reléového boxu -

C pøipravuje se

Rozdìlovaè potenciálu I 597-1147 I

Rozdìlovaè potenciálu se nachází nad reléovým boxem.

Aby bylo možno jej otevøít nebo demontovat, je tøeba ne-
jprve demontovat odkládací prostor u øidièe.

-Vyjmout kryt -2- uvolnìním z obou západek -šipky- z uložení -1-.

Rozdìlovaè potenciálu »rozdìluje« svorku 30 od nosièe
hlavních pojistek na akumulátoru =:> Elektrická schéma 1
ta, hledání závad a montážní místa. o o Oo o o o

0000000 o o 20000000 00 000000 V-
000 o 000000/1

.: ggg1:J g g 1:]~g .
O I 597-1255 I

Vydáni 08.99 Pojistkový a reléový box 97 -1 strana 1
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Svorkovnice na sloupku A

Svorkovnice se nachází v blízkosti horního závìsu dveøí ...
na sloupku A.

1 -napájení, reproduktor

2 -zrcátka, CAN-BUS

3 -dveøní kontakt, varovná svìtla

4 -centrální zamykání

I 597-1251 I
Svorkovnice na sloupku B

Svorkovnice se nachází v blízkosti horního závìsu zad- ...
ních dveøí na sloupku 8

1 -nápajení, reproduktor

2 -dveøní kontakt

3 -centrální zamykání

/
I' 597-1254 I

Hlavní pojistkový box

Hlavní pojístkový box se nachází nad akumulátorem. ...

Zapojení =:> Elektrická schémata, hledání závad a
montážní místa

Demontáž

-Otevøít víko nad akumulátorem a odpojit kostøicí kabel
akumulátoru.

-Odšroubovat plus pól akumulátoru.

-Odšroubovat vedení ze zajiš•ovacích páskù.

-Odjistit konektory svorkovnic a vytáhnout je.
123456

Montáž , 597-1149 ,-

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

~
97 -1 strana 2 Pojistkový a reléový box Vydáni 08.99 I800.5304.00.15

--



FABIA 2000 >- Elektrická zaøízení 97

97 -2 Centrální øídicí jednotka

C/
& Pozor!

Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpo-
jít kostøicí kabel akumulátoru.

Ci] Upozornìní!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia

s bezpeènostním kódováním zjistit kód.

.Po montáži akumulátoru provést následující kroky
v závislosti na výbavì vozidla: nakódovat autorádio,
nastavit hodiny, u vozidel s el. stahováním oken pro-
vést nastavení =:> Servisní prohlídky a údržba.

Demontáž a montáž centrální øídicí jed-
notky

C
Demontáž

-Demontovat odkládací prostor na stranì øidièe.
=:> Karoserie -montážní práce; opr. sk. 68 I 597-1250 I

-Nejprve odpojit svorkovnice -1-. ...

-lehce zatlaèit úchyt -2- smìrem vzhùru a vytáhnout
centrální øídicí jednotku smìrem dolù.

Montáž

-Montáž se provádí v opaèném poøadí.

I

O

Ci
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