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LAGUNA II FAZA II - Rozdział 8

Spis treści

LAGUNA II FAZA II - Rozdział  8 Spis treści Strona

80A AKUMULATOR

Akumulator: Demontaż / 
Montaż 80A-1

Akumulator : 
Bezpieczeństwo 80A-3

Akumulator: Kontrola 80A-4

80B REFLEKTORY PRZEDNIE

Automatyczne włączanie 
świateł 80B-1

Światła dzienne 80B-2

Regulacja reflektora 
halogenowego: Demontaż / 
Montaż 80B-3

Reflektor 
halogenowy:Regulacja 80B-4

Reflektory halogenowe: 
Wymiana: 80B-5

Światło przeciwmgielne 
przednie: Demontaż / Montaż 80B-7

Silnik regulacji wysokości 
wiązki światła reflektorów: 
Demontaż / Montaż 80B-8

Pokrętło regulacji wysokości 
wiązki światła reflektorów: 
Demontaż / Montaż 80B-9

80C ŻARÓWKI KSENONOWE

Reflektory ksenonowe : Opis 80C-1

Reflektor ksenonowy: 
Demontaż / Montaż 80C-4

Moduł wysokiego napięcia 
reflektora ksenonowego: 
Demontaż / Montaż 80C-5

Reflektory 
ksenonowe:Regulacja 80C-6

Reflektor ksenonowy 
Wymiana: 80C-8

Siłownik regulacji wysokości 
wiązki świateł: Demontaż / 
Montaż 80C-10

Moduł elektroniczny żarówki 
ksenonowej: Demontaż / 
Montaż 80C-11

Czujnik przedni regulacji 
reflektorów: Demontaż / 
Montaż 80C-12

Czujnik tylny regulacji 
reflektorów: Demontaż / 
Montaż 80C-13

81A OŚWIETLENIE TYLNE

Trzecie światło stop: 
Demontaż / Montaż 81A-1

Światła tylnej klapy: 
Demontaż / Montaż 81A-2

Światło tylne na błotniku: 
Demontaż / Montaż 81A-3

Oświetlenie tablicy 
rejestracyjnej: Demontaż / 
Montaż 81A-5

80C ŻARÓWKI KSENONOWE



Spis treści

81B OŚWIETLENIE W KABINIE

Działanie 81B-1

Lampka sufitowa: Informacje 
ogólne 81B-2

Lampka sufitowa: Demontaż 
/ Montaż 81B-3

Oświetlenie lusterka w 
osłonie przeciwsłonecznej 
Demontaż / Montaż 81B-4

Lampka oświetlenia dolnej 
części drzwi: Demontaż / 
Montaż 81B-6

Lampka oświetlenia 
schowka: Demontaż / 
Montaż 81B-7

Lampka oświetlenia dolnej 
części deski rozdzielczej: 
Demontaż / Montaż 81B-8

Oświetlenie bagażnika: 
Demontaż / Montaż 81B-9

81C BEZPIECZNIKI

Bezpiecznik odcinający 
odbiornik prądu: Identyfikacja 81C-1

82A BLOKADA ROZRUCHU

Informacje ogólne 82A-1

Opis 82A-2

Działanie 82A-3

Anteny rozruchu:Działanie 82A-6

Antena rozruchowa: 
Demontaż / Montaż 82A-7

Przycisk rozruchu: Demontaż 
/ Montaż 82A-10

Blokada elektroniczna 
kolumny kierownicy: 
Demontaż / Montaż 82A-11

Czytnik karty: Demontaż / 
Montaż 82A-13

82B SYGNAŁ DŽWIĘKOWY

Klakson: Demontaż / Montaż 82B-1

82C ALARM

Radar do wykrywania 
odległości: Demontaż / 
Montaż 82C-1

83A PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW

Tablica 
wskaźników:Informacje 
ogólne 83A-1

Tablica wskaźników : Opis 83A-2

Tablica wskaźników: 
Demontaż / Montaż 83A-5

Tablica wskaźników : 
Kontrolki i komunikaty 
pisemne 83A-8

Tablica wskaźników: 
Konfiguracja 83A-9

Czujnik poziomu paliwa: 
Kontrola 83A-13

Czujnik poziomu oleju: 
Działanie 83A-14

82A BLOKADA ROZRUCHU



Spis treści

83C SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ

System nawigacji w "wersji 
podstawowej" Demontaż / 
Montaż 83C-1

Ekran systemu nawigacji: 
Demontaż / Montaż 83C-2

Antena: Demontaż / Montaż 83C-4

Nawigacja "wersja 
podstawowa": Kod 
zabezpieczający 83C-5

Nawigacja "wersja 
podstawowa": Wprowadzanie 
kodu zabezpieczającego 83C-6

Nawigacja klasy wyższej: 
Przyciski 83C-8

Centralny moduł połączeń: 
Demontaż / Montaż 83C-9

83D REGULATOR PRĘDKOŚCI

Regulowanie i ograniczanie 
prędkości: Informacje ogólne 83D-1

84A ELEMENTY STERUJĄCE - 
SYGNALIZACJA

Styk obrotowy: Demontaż / 
Montaż 84A-1

Zespół elementów 
sterujących pod kierownicą 
Demontaż / Montaż 84A-2

Przełącznik wycieraczki 
Demontaż / Montaż 84A-5

Przełącznik oświetlenia 
sygnalizacyjnego: Demontaż 
/ Montaż 84A-6

Ogrzewanie tylnej szyby: 
Naprawa 84A-7

Sonda temperatury 
zewnętrznej: Demontaż / 
Montaż 84A-9

85A WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE

Czujnik opadów i natężenia 
światła: Demontaż / Montaż 85A-1

Mechanizm wycieraczek 
przednich: Demontaż / 
Montaż 85A-2

Silnik wycieraczek przednich: 
Demontaż / Montaż 85A-5

Silnik wycieraczki tylnej 
szyby: Demontaż / Montaż 85A-8

Mechanizm silnika 
wycieraczki tylnej szyby: 
Demontaż / Montaż 85A-10

Pompa spryskiwacza: 
Demontaż / Montaż 85A-14

Spryskiwacz szyby 85A-15

Pompa spryskiwacza 
reflektorów: Demontaż / 
Montaż 85A-16

Dysza spryskiwacza 
reflektorów: Demontaż / 
Montaż 85A-17

Spryskiwacze reflektorów 85A-19

86A RADIOODTWARZACZ

Wersja podstawowa: 
Radioodtwarzacz 
samochodowy 86A-1

"wersja podstawowa": Kod 
zabezpieczający 86A-2

"wersja wyższej klasy": Kod 
zabezpieczający 86A-3

Amplituner: Demontaż / 
Montaż 86A-4

Antena radia: Demontaż / 
Montaż 86A-6

Antena: Działanie 86A-8

Głośniki wysokotonowe: 
Demontaż / Montaż 86A-9



Spis treści

Głośniki przednie: Demontaż 
/ Montaż 86A-11

Głośniki tylne:Demontaż / 
Montaż 86A-12

Wyświetlacz 86A-13

Moduł sterujący 
radia:kontrola 86A-14

86B RADIOTELEFON

Instalacja wstępna: Opis 86B-1

Moduł elektroniczny: 
Demontaż / Montaż 86B-2

Wspornik słuchawki telefonu: 
Demontaż / Montaż 86B-3

Mikrofon zestawu 
głośnomówiącego: 
Demontaż / Montaż 86B-5

87B SKRZYNKA POŁĄCZEŃ W KABINIE

Moduł zespolony w 
kabinie:Informacje ogólne 87B-1

Moduł zespolony w kabinie: 
Demontaż / Montaż 87B-3

87C STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I 
POKRYW

Wersja bez kluczyka : Opis 87C-1

Wersja bez kluczyka: 
Działanie 87C-3

Anteny otwierania 87C-8

Anteny otwierania: Działanie 87C-9

Przełącznik otwierania tylnej 
klapy: Demontaż / Montaż 87C-10

86A RADIOODTWARZACZ

Zamek tylnej klapy: 
Demontaż / Montaż 87C-11

Silnik blokowania klapki 
wlewu paliwa: Demontaż / 
Montaż 87C-12

87D ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - 
OTWIERANY DACH

Dach otwierany elektrycznie: 
Działanie 87D-1

Elektryczny podnośnik szyb: 
Działanie 87D-3

Przełącznik podnośnika 
szyby przedniej drzwi 
kierowcy 87D-4

Przełącznik podnośników 
przednich szyb w drzwiach 
pasażera: Demontaż / 
Montaż 87D-6

Przełącznik podnośnika 
szyby tylnej drzwi tylnych 87D-7

Przełącznik otwieranego 
dachu: Demontaż / Montaż 87D-8

Silnik otwieranego dachu: 
Demontaż / Montaż 87D-9

Dach otwierany 
elektrycznie:Ustawienie 
parametrów początkowych 87D-11

87F POMOC PRZY PARKOWANIU

System pomocy przy 
parkowaniu: Działanie 87F-1

Wyłącznik: Demontaż / 
Montaż 87F-2

Brzęczyk : Demontaż / 
Montaż 87F-3

Moduł elektroniczny: 
Demontaż / Montaż 87F-4

87C
STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I 
POKRYW



Spis treści

Komputer wtrysku: 
Konfiguracja 87F-5

Radar do wykrywania 
odległości: Demontaż / 
Montaż 87F-6

88A WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Gniazdo diagnostyczne 88A-1

Przewody wyk ładziny 
sufitowej: Demontaż / 
Montaż 88A-2

Rozmieszczenie 
diagnozowanych modułów 
elektronicznych 88A-3

88C AIRBAG I NAPINACZE PASÓW

Informacje ogólne 88C-1

Środki ostrożności podczas 
wykonywania naprawy 88C-3

Moduł elektroniczny 88C-5

Czujnik położenia fotela 88C-7

Przełącznik blokowania: 
Demontaż / Montaż 88C-8

Przełącznik wyłączania 
czasowego: Kontrola 88C-9

Napinacze przednich pasów 
bezpieczeństwa 88C-10

Napinacz pasa biodrowego 
przedniego: Demontaż / 
Montaż 88C-13

Czołowa poduszka 
powietrzna po stronie 
kierowcy: Demontaż / 
Montaż 88C-16

Czołowa poduszka 
powietrzna po stronie 
pasażera: Demontaż / 
Montaż 88C-18

87F POMOC PRZY PARKOWANIU

Boczna przednia poduszka 
powietrzna (chroniąca klatkę 
piersiową): Demontaż / 
Montaż 88C-20

Boczna tylna poduszka 
powietrzna (chroniąca klatkę 
piersiową): Demontaż / 
Montaż 88C-22

Boczna kurtyna powietrzna: 
Demontaż / Montaż 88C-24

Boczne czujniki uderzenia: 
Demontaż / Montaż 88C-26

Procedura kasacji 88C-28

88D MIEJSCE KIEROWCY

Przyciski sterujące fotela 
przedniego: Demontaż / 
Montaż 88D-1

88C AIRBAG I NAPINACZE PASÓW



80A-1

AKUMULATOR
Akumulator: Demontaż / Montaż 80A

DEMONTAŻ

Wyjąć ozdobną osłonę.

Odłączyć przewód odpowietrzający.

Wymontować:

- nakrętki sworzni (∅  6) zacisku ujemnego (1),

- nakrętkę sworznia (∅  8) zacisku ujemnego,

- wspornik bezpieczników chroniących zacisk dodat-
ni (2).

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

zaciski akumulatora 6 Nm

kołnierz mocujący 12 Nm

wspornik bezpiecz-
ników chroniący biegun
dodatni

11 Nm

nakrętkę sworznia (∅  8)
zacisku ujemnego

11 Nm

nakrętki sworzni (∅  6)
zacisku ujemnego

6 Nm

111449

Uwaga:

Mocowanie bezpiecznika jest delikatne.

4

1

2

3



80A-2

AKUMULATOR
Akumulator: Demontaż / Montaż 80A

Odczepić wspornik przewodu masowego.

Wymontować:

- panel ochronny (3),

- wspornik mocowania (4),

- akumulator,

- zaciski akumulatora  (w przypadku wymiany).

MONTAŻ
Dokręcić momentem zaciski akumulatora (6 Nm)
(w przypadku wymiany).

Umieścić prawidłowo akumulator we wnęce.

Dokręcić momentem kołnierz mocujący (12 Nm).

Zamontować panel ochronny.

Zaczepić wspornik przewodu masowego.

Dokręcić momentem:

- wspornik bezpieczników chroniący biegun do-
datni (11 Nm),

- nakrętkę sworznia (∅∅∅∅  8) zacisku ujemnego (11
Nm),

- nakrętki sworzni (∅∅∅∅  6) zacisku ujemnego (6
Nm).

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Podczas montażu akumulatora lub za każdym ra-
zem, gdy zostanie odłączony, może być konieczne
wykonanie pewnej liczby przystosowań w trybie

zwyk łym, bez konieczności stosowania przyrządu
przyrząd diagnostyczny, aby działanie pojazdu
było prawidłowe :

- ustawienie godziny na zegarze,

- wprowadzenie czterocyfrowego kodu radioodbior-
nika za pomocą przycisków na kierownicy (patrz 86
A, Radio, kod zabezpieczający),

- ustawienie parametrów pracy silników 
elektrycznego podnoszenia szyb ze sterowaniem 
impulsowym:

• dokładnie zamknąć szyby,

• szyby podnoszą się ruchem przerywanym aż do
górnego położenia granicznego,

• przytrzymać przyciski wciśnięte przez kilka
sekund,

• opuścić szyby aż do dolnego położenia granic-
znego,

• przytrzymać przyciski wciśnięte przez kilka
sekund,

• parametry początkowe silników zostały ustawio-
ne.

- ustawienie parametrów początkowych silnika 
dachu otwieranego elektrycznie:

• ustawić przełącznik dachu w po łożeniu
całkowitego otwarcia,

• wcisnąć przełącznik. Po 2 s, otwierany dach uchy-
la się maksymalnie w trybie skokowym, po czym
opada o kilka centymetrów,

• puścić przełącznik,

• nacisnąć na przełącznik w czasie nie dłuższym
niż 5 s,

• przytrzymać przełącznik, dach się otworzy i zam-
knie w położeniu przesunięcia,

• parametry początkowe silnika zostały ustawione,

• Ustawić przełącznik w położeniu « wyłączonym »

111447

Uwaga: 

Aby ustawić godzinę systemu nawigacji, należy
wprowadzić czterocyfrowy kod, włożyć CD-ROM
nawigacji, a następnie wyprowadzić pojazd na
zewnątrz, aby umożliwić odbiór sygnałów z sate-
litów. Dopiero wtedy możliwe będzie ustawienie
wskazań czasu.



80A-3

AKUMULATOR
Akumulator : Bezpieczeństwo 80A

I - NIEBEZPIECZEŃSTWO KWAS

Roztwór kwasu siarkowego jest substancją bardzo
żrącą, toksyczną, która powoduje korozję większości
metali.

Przy czynnościach związanych z akumulatorem należy 
przestrzegać następujących zasad:

- chronić oczy zakładając okulary,

- zakładać rękawice i  odzież  ochronną
zabezpieczającą przed działaniem kwasu.

II - NIEBEZPIECZEŃSTWO MOŻLIWOŚĆ 
WYBUCHU

Gdy akumulator jest ładowany, wytwarza się tlen i wo-
dór. Zjawisko to przybiera na sile, gdy akumulator jest
całkowicie naładowany, zaś ilość powstających gazów
jest proporcjonalna do natężenia prądu ładowania.

Tlen i wodór łączą się ze sobą w wolnej przestrzeni, na
powierzchni płyt, tworząc mieszankę wybuchową.
Mieszanka ta jest silnie wybuchowa.

Wystarczy najmniejsza iskra, lub kontakt ze źródłem
ciepła, by spowodować wybuch. Eksplozja jest tak sil-
na, że akumulator zostaje rozerwany na kawałki, a
kwas rozpryskuje się na znaczną odległość.

Stwarza to poważne niebezpieczeństwo dla osób
znajdujących się w pobliżu wybuchu (oblanie kwasem,
zranienie odłamkami obudowy akumulatora). Zachla-
panie kwasem jest niebezpieczne. Działa niszcząco
również na ubrania.

Należy więc bardzo poważnie traktować zalecenia
dotyczące środków ostrożności wobec zagrożenia wy-
buchem i stosować się do nich przy wykonywaniu jaki-
chkolwiek operacji związanych z akumulatorem.

WAŻNE

- Akumulator zawiera kwas siarkowy, który jest pro-
duktem niebezpiecznym.

- Podczas ładowania akumulatora, wytwarza się tlen
i wodór. Zmieszanie tych dwóch gazów wiąże się z
niebezpieczeństwem wybuchu.

WAŻNE

- Akumulator zawiera kwas siarkowy, który jest pro-
duktem niebezpiecznym.

- Podczas ładowania akumulatora wytwarza się tlen
i wodór. Mieszanka obu tych gazów może
doprowadzić do wybuchu.

- W przypadku zetknięcia kwasu ze skórą,
podrażnione miejsce obficie spłukać wodą.

- W przypadku zetknięcia kwasu ze skórą  lub
oczami, skontaktować się z lekarzem.

WAŻNE

Aby nie dopuścić do powstania iskry należy:

- sprawdzić, czy wszystkie odbiorniki prądu są
wyłączone,

- podczas ładowania akumulatora w pomieszczeniu,
wyłączyć prostownik przed przyłączeniem lub
odłączeniem akumulatora,

- nie wolno kłaść przedmiotów metalowych na aku-
mulator, by nie wywołać zwarcia między
końcówkami,

- nigdy nie zbliżać do akumulatora płomienia, pal-
nika spawalniczego, papierosa, ani zapałek.



80A-4

AKUMULATOR
Akumulator: Kontrola 80A

I - KONTROLA AKUMULATORA

1 - Kontrola mocowania

Sprawdzić, czy akumulator jest prawidłowo zamon-
towany (przez kołnierz mocujący (12 Nm)) :

- zbyt mocne dokręcenie wspornika akumulatora jest
niebezpieczne, skrzynka akumulatora może ulec
zniekształceniu lub stłuczeniu,

- zbyt słabe dokręcenie wspornika mocowania aku-
mulatora powoduje powstanie luzu, skrzynka aku-
mulatora może szybko ulec zużyciu wskutek tarcia,
albo stłuczeniu w wyniku uderzenia.

2 - Kontrola czystości

Sprawdzić, czy nie występuje pełzanie elektrolitu
(zasiarczanienie) na biegunach akumulatora.

Oczyścić bieguny akumulatora.

Nasmarować bieguny akumulatora w razie potrzeby.

Sprawdzić momenty dokręceń:

- nakrętka sworznia (∅∅∅∅  6) zacisku ujemnego (6
Nm),

- nakrętki sworzni (∅∅∅∅  8) zacisku ujemnego (11
Nm),

- wspornik bezpieczników chroniący zacisk do-
datni (11 Nm),

II - ŁADOWANIE AKUMULATORA

Wykonać kontrolę  akumulatora za pomocą
przyrządu (Ele. 1593).

1 - Przypomnienie testu zatwierdzającego 
prostownik

Należy koniecznie używać prostownika na prąd
stały, aby zapobiec nadmiernemu nagrzaniu (pro-
porcjonalnemu do poziomu napięcia ładowania).

2 - Test

Ustawić potencjometr regulacji napięcia ładowania
na wartość maksymalną.

Sprawdzić napięcie na prostowniku lub na biegu-
nach akumulatora.

Jeżeli prostownik nie jest na prąd stały, natychmiast
przerwać ładowanie.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1593 Tester akumulatorów.
Midtronics R 330

Momenty dokręcania:m

przez kołnierz mocujący 12 Nm

nakrętka sworznia (∅  6)
zacisku ujemnego

6 Nm

nakrętki sworzni (∅  8)
zacisku ujemnego

11 Nm

wspornik bezpiecz-
ników chroniący zacisk
dodatni

11 Nm

WAŻNE

- Akumulator zawiera kwas siarkowy, który jest
produktem niebezpiecznym.

- Podczas ładowania akumulatora wytwarza się
tlen i wodór. Mieszanka obu tych gazów może
doprowadzić do wybuchu.

- W przypadku zetknięcia kwasu ze skórą,
podrażnione miejsce obficie spłukać wodą.

- W przypadku zetknięcia kwasu ze skórą lub
oczami, skontaktować się z lekarzem.

UWAGA

Te pojazdy są wyposażone w akumulator o
niewielkim zużyciu płynu. Zabrania się zatem
uzupe łniania poziomu elektrolitu.

UWAGA

Jeżeli wyświetlane napięcie jest wyższe niż 15 V,
oznacza to, że używany prostownik nie jest na
prąd stały (jego użycie jest  niebezpieczne dla
akumulatora).
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AKUMULATOR
Akumulator: Kontrola 80A

III - PROCEDURA KONTROLI

(Patrz NT 3682A, Akumulator, 80A, Akumulator
Kontrola).

Uwaga:

- W pojeździe może być ustawiony tryb
« składowanie nowego pojazdu » ; który jest
sygnalizowany stałym świeceniem dwóch kon-
trolek kierunkowskazów na tablicy wskaźników.

- Aby wyjść z tego trybu, opuścić jednocześnie
dźwignie wycieraczek i oświetlenia w dolne
położenie.
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REFLEKTORY PRZEDNIE
Automatyczne włączanie świateł 80B

I -  AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE REFLEKTORÓW 
NA POSTOJU (OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
WSPOMAGAJĄCE - FOLLOW ME HOME)

Pojazdy mogą być wyposażone w funkcję automatyc-
znego włączania świateł mijania (silnik wyłączony), co
pozwala oświetlić obszar przed pojazdem.

Działanie tej funkcji jest możliwe tylko przy wyłączonym
silniku i ograniczone jest do określonych przedziałów
czasu wynoszących 30 s (maksimum 2 min).

Włączanie

Włączanie funkcji odbywa się za pomocą dźwigni zes-
polonej:

- wyłączyć zapłon (przy karcie wyjętej z czytnika),

- wykonać mignięcie światłami drogowymi za pomocą
dźwigni zespolonej,

- światła mijania są zasilane przez 30 s.

Włączenie świateł pozycyjnych powoduje wyłączenie
funkcji.

II - AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ 
POJAZDU W CZASIE JAZDY

Włączenie lub wyłączenie funkcji może odbywać się za
pomocą dźwigni zespolonej, jeśli moduł zespolony w
kabinie jest prawidłowo skonfigurowany (patrz 87B
Skrzynka połączeń w kabinie, Moduł zespolony w
kabinie, Konfiguracja).

1 - Aby włączyć funkcję:

Silnik wyłączony lub nie,

- wprowadzić kartę,

- włączyć zapłon,

- obrócić dźwignię zespoloną  kolejno dwa razy z
położenia "0" do położenia światła pozycyjne.

Tablica wskaźników emituje sygnał dźwiękowy.

System działa w trybie automatycznym.

2 - W celu wyłączenia funkcji:

Silnik wyłączony,

- wprowadzić kartę,

- włączyć zapłon,

- obrócić dźwignię zespoloną  kolejno dwa razy z
położenia "0" do położenia światła pozycyjne.

Tablica wskaźników emituje sygnał dźwiękowy.

Uwaga:

Każdorazowe mignięcie światłami drogowymi za
pomocą dźwigni zespolonej powoduje zwiększenie
włączenia czasowe świateł o 30 s (maksymalnie 2
min).

Uwaga:

W celu zapoznania się z cechami szczególnymi
wymiany czujnika natężenia światła, patrz 85A,
Wycieranie/Mycie, Czujnik opadów i natężenia
światła.
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REFLEKTORY PRZEDNIE
Światła dzienne 80B

I - DZIAŁANIE

Funkcja ta, obowiązkowa w wersjach dla krajów skan-
dynawskich, powoduje włączenie świateł pozycyjnych
oraz świateł mijania przy pracującym silniku, bez potr-
zeby ustawiania przez kierowcę  dźwigni regulacji
świateł.

Działaniem świate ł dziennych (running-lights) steruje
moduł zespolony w kabinie.

II - KONFIGURACJA

Skonfigurować moduł zespolony w kabinie przy pomo-
cy przyrząd diagnostyczny (patrz 87B, Skrzynka 
połączeń w kabinie, Konfiguracja) :

- nawiązać łączność z modułem zespolonym w kabinie,

- skorzystać z menu « tryb naprawy », « Zapis
konfiguracji »,

- wybrać wiersz CF118 « Rodzaj modułu zespolone-
go w kabinie »,

- wybrać wiersz CF014 « Światła dzienne »,

- wybrać « Z » lub « Bez »,

- kliknąć na « Zatwierdź »,

- sprawdzić w menu LC008 « Odczyt konfiguracji »,
czy konfiguracja została prawidłowo wykonana.

- sprawdzić, czy wszystkie elementy wyposażenia po-
jazdu działają prawidłowo.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny
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REFLEKTORY PRZEDNIE
Regulacja reflektora halogenowego: Demontaż / Montaż 80B

DEMONTAŻ
Wymontować zderzak przedni (patrz 55A,
Zewnętrzne elementy ochronne, Zderzak przed-
ni).

Wymontować śruby górnego mocowania (1) reflek-
tora.

Wymontować śrubę dolnego mocowania (2) reflek-
tora.

Odpiąć reflektor od trzpienia centrującego (3).

Odłączyć złącza reflektora.

Wymontować reflektor.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Wyregulować ustawienie reflektorów (patrz 80B, Re-
flektory przednie, Reflektory halogenowe: Regu-
lacja).

UWAGA

W przypadku reflektorów ksenonowych,
bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa
(patrz 80C, Żarówki ksenonowe, Reflektory kse-
nonowe). 

111454

1
111455

2

3
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REFLEKTORY PRZEDNIE
Reflektor halogenowy:Regulacja 80B

Ustawić pojazd na płaskim i poziomym podłożu.

Skontrolować ciśnienie i napompować opony.

Sprawdzić, czy bagażnik pojazdu jest pusty.

Ustawić pokrętło regulacji wysokości wiązki świateł
na "0".

Włączyć światła mijania.

Umieścić Regloskop przed pojazdem i
wyregulować go w zależności od zapisanej na re-
flektorze wartości -1 %.

Nie przestawiając pojazdu, ręcznie ustawić reflekto-
ry:

- użyć śruby (1) do regulacji pionowej,

- użyć śruby (2) do regulacji poziomej.

Niezbędne wyposażenie

Regloskop

UWAGA

Nie zaciągać hamulca parkingowego.

111451

111430

1

2

1



80B-5

REFLEKTORY PRZEDNIE
Reflektory halogenowe: Wymiana: 80B

DEMONTAŻ

I - ŻARÓWKI ŚWIATEŁ DROGOWYCH I 
POZYCYJNYCH

Wymontować osłonę szczelną (1).

Odłączyć złącza żarówek.

Odblokować spinkę (2).

Wymontować żarówkę ze świateł drogowych.

Wymontować żarówkę  ze świateł pozycyjnych,
naciskając na zaciski oprawy żarówki.

II - ŻARÓWKI ŚWIATEŁ MIJANIA

Wymontować ozdobną osłonę i odczepić zbiornik
płynu w zespole wspomagania kierownicy w celu
uzyskania dostępu do żarówki prawego reflektora.

Wymontować osłonę szczelną (3).

Uwaga:

W celu wymiany żarówek w reflektorach kseno-
nowych, patrz 80C, Żarówki ksenonowe,
Żarówki ksenonowe: Wymiana.

111430

1

111429

Uwaga:

Używać wy łącznie homologowanych żarówek H1
do świateł mijania.

Używać wyłącznie homologowanych żarówek
W5W do świateł pozycyjnych.

111430

2

3
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REFLEKTORY PRZEDNIE
Reflektory halogenowe: Wymiana: 80B

Odłączyć złącza żarówki.

Odblokować spinkę (4).

Wymontować żarówkę.

III - ŻARÓWKI KIERUNKOWSKAZU

Wymontować oprawę (5) (ćwierć obrotu w kierunku
na zewnątrz).

111429

Uwaga:

Używać wy łącznie homologowanych żarówek H7
do świateł drogowych.

111430

Uwaga:

Używać wyłącznie homologowanych żarówek
PY21W do kierunkowskazów.

4

5
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REFLEKTORY PRZEDNIE
Światło przeciwmgielne przednie: Demontaż / Montaż 80B

DEMONTAŻ
Wymontować zderzak przedni (patrz 55A,
Zewnętrzne elementy ochronne, Zderzak przed-
ni).

Odłączyć złącze.

Wymontować śruby mocujące (1)

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Dokonać regulacji świateł przeciwmgielnych przy
pomocy śrubokręta.

111460

Uwaga:

Używać wyłącznie homologowanych żarówek
H11.

1

111453
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REFLEKTORY PRZEDNIE
Silnik regulacji wysokości wiązki światła reflektorów: Demontaż / Montaż 80B

DEMONTAŻ
Wymontować reflektor (patrz 80B, Reflektory pr-
zednie, Reflektor).

Odłączyć złącze siłownika.

Dokręcić śrubę regulacyjną  (1) (maksimum sześć
obrotów).

Nacisnąć na (2).

Odpiąć  siłownik (3), przekręcając o jedną ósmą
obrotu w kierunku na zewnątrz, naciskając na zacisk
(4).

Odłączyć przegub (5) od lustra reflektora, lekko
odchylając siłownik.

MONTAŻ

Wymontować osłonę szczelną żarówki światła dro-
gowego.

Przytrzymać lustro w tylnej części reflektora,
pociągając za oprawę żarówki.

Zapiąć przegub w spince reflektora.

Przekręcić siłownik o jedną ósmą  obrotu do
wewnątrz.

Podłączyć złącze siłownika.

Odkręcić śrubę regulacyjną siłownika (sześć obro-
tów).

Przeprowadzić regulację reflektorów (patrz 80B, Re-
flektory przednie, Reflektor halogenowy: Regu-
lacja).

111431

Uwaga:

Dokręcić śrubę  regulacyjną  s iłownika,
przekręcając o sześć obrotów, w celu wymiany
na nową część.

UWAGA

Przegub powinien nie tylko zetknąć  się, lecz
zostać ułożony w rowku.

13

2

4

5
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REFLEKTORY PRZEDNIE
Pokrętło regulacji wysokości wiązki światła reflektorów: Demontaż / Montaż 80B

DEMONTAŻ

Odpiąć osłonę (1).

Wymontować śruby (2).

Wyjąć element sterujący automatycznym hamulcem
parkingowym.

Odłączyć złącza.

Odpiąć okładzinę (3).

Odłączyć złącza.

Odpiąć element sterujący od płytki.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111504

111503

1

2

3
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ŻARÓWKI KSENONOWE
Reflektory ksenonowe : Opis 80C

Pojazdy te są obowiązkowo wyposażane w:

- system automatycznej regulacji wysokości wiązki
świateł każdego reflektora zależnie od położenia nad-
wozia, przyspieszenia, hamowania i prędkości poja-
zdu,

- spryskiwacz reflektorów.

Żarówki te nie posiadają żarników. Światło tych
żarówek jest wytwarzane przez dwie elektrody
umieszczone w szklanej bańce, zawierającej gaz pod
zwiększonym ciśnieniem (ksenon) i rtęć.

Każdy reflektor posiada moduł wysokiego napięcia
(przetwornicę).

Moduł wysokiego napięcia i żarówka ksenonowa mogą
być wymieniane niezależnie od reflektora.

111693

A

B

C

D

(A) Czujnik tylny

(B) Czujnik przedni

(C) Moduł elektroniczny

(D) Siłownik

WAŻNE

- Zabronione jest zapalanie żarówki nie umieszczo-
nej w obudowie reflektora (zagrożenie dla wzroku).

- Żarówki ksenonowe działają pod napięciem 20000
V  przy włączaniu, a następnie, podczas pracy,
pod napięciem  85 V prądu przemiennego.

- Przed demontażem, poczekać, aż  zespół
« modułu wysokiego napięcia » ochłodzi się.

- Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, należy
koniecznie odłączyć akumulator, zaczynając od
bieguna ujemnego.

Uwaga:

- Wysokość wiązki świateł zmienia się w zależności
od prędkości pojazdu.

- Powyżej 30 km/h, zasięg działania reflektorów
zwiększa się.
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ŻARÓWKI KSENONOWE
Reflektory ksenonowe : Opis 80C

Oświetlenie zapewnione przez światła drogowe 
uzupełniają żarówki ksenonowe:

- jeśli światła mijania są zgaszone, żarówka ksenono-
wa nie jest zasilana, sygnał świetlny steruje wyłącznie
światłami drogowymi,

- jeśli światła mijania (z żarówkami ksenonowymi) są
zapalone, sygnał świetlny steruje światłami drogowy-
mi oraz elektromagnesem (żarówka ksenonowa po-
zostaje zapalona). Zadaniem elektromagnesu jest
modyfikowanie wiązki światła pochodzącej od świateł
mijania.

111692

1

1

2

2

3

3

4

5

6

Ścieżka Przeznaczenie

1 Siłownik

2 Moduł żarówki ksenonowej

3 Moduł wysokiego napięcia

4 Moduł elektroniczny

5 Czujnik przedni

6 Czujnik tylny

100274

(A) Elektromagnes

(B) System ustawienia wią zki
światła (w położeniu niskim ze
światłem mijania; w położeniu
wysokim ze światłem drogowym)

B

A
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ŻARÓWKI KSENONOWE
Reflektory ksenonowe : Opis 80C

W razie uszkodzenia elektromagnesu lub systemu mo-
dyfikacji wiązki światła, należy wymienić reflektor.

I - KONTROLA ELEKTROMAGNESU

Podczas włączania sygnału świetlnego (przy zgaszo-
nych światłach mijania), wraz z zapaleniem się świateł
drogowych powinien być zasilany elektromagnes
(s łyszalne).

II - KONTROLA MODYFIKACJI WIĄZKI ŚWIATŁA

- Odłączyć złącza żarówek świateł drogowych.

- Ustawić regloskop przed reflektorami.

- Włączyć światła mijania.

- Ustawić dźwignię zespoloną oświetlenia w położeniu
świateł drogowych.

- Wiązka światła powinna być zmieniona.

Wiązka światła ze światła mijania

Wiązka światła ze światła drogowego

WAŻNE

Unikać patrzenia na reflektory od przodu
(zagrożenie dla wzroku).

100276

100277
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ŻARÓWKI KSENONOWE
Reflektor ksenonowy: Demontaż / Montaż 80C

DEMONTAŻ / MONTAŻ
Sposób demontażu-montażu re f lek torów
wyposażonych w żarówki ksenonowe jest identycz-
ny, jak w przypadku reflektorów halogenowych (pa-
trz 80B, Reflektor przedni, reflektor).

UWAGA

- Zabronione jest zapalanie żarówki nie umieszc-
zonej w obudowie reflektora (zagrożenie dla
wzroku).

-Żarówki ksenonowe działają  pod napięciem
20000 V  przy włączaniu, a następnie, podczas
pracy, pod napięciem  85 V prądu przemien-
nego.

- Przed demontażem, poczekać aż "moduł wyso-
kiego napięcia" ochłodzi się.

- Przed podjęciem jakichkolwiek czynności,
należy koniecznie odłączyć akumulator.

Uwaga:

Bezwzględnie wykonać ustawienie parametrów
początkowych żarówek ksenonowych (patrz 80C,
Żarówka ksenonowa, Reflektor ksenonowy :
Regulacja) i wykonać ustawienie reflektorów.
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ŻARÓWKI KSENONOWE
Moduł wysokiego napięcia reflektora ksenonowego: Demontaż / Montaż 80C

DEMONTAŻ
Odłączyć akumulator, zaczynając od bieguna ujem-
nego.

Wymontować reflektor (patrz 80B, Reflektory pr-
zednie, Reflektor).

Położyć reflektor na czystej szmatce, by go nie
zarysować.

Wymontować kondensator (2) przekręcając go o
jedną ósmą obrotu w przeciwnym kierunku do ruchu
wskazówek zegara (1).

Wymontować śruby mocujące.

Wyjąć moduł wysokiego napięcia.

Odłączyć zasilanie od modułu wysokiego napięcia.

MONTAŻ
Wymieniać obowiązkowo uszczelkę przy każdym
demontażu modułu wysokiego napięcia.

Podłączyć akumulator, zaczynając od bieguna do-
datniego.

UWAGA

- Zabronione jest zapalanie żarówki nie umieszczo-
nej w obudowie reflektora (zagrożenie dla wzroku).

- Żarówki ksenonowe działają pod napięciem 20000
V  przy włączaniu, a następnie, podczas pracy,
pod napięciem  85 V prądu przemiennego.

- Przed demontażem, poczekać aż "moduł wyso-
kiego napięcia" ochłodzi się.

- Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, należy
koniecznie odłączyć akumulator.

111427

1
2

111492

UWAGA

Bezwzględnie wykonać ustawienie parametrów
początkowych reflektorów ksenonowych (patrz
80C, Żarówki ksenonowe, Reflektory
ksenonowe : Regulacja).
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ŻARÓWKI KSENONOWE
Reflektory ksenonowe:Regulacja 80C

Pojazd powinien być ustawiony na równym i pozio-
mym podłożu.

Skontrolować ciśnienie i napompować opony.

Sprawdzić, czy bagażnik pojazdu jest pusty.

REGULACJA

Włączyć zapłon.

Podłączyć przyrząd diagnostyczny.

Wybrać na przyrząd diagnostyczny system
« zarówek ksenonowych ».

Sprawdzić, czy nie ma usterki.

Wprowadzić polecenie CF001  « Kalibracja
modułu elektronicznego ».

Umieścić przyrząd Regloskop ustawiony na
wartość -1,3 % (wartość oznaczona na reflektorze)
przed pojazdem.

Włączyć światła mijania.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Regloskop

UWAGA

Wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych
z reflektorami ksenonowymi, czujnikiem lub elemen-
tami zawieszenia wymaga ustawienia parametrów
początkowych, a następnie regulacji reflektorów.

Uwaga:

- Nie zaciągać hamulca parkingowego.

- Nie wsiadać do pojazdu w czasie trwania regu-
lacji.

Uwaga:

- Można sprawdzić, czy system ma ustawione 
parametry początkowe:

• wartość z czujnika przedniego odczytana
przez parametr PR017 « Wysokość przodu »
powinna być identyczna, jak wartość
początkowa wysokości przodu (PR004),

• wartość z czujnika tylnego odczytana przez
parametr PR018 « Wysokość tyłu » powinna
być identyczna, jak wartość początkowa
wysokości tyłu (PR005).

- Ustawienie parametrów początkowych systemu 
jest niemożliwe:

• jeśli prędkość pojazdu jest nieobecna lub
różna od zera,

• jeżeli położenie rejestrowane przez czujnik
znajduje się poza granicami tolerancji,

• jeśli konfiguracja modułu elektronicznego nie
jest prawidłowo wykonana.



80C-7

ŻARÓWKI KSENONOWE
Reflektory ksenonowe:Regulacja 80C

Przeprowadzić regulację reflektorów.

- śruba (1)do regulacji wysokości,

- śruba (2) do regulacji kierunku.

111452

111430

Uwaga:

Ustawienie parametrów początkowych może się 
nie powieść:
- gdy prędkość pojazdu nie jest zerowa,

- gdy występuje usterka czujników (brak sygnału
lub sygnał nieprawidłowy),

- gdy nie ma konfiguracji w module elektronicz-
nym (typ pojazdu: Laguna II oraz Laguna II
Kombi).

1

2

1



80C-8

ŻARÓWKI KSENONOWE
Reflektor ksenonowy Wymiana: 80C

W celu wymiany żarówki ksenonowej należy
wymontować reflektor (patrz 80C, Żarówki kseno-
nowe, Reflektory ksenonowe).

DEMONTAŻ

Wymontować osłonę uszczelniającą (1).

Wymontować kondensator (3) przekręcając go o
jedną ósmą obrotu w przeciwnym kierunku do ruchu
wskazówek zegara (2).

Ostrożnie wymontować żarówkę.

MONTAŻ
Chwycić żarówkę za trzonek (nie dotykać bańki pal-
cami, a gdyby tak się stało, przemyć używając alko-
holu i miękkiej, gładkiej szmatki).

WAŻNE

- Zabronione jest zapalanie żarówki nie umieszczo-
nej w obudowie reflektora (zagrożenie dla wzroku).

- Żarówki ksenonowe działają pod napięciem 20000
V  przy włączaniu, a następnie, podczas pracy,
pod napięciem  85 V prądu przemiennego.

- Przed demontażem, poczekać aż « moduł wyso-
kiego napięcia » ochłodzi się.

- Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, należy
koniecznie odłączyć akumulator.

111428

111427

1

2
3

111438

12398

UWAGA
Żarówka nie może być narażona na (4)uderzenie
gdyż zewnętrzny element przewodzący jest bar-
dzo delikatny i nie może zostać odkształcony.

5

4



80C-9

ŻARÓWKI KSENONOWE
Reflektor ksenonowy Wymiana: 80C

Włożyć:

- żarówkę (zaczep (5) powinien znajdować się napr-
zeciw gniazda reflektora),

- kondensator.

Uwaga:

- Bezwzględnie wykonać ustawienie parametrów
początkowych żarówek ksenonowych i wykonać
regulację reflektorów (patrz80C, Żarówki kse-
nonowe, Reflektory ksenonowe : Regulacja).

- Używać wyłącznie żarówek D2S z homologacją.



80C-10

ŻARÓWKI KSENONOWE
Siłownik regulacji wysokości wiązki świateł: Demontaż / Montaż 80C

DEMONTAŻ
Wymontować reflektor (patrz 80B, Reflektory pr-
zednie, Reflektor).

Odłączyć złącze siłownika.

Dokręcić śrubę regulacyjną (1) (maksymalnie sześć
obrotów).

Nacisnąć na (2).

Odczepić siłownik (3 ) o jedną ósmą  obrotu na
zewnątrz pojazdu poprzez naciśnięcie na zaczep
(4).

Odłączyć przegub (5) od lustra reflektora lekko
odchylając siłownik.

MONTAŻ

Wymontować obudowę uszczelniającą żarówki kse-
nonowej.

Przytrzymać lustro w tylnej części reflektora,
pociągając za moduł żarówki.

Zapiąć przegub w zapince reflektora.

Przekręcić siłownik o jedną ósmą  obrotu do
wewnątrz pojazdu.

Podłączyć złącze siłownika.

Poluzować śrubę regulacyjną siłownika (sześć obro-
tów).

Wykonać regulację reflektorów (patrz 80C, Żarówki
ksenonowe, Reflektory ksenonowe: Regulacja).

Uwaga:

Siłowniki reflektorów wyposażonych w żarówki kse-
nonowe są specyficzne.

111431

Uwaga:

Dokręcić śrubę regulacyjną siłownika o sześć
obrotów w przypadku wymiany na nową część.

13

2

4

5

UWAGA

Przegub powinien nie tylko zetknąć  się, lecz
zostać ułożony w rowku.



80C-11

ŻARÓWKI KSENONOWE
Moduł elektroniczny żarówki ksenonowej: Demontaż / Montaż 80C

DEMONTAŻ
Odłączyć akumulator, zaczynając od bieguna ujem-
nego.

Odczepić moduł elektroniczny (1).

Odłączyć złącza.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Podłączyć akumulator, zaczynając od bieguna do-
datniego.

WAŻNE

- Zabronione jest zapalanie żarówki nie umieszczo-
nej w obudowie reflektora (zagrożenie dla wzroku).

- Żarówki ksenonowe działają pod napięciem 20000
V  przy włączaniu, a następnie, podczas pracy,
pod napięciem  85 V prądu przemiennego.

- Przed demontażem, poczekać aż « moduł wyso-
kiego napięcia » ochłodzi się.

- Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, należy
koniecznie odłączyć akumulator.

111491

1

UWAGA

Bezwzględnie wykonać ustawienie parametrów
początkowych reflektorów ksenonowych (patrz
80C, Żarówki ksenonowe, Reflektory
ksenonowe : Regulacja).



80C-12

ŻARÓWKI KSENONOWE
Czujnik przedni regulacji reflektorów: Demontaż / Montaż 80C

Czujnik wysokości przodu znajduje się za przednim
lewym kołem.

DEMONTAŻ

Wymontować:

- zawleczkę na zakończeniu drążka (1),

- śruby mocujące czujnik (2).

Odłączyć złącze czujnika.

Wymontować czujnik wysokości.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Dokręcić momentem śrubę mocującą czujnik (8
Nm).

Momenty dokręcania:m

śrubę mocującą czujnik 8 Nm

18852

UWAGA

Wymienić zawleczkę przy zakończeniu drążka po
każdym demontażu.

1

2

UWAGA

Bezwzględnie wykonać ustawienie parametrów
początkowych reflektorów ksenonowych (patrz
80C, Żarówka ksenonowa, Reflektor
ksenonowy : Regulacja).



80C-13

ŻARÓWKI KSENONOWE
Czujnik tylny regulacji reflektorów: Demontaż / Montaż 80C

Czujnik wysokości ty łu znajduje się za tylnym lewym
kołem. 

Wymontować:

- zawleczkę na zakończeniu drążka,

- nakrętkę mocującą wspornik (1).

Odłączyć złącze (2).

Wymontować:

- czujnik wraz ze wspornikiem,

- śruby mocujące (3) czujnik.

MONTAŻ
Zamontować czujnik wraz ze wspornikiem w
pojeździe.

Dokręcić momentem śrubę mocującą wspornik
czujnika wysokości tyłu  (8 Nm).

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Momenty dokręcania:m

śrubę mocującą wspor-
nik czujnika wysokości
tyłu 

8 Nm

18853

UWAGA

Wymienić zawleczkę przy zakończeniu drążka po
każdym demontażu.

2

1

3

UWAGA

Bezwzględnie wykonać ustawienie parametrów
początkowych reflektorów ksenonowych (patrz
80C, Żarówka ksenonowa, Reflektor
ksenonowy : Regulacja).



81A-1

OŚWIETLENIE TYLNE
Trzecie światło stop: Demontaż / Montaż 81A

DEMONTAŻ

Wymontować okładzinę tylnej klapy (patrz MR 396
Nadwozie, 73A, Okładziny drzwi i pokryw innych
niż boczne, Okładzina tylnej klapy).

Nacisnąć w kierunku górnym i dolnym na zaciski (1)
w celu odpięcia trzeciego światła stop.

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18319

Uwaga:

- W przypadku wymiany żarówki, użyć żarówki
W16W z homologacją.

- Pojazdy w wersji sedan są wyposażone w
światło stop z żarówką. Pojazdy wersji kombi są
wyposażone w światło stop z diodami.

1



81A-2

OŚWIETLENIE TYLNE
Światła tylnej klapy: Demontaż / Montaż 81A

Światła tylne są rozdzielone na dwie części, z których
jedna znajduje się na błotniku, a druga na tylnej klapie.

DEMONTAŻ

Wymontować:

- zaślepkę,

- śrubę (1) tylnego mocowania.

Wyjąć światło.

Odłączyć złącze.

Odpiąć obsadę żarówki, naciskając na zaczepy (2).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

113460

113459



81A-3

OŚWIETLENIE TYLNE
Światło tylne na błotniku: Demontaż / Montaż 81A

Światła tylne są rozdzielone na dwie części, z których
jedna znajduje się na błotniku, a druga na tylnej klapie.

DEMONTAŻ

I - KIERUNKOWSKAZ W BŁOTNIKU (SEDAN)

Wymontować nakrętkę tylnego mocowania (1).

Odłączyć złącze.

Wymontować światło.

Odpiąć obsadę żarówki, naciskając na zaczep (2).

II - KIERUNKOWSKAZ W BŁOTNIKU (KOMBI)

Wymontować śruby (3).

Wymontować klapkę dostępu.

Wymontować dwie pianki zabezpieczające.

Wymontować:

- śrubę (4),

- światło w tylnym błotniku poprzez naciśnięcie na
oznakowany punkt (5) za pomocą śrubokręta.

Odpiąć złącze.

113461

113458

113465

113466



81A-4

OŚWIETLENIE TYLNE
Światło tylne na błotniku: Demontaż / Montaż 81A

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.



81A-5

OŚWIETLENIE TYLNE
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: Demontaż / Montaż 81A

DEMONTAŻ

Odpiąć lampkę oświetlenia za pomocą  płaskiego
śrubokrętu.

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

108174

Uwaga:

W przypadku wymiany żarówki, użyć ż arówki
W5W z homologacją.



81B-1

OŚWIETLENIE W KABINIE
Działanie 81B

I - CECHY SZCZEGÓLNE

pojazdy mogą być wyposażone, zależnie od wersji:

- w niezależne lampki oświetlające w dole drzwi (które
zapalają się przy otwarciu danych drzwi),

- w lampki sufitowe (przednią i tylną) z funkcją cza-
sowego świecenia,

- w lampki oświetlające w dole deski rozdzielczej oraz
lampki pod przednimi fotelami sprzężone z lampkami
sufitowymi,

- lampki oświetlenia bagażnika,

- w lampki przy każdej osłonie przeciwsłonecznej.

II - DZIAŁANIE CZASOWE LAMPEK

Lampki oświetlenia wnętrza pojazdu (lampki sufitowe i 
lampki we wnękach na nogi) są włączane natychmiast 
przez moduł zespolony w kabinie:

- przy otwieraniu dowolnych drzwi lub bagażnika,

- przy odblokowywaniu zamków drzwi i pokryw przez
nadajnik zdalnego sterowania (lub kartę o działaniu
automatycznym),

- przy wyciąganiu karty RENAULT z czytnika.

Na zgaśnięcie lampek oświetlenia wnętrza pojazdu 
moduł zespolony w kabinie przeznacza, zależnie od 
przypadku, określony czas:

- gaśnięcie bez czasowego świecenia:

• przy zamykaniu drzwi i klap przy pomocy nadajnika
zdalnego sterowania (drzwi i klapy zamknięte),

- gaśnięcie po pewnym czasie:

• po zamknięciu ostatnich drzwi lub klapy,

• przy odblokowywaniu drzwi i klap przy pomocy na-
dajnika zdalnego sterowania,

• przy włączaniu zapłonu.

Uwaga:

w przypadku stwierdzenia dłuższego stanu otwarcia
drzwi lub klapy pojazdu, bez wł ączenia lub
wyłączenia zapłonu, moduł zespolony w kabinie ste-
ruje wygaszeniem lampek oświetlenia wnętrza poja-
zdu po ich świeceniu przez 15 minut.



81B-2

OŚWIETLENIE W KABINIE
Lampka sufitowa: Informacje ogólne 81B

Zależnie od położenia lampki sufitowej oraz 
wyposażenia pojazdu, lampka może być wyposażona:

- w jeden tylko wyłącznik lampki, centralny,

- w jeden centralny wyłącznik lampki i jedną lampkę
punktową,

- w jeden centralny wyłącznik lampki z regulacją
natężenia i dwie lampki punktowe.



81B-3

OŚWIETLENIE W KABINIE
Lampka sufitowa: Demontaż / Montaż 81B

DEMONTAŻ

Odpiąć przezroczystą osłonę(1).

Pociągnąć kołki mocujące (2).

Wykonać ruch obrotowy, następnie wymontować
złącze.

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18879

19255

1

2



81B-4

OŚWIETLENIE W KABINIE
Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej Demontaż / Montaż 81B

Lusterka mogą być wyposażone w lampkę oświetlenia
wbudowaną w wykładzinę sufitową.

Przełącznik znajduje się  na klapce (1) lusterka w
osłonie przeciwsłonecznej(4). Prąd jest przesyłany do
lampki (2) przez centralne mocowanie (3)  osłony
przeciwsłonecznej.

DEMONTAŻ

Odpiąć:

- przezroczystą osłonę lampki (2),

- lampkę,

- złącze.

18991

19250

Uwaga:

możliwe jest skontrolowanie działania wyłącznika 
lampki przez połączenie z mocowaniem (2) :

- osłona lusterka zamknięta (wyłącznik otwarty) =
lampka zgaszona = oporność nieskończona,

- osłona lusterka otwarta (wyłącznik zamknięty) =
lampka zapalona = oporność zerowa.

1

2

3

4



81B-5

OŚWIETLENIE W KABINIE
Oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej Demontaż / Montaż 81B

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.



81B-6

OŚWIETLENIE W KABINIE
Lampka oświetlenia dolnej części drzwi: Demontaż / Montaż 81B

W drzwiach znajdują się niezależne lampki oświetlenia
sterowane przez moduł zespolony w kabinie przy
otwieraniu drzwi. Zapala się  wyłącznie lampka
oświetlenia drzwi, które są otwierane.

DEMONTAŻ

Wymontować dolną lampkę drzwi (1) za pomocą
przyrządu (Car. 1597).

Odblokować wspornik żarówki poprzez obrót o
ćwierć obrotu.

MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Car. 1597 Dźw i g n i a  d o
demontażu spinek tyl-
n e g o  u c h w y t u
przytrzymującego

113463

113464



81B-7

OŚWIETLENIE W KABINIE
Lampka oświetlenia schowka: Demontaż / Montaż 81B

DEMONTAŻ

Wymontować:

- śrubę mocującą okładzinę schowka,

- okładzinę schowka,

- oświetlenie (1) poprzez naciśnięcie zatrzasku
mocującego.

Odpiąć złącze.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18473

Uwaga:

W przypadku wymiany żarówki, użyć ż arówki
C5W z homologacją.

1



81B-8

OŚWIETLENIE W KABINIE
Lampka oświetlenia dolnej części deski rozdzielczej: Demontaż / Montaż 81B

Pojazdy posiadają lampki oświetlające dolną część 
deski rozdzielczej oraz lampki pod przednimi fotelami 
połączone z lampką sufitową. Znajdują się:

- pod zamykanym schowkiem (od strony pasażera),

- pod przednimi fotelami(1) (zależnie od wersji),

- pod kierownicą (2).

Lampki te są sterowane przez moduł zespolony w ka-
binie:

- przy odblokowywaniu zamków drzwi i klap przez na-
dajnik zdalnego sterowania (lub kartę o działaniu
automatycznym),

- przy otwieraniu drzwi,

- gdy karta Renault wysuwa się z czytnika.

DEMONTAŻ
Obrócić lampkę zgodnie z ruchem wskazówek zega-
ra.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18631

18832

1

2

Uwaga:

W przypadku wymiany żarówki, użyć ż arówki
W5W z homologacją.



81B-9

OŚWIETLENIE W KABINIE
Oświetlenie bagażnika: Demontaż / Montaż 81B

DEMONTAŻ

Odczepić lampkę bagażnika poprzez naciśnięcie na
zatrzaski (1).

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

113462

Uwaga:

W przypadku wymiany żarówki, użyć ż arówki
C5W z homologacją.



81C-1

BEZPIECZNIKI
Bezpiecznik odcinający odbiornik prądu: Identyfikacja 81C

Bezpiecznik odcinający odbiorniki znajduje się  na
środkowej konsoli, pod popielniczką (1).

111497

Uwaga:

Użyć bezpiecznika 10A, który jest w komplecie z
bezpiecznikiem zapasowym.

1



82A-1

BLOKADA ROZRUCHU
Informacje ogólne 82A

Blokada zapłonu jest sterowana przez system rozpoz-
nawania karty Renault z kodem dynamicznym (z szy-
frem V3).

System blokady rozruchu nie posiada już kodu awary-
jnego, lecz tylko kod naprawczy przyporządkowany do
pojazdu na etapie produkcji na cały okres jego eksploa-
tacji.

W skład tego systemu mogą wchodzić maksymalnie
cztery karty RENAULT. Karty Renault sterowane zdal-
nie « standardowe » i « z systemem "wole ręce" »
różnią się od siebie i nie mogą być stosowane zamien-
nie.

W przypadku kradzieży lub zaginięcia pojazdu, kartę
Renault można rozkodować. Może ona zostać ponow-
nie przystosowana do pojazdu, jeżeli będzie to koniec-
zne.

W przypadku wymiany danego elementu, jeden z ele-
mentów systemu musi być zakodowany oryginalnym
kodem pojazdu (patrz 82A, Blokada rozruchu, Przys-
tosowanie).

Kodu przystosowanego elementom systemu nie
można wykasować.

Karty RENAULT są wyposażone w kluczyk awaryjny
(1) umożliwiający otwarcie drzwi w przypadku usterki
działania karty.

Karty RENAULT dostarczane z magazynu części za-
miennych są niezakodowane. W miejscu przeznaczo-
nym na kluczyk awaryjny znajduje się zabezpieczenie.

UWAGA

W opisywanym systemie, nie jest możliwa wymiana
kilku elementów (moduł zespolony w kabinie i karty
RENAULT lub moduł zespolony w kabinie i kompu-
ter wtrysku) za jednym razem. Części te sprze-
dawane są jako niezakodowane.

Uwaga:

Cechy szczególne modułu zespolonego w kabinie
(patrz 87B, Skrzynka połączeń kabiny).

W przypadku cech szczególnych otwierania-zamy-
kania zamków drzwi i pokryw, patrz 87C, Sterowa-
nie drzwi i pokryw).

23304

Uwaga:

Istnieje możliwość zamówienia kluczyka awary-
jnego w magazynie części zamiennych po podaniu
numerów bezpieczeństwa i identyfikacji pojazdu.

1
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BLOKADA ROZRUCHU
Opis 82A

W skład systemu wchodzą następujące elementy:

- dwie karty Renault (1) (system może składać się z
maksymalnie czterech kart),

- czytnik kart (2),

- moduł zespolony w kabinie (3), znajdujący się w kabi-
nie,

- czerwona kontrolka systemu blokady rozruchu (4),

- komputer wtrysku (5),

- elektryczna blokada kolumny kierowniczej (6),

- przycisk rozruchu (7),

- moduł poduszki powietrznej (8),

- moduł systemu ABS (9),

- czujnik pedału sprzęgła (10),

- czujnik położenia "martwy punkt" skrzyni biegów (11),

- czujnik pedału hamulca (12) (specyficzne dla danej
wersji systemu "wole ręce"),

- dwie anteny sterujące drzwiami i pokrywami (13)
(specyficzne dla danej wersji systemu "wole ręce", nie
wykorzystywane dla funkcji blokady rozruchu),

- cztery anteny rozruchu (14) połączone z czytnikiem
(specyficzne dla danej wersji systemu "wole ręce"),

- sygnał dźwiękowy (15) (specyficzne dla danej wersji
systemu "wole ręce", nie wykorzystywany dla funkcji
blokady rozruchu),

- klamki i zamki (16) (specyficzne dla danej wersji sys-
temu "wole ręce", nie wykorzystywane dla funkcji blo-
kady rozruchu).

100269

11

10

9 8

7

6

5 4

3

2

1
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13
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16



82A-3

BLOKADA ROZRUCHU
Działanie 82A

I - DZIAŁANIE ZWYKŁE

Kiedy działa system rozruchu, czerwona kontrolka blo-
kady rozruchu miga. Blokada elektryczna kolumny kie-
rownicy jest zablokowana.

System blokady rozruchu aktywuje się samoczynnie
kilka sekund po wyłączeniu zapłonu.

- W przypadku naciśnięcia przycisku blokady rozruchu
lub pedału hamulca, moduł zespolony w kabinie
wysyła zapytanie do czytnika kart: karta Renault
powinna znajdować się w czytniku.

- Czytnik karty odbiera kod wprowadzonej karty Re-
nault i przesyła go do modułu zespolonego w kabinie.

- Jeżeli kod zostanie uwierzytelniony przez moduł zes-
polony w kabinie, moduł wysyła zakodowany sygna ł
do elektrycznej blokady kolumny kierownicy, za
pośrednictwem sieci multipleksowej.

- Jeżeli zakodowany sygnał odebrany przez
elektryczną blokadę kierownicy jest identyczny jak
sygnał zapisany w pamięci, elektryczna blokada kolu-
mny kierownicy zostaje wyłączona, a informacja
potwierdzająca odblokowanie jest wysyłana do
modułu zespolonego w kabinie.

- Gdy moduł zespolony w kabinie odbiera tę informację,
włącza zasilanie « jazda » i gasi czerwoną kontrolkę
blokady rozruchu.

- Gdy zasilanie « jazda » zostanie włączone, moduł
zespolony w kabinie i komputer wtrysku wysyłają do
siebie zakodowane sygnały za pośrednictwem sieci
multipleksowej.

- Jeżeli sygnały wysłane przez moduł zespolony w ka-
binie i sygnały wyemitowane przez komputer wtrysku
są zgodne, moduł zespolony w kabinie zezwala na
uruchomienie silnika, a wtrysk zostaje odblokowany.

1 - Przypadki szczególne

- Jeżeli komputer wtrysku lub elektryczna blokada kolu-
mny kierownicy nie mają zapisanego w pamięci
żadnego kodu odniesienia, wysłany kod zostaje wpro-
wadzony do pamięci.

- Jeżeli występuje problem ze zgodnością kodów, sys-
tem pozostaje zablokowany. Czerwona kontrolka blo-
kady rozruchu miga lub świeci się światłem ciągłym
(patrz tabela zapalania się kontrolek).

- Jeżeli moduł zespolony w kabinie jest niezakodowa-
ny, kontrolka blokady rozruchu pozostaje zgaszona.

2 - Tabela wyświetlania kontrolek.

UWAGA

Kiedy akumulator jest słabo naładowany, spadek
napięcia spowodowany działaniem rozrusznika
może przywrócić działanie blokady rozruchu. Jeśli
napięcie akumulatora jest zbyt niskie, uruchomienie
silnika jest niemożliwe, nawet przez pchanie poja-
zdu.

Zapalenie lampki
kontrolnej

Zapłon
włączony

Możliwa przyczyna

Miganie Nie Blokada rozruchu włączona (karta nie
została rozpoznana przez czytnik)

Szybkie miganie
(czytnik karty także
miga)

Nie Karta nierozpoznana przez czytnik. Karta
RENAULT nie odpowiada danemu poja-
zdowi, albo została dezaktywowana.

Świecenie stałe Nie Problem z elektryczną blokadą kolumny
kierownicy lub z połączeniem multiplek-
sowym.

Świecenie stałe Tak Blokada elektryczna kolumny kierownicy
jest odblokowana.

W pojeździe występuje problem z wtrys-
kiem.

Świecenie ciągłe (3
sekundy) ,  a
następnie
zgaśnięcie

Tak Uruchomienie silnika.



82A-4

BLOKADA ROZRUCHU
Działanie 82A

II - DZIAŁANIE« TRYBU AUTOMATYCZNEGO »

Kiedy działa system blokady rozruchu, czerwona kon-
trolka blokady rozruchu miga. Elektryczna blokada ko-
lumny kierownicy jest włączona:

- Po wciśnięciu przycisku rozruchu pojazd wysyła zapy-
tanie do karty poprzez anteny rozruchu (125 kHz).

- Karta odsyła sygnał zwrotny na częstotliwości 433
MHz lub 315 MHz (zależnie od kraju).

- Kod karty został odebrany przez moduł zespolony w
kabinie.

- Jeżeli kod zostanie uwierzytelniony przez moduł zes-
polony w kabinie, moduł wysyła zakodowany sygna ł
do elektrycznej blokady kolumny kierownicy, za
pośrednictwem sieci multipleksowej.

- Jeżeli zakodowany sygnał odebrany przez
elektryczną blokadę kierownicy jest identyczny jak
sygnał zapisany w pamięci, elektryczna blokada kolu-
mny kierownicy zostaje wyłączona, a informacja
potwierdzająca odblokowanie jest wysyłana do
modułu zespolonego w kabinie.

- Gdy moduł zespolony w kabinie odbierze informację z
elektrycznej blokady kolumny kierownicy, włącza za-
silanie « jazda » i gasi czerwoną kontrolkę blokady ro-
zruchu.

- Gdy zasilanie « jazda » zostanie włączone, moduł
zespolony w kabinie i komputer wtrysku wysyłają do
siebie zakodowane sygnały za pośrednictwem sieci
multipleksowej.

- Jeżeli sygnały wysłane przez moduł zespolony w ka-
binie i sygnały wyemitowane przez komputer wtrysku
są zgodne, moduł zespolony w kabinie zezwala na
uruchomienie silnika, a wtrysk zostaje odblokowany.

1 - Przypadki szczególne

- Karta Renault « wolne ręce » jest zasilana baterią. W
przypadku, gdy bateria nie działa, kartę  można
wprowadzić do czytnika kart. Będzie ona działać w
trybie « zwykłym » (jak w pojeździe bez trybu
« automatycznego »).

- Jeżeli komputer wtrysku lub elektryczna blokada kolu-
mny kierownicy nie mają zapisanego w pamięci
żadnego kodu odniesienia, wysłany kod zostaje wpro-
wadzony do pamięci.

- Jeżeli występuje problem ze zgodnością kodów, sys-
tem pozostaje zablokowany. Czerwona kontrolka blo-
kady rozruchu miga lub świeci światłem ciągłym, a na
tablicy wskaźników wyświetlają się komunikaty. Patrz
tabela wyświetlania kontrolek.

- Jeśli modu ł zespolony w kabinie jest niezakodowany,
kontrolka blokady rozruchu miga.

2 - Tabela wyświetlania kontrolek.

UWAGA

Kiedy akumulator jest słabo naładowany, spadek
napięcia spowodowany działaniem rozrusznika
może przywrócić działanie blokady rozruchu. Jeśli
napięcie akumulatora jest zbyt słabe, uruchomienie
silnika jest niemożliwe, nawet przez pchanie poja-
zdu.

Zapalenie lampki
kontrolnej

Komu n i k a t  t a blicy
wskaźników

Zapłon
włączony

Możliwa przyczyna

Miganie Wcisnąć pedał hamulca +
start lub wyłączyć sprzęgło

Nie Blokada rozruchu włączona (karta nie
została rozpoznana przez czytnik)

Miganie Czytnik kart nie działa lub
karta nie wykryta

Nie Karta nierozpoznana przez czytnik. Karta
RENAULT nie odpowiada danemu poja-
zdowi, albo została dezaktywowana.

Miganie Układ kierowniczy nie
zablokowany albo karta nie
rozpoznana

Nie Problem z elektryczną blokadą  kolumny
kierownicy lub z połączeniem multiplek-
sowym.
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BLOKADA ROZRUCHU
Działanie 82A

III - WARUNKI NIEZBĘDNE DO URUCHOMIENIA 
SILNIKA

1 - Cechy szczególne systemu « zwykłego »

- Karta w czytniku,

- Transponder (wbudowany w czytnik karty), blokada
elektryczna kolumny kierownicy i komputer wtrysku
rozpoznane,

- Pedał sprzęgła wciśnięty lub pedał hamulca wciśnięty
i dźwignia mechanicznej skrzyni biegów ustawiona w
położeniu neutralnym,

- Pedał hamulca wciśnię ty i dźwignia automatycznej
skrzyni biegów ustawiona w położeniu « N » lub
« P ».

2 - Cechy szczególne systemu « wolne ręce »

- Karta w strefie rozruchu,

- Karta, blokada elektryczna kolumny kierownicy i kom-
puter wtrysku rozpoznane,

- Pedał sprzęgła zwolniony lub pedał hamulca
wciśnięty i dźwignia mechanicznej skrzyni biegów us-
tawiona w położeniu neutralnym,

- Pedał hamulca wciśnię ty i dźwignia automatycznej
skrzyni biegów ustawiona w położeniu « N » lub
« P ».

Świecenie stałe Uszkodze n i e  u kładu
wtrysku - blokada rozruchu
wadliwa

Tak Blokada elektryczna kolumny kierownicy
jest odblokowana.

W pojeździe występuje problem z wtrys-
kiem.

Świecenie ciągłe (3
sekundy ) ,  a
następnie
zgaśnięcie

- Tak Uruchomienie silnika.

Zapalenie lampki
kontrolnej

Komu n i k a t  t a blicy
wskaźników

Zapłon
włączony

Możliwa przyczyna
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BLOKADA ROZRUCHU
Anteny rozruchu:Działanie 82A

Pojazdy wyposażone w system « wolne ręce »
posiadają cztery anteny rozruchowe i dwie inne do ste-
rowania zamkami.

- anteny (1) i (2) używane do wykrywania karty (obszar
przedni) znajdują się: jedna na belce poprzecznej
deski rozdzielczej, druga w pobliżu dźwigni zmiany
biegów.

- antena (3) do wykrywania karty (obszar środkowy)
znajduje się w tylnej części środkowej konsoli.

- antena (4) do wykrywania karty (obszar z tyłu)
umieszczona jest za fotelami tylnymi pod wykładziną
podłogową. 

111849

3

2

1

4

Uwaga:

Wersja kombi nie posiada anteny otwierania w tyl-
nym zderzaku.

Demontaż anten sterujących drzwiami i pokrywami
(patrz 87C, Sterowanie drzwi i pokryw, Antena
sterująca otwieraniem).
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BLOKADA ROZRUCHU
Antena rozruchowa: Demontaż / Montaż 82A

Demontaż anten jest wykonywany zawsze w ten sam
sposób, niezależnie od położenia anten.

Szczegółowy opis sposobu demontażu anteny z zacze-
pu znajduje się na antenie 3.

DEMONTAŻ

I - ANTENA 1 (OBSZAR Z PRZODU)

Wymontować deskę rozdzielczą  (patrz 83A,
Przyrządy tablicy wskaźników, Deska rozdzielc-
za).

Odłączyć złącze.

Nacisnąć w górę,  po stronie złącza, w celu wymon-
towania wypustu ustalającego (1) z mocowania.

Odczepić antenę  za pomocą  małego płaskiego
śrubokręta i obrócić ją do przodu pojazdu (patrz
szczegółowy opis Anteny 3).

II - ANTENA 2 (OBSZAR Z PRZODU)

Wymontować środkową konsolę (patrz 57A, Akce-
soria wewnętrzne, Środkowa konsola).

Wykonać rozcięcie obicia (2) w sposób pokazany
powyżej.

Wymontować przewody wentylacji w (3) i (4).

UWAGA

Spinki mocujące anten oraz wypust ustalający,
używany do unieruchamiania są bardzo delikatne ;
postępować ostrożnie.

111295

1

111433

Uwaga:

Wykorzystać zapinki (Nr kat. 77 01 047 751) w
celu zamocowania obu części obicia.

111434

2

3

4
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BLOKADA ROZRUCHU
Antena rozruchowa: Demontaż / Montaż 82A

Wymontować śruby mocujące (5) płytki wspornika
gniazda diagnostycznego.

Wymontować częściowo płytkę.

Odłączyć złącze anteny.

Nacisnąć w górę,  po stronie złącza, w celu wymon-
towania wypustu ustalającego z mocowania.

Odczepić antenę (6) za pomocą małego śrubokręta
i obrócić ją w lewo (patrz szczegółowy opis Anteny
3).

III - ANTENA 3 (OBSZAR ŚRODKOWY)

Wymontować środkową konsolę (patrz 57A, Akce-
soria wewnętrzne, Środkowa konsola).

Nacisnąć (7 ), w celu wymontowania wypustu
ustalającego (8) z mocowania.

Odczepić antenę (9) za pomocą małego śrubokręta
i obrócić ją (10).

IV - ANTENA 4 (OBSZAR Z TYŁU)

Wymontować okładzinę  bagażnika (patrz 71A,
Okładzina wewnętrzna nadwozia, Wykładzina
bagażnika).

111435

55

6

111444

8

7

9

10
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BLOKADA ROZRUCHU
Antena rozruchowa: Demontaż / Montaż 82A

Odłączyć złącze (11).

Nacisnąć w górę,  po stronie złącza, w celu wymon-
towania wypustu ustalającego z mocowania.

Odczepić antenę za pomocą małego śrubokręta i
obrócić ją w prawo (patrz szczegółowy opis Anteny
3).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Wykonać test działania systemu.

111441

11
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BLOKADA ROZRUCHU
Przycisk rozruchu: Demontaż / Montaż 82A

DEMONTAŻ

Odpiąć okładzinę (1).

Opuścić kierownicę do położenia dolnego.

Odkręcić dolne śruby osłon półkolistych (2).

Odpiąć górną część osłony (3).

Wymontować zespó ł "górna osłona pó łkolista -
okładzina". 

Ścisnąć zatrzaski przycisku rozruchu silnika (4) po-
przez górną część kolumny kierowniczej.

Wymontować przycisk rozruchu.

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111206

111207

1

2

3

18830

101923

4
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BLOKADA ROZRUCHU
Blokada elektroniczna kolumny kierownicy: Demontaż / Montaż 82A

Elektryczna blokada kolumny kierownicy jest przymo-
cowana do kolumny kierownicy.

DEMONTAŻ

Wymontować śrubę mocującą (1) blokady elektryc-
znej kolumny kierowniczej poprzez obrót w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śrubę mocującą blokadę
kolumny kierownicy 

8 Nm

UWAGA

Przed demontażem blokady kolumny kierowniczej,
zablokować moduł elektroniczny poduszki powie-
trznej za pomocą przyrząd diagnostyczny (patrz
88C, Poduszki  i  napinacze pasów
bezpieczeństwa, Procedura blokowania modułu
elektronicznego poduszki powietrznej). Gdy fun-
kcja jest aktywna, wszystkie linie odpalające są cza-
sowo wyłączone, a lampka kontrolna systemu
airbag na tablicy wskaźników świeci się w sposób
ciągły (przy włączonym zapłonie). Blokada elektryc-
zna kolumny kierownicy jest odblokowana.

Demontaż blokady jest możliwy wyłącznie, jeżeli
kolumna kierownicy jest odblokowana.

111294

100231

Uwaga:

Śruba mocująca elektryczną  blokadę kolumny
kierownicy posiada odwrotny gwint (lewy).

Blokada elektryczna kolumny kierowniczej może
być wymontowana tylko po uprzednim odbloko-
waniu.

1
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BLOKADA ROZRUCHU
Blokada elektroniczna kolumny kierownicy: Demontaż / Montaż 82A

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Dokręcić momentem śrubę mocującą blokadę ko-
lumny kierownicy  (8 Nm)

KODOWANIE ELEKTRYCZNEJ BLOKADY 
KOLUMNY KIEROWNICY

Wprowadzić kartę do czytnika.

Nacisnąć na przycisk rozruchu.

Wyjąć kartę elektroniczną z czytnika, by wyłączyć
zapłon.

Uwaga:

Blokada elektryczna jest dostarczana jako nie-
zakodowana. Należy zatem rzypisac jej kod sys-
temu blokady rozruchu podczas montażu, w celu
umożliwienia włączenia zapłonu.

UWAGA

Komputer wtrysku ma jeden kod blokady rozru-
chu na cały okres eksploatacji.

W związku z tym zabrania się wykonywania jaki-
chkolwiek prób z użyciem modułów elektronicz-
nych pochodzących z Magazynu Części
Zamiennych lub z innych pojazdów, jeżeli moduły
te mają być potem ponownie użyte. 

Przystosowany kod nie może być skasowany.

Uwaga:

- Elektryczna blokada kolumny kierownicy zablo-
kowuje kolumnę kierownicy po upływie kilku
sekund. Staje się ona wówczas zakodowana.

- Czerwona kontrolka blokady rozruchu miga
sygnalizując, że blokada rozruchu jest aktywna.
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BLOKADA ROZRUCHU
Czytnik karty: Demontaż / Montaż 82A

DEMONTAŻ

Odpiąć osłonę.

Odczepić górną okładzinę środkowej konsoli w (1) i
(2).

Odczepić popielniczkę.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ms. 1544 Przyrząd  d o
demontażu
radioodtwarzacza
samochodowego-Car-
minat Becker

Ms. 1373 Przyrząd  d o
demontażu
radioodtwarzacza
samochodowego Phi-
lips

111256

111255

111254

1

2
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BLOKADA ROZRUCHU
Czytnik karty: Demontaż / Montaż 82A

Wymontować radio przy pomocy przyrządu (Ms.
1 5 4 4 )  lub (Ms. 1373) (zależnie od poziomu
wyposażenia).

Wymontować panel sterowania klimatyzacją (3).

Odłączyć złącze.

Odczepić czytnik poprzez naciśnięcie na zatrzaski
(4) i (5).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111261

111445

3

4

5
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SYGNAŁ DŽWIĘKOWY
Klakson: Demontaż / Montaż 82B

DEMONTAŻ
Wymontować przedni zderzak (patrz MR396 Nad-
wozie, 55A, Zabezpieczenia zewnętrzne, Zderzak
przedni: Demontaż / Montaż).

Odłączyć złącze (1).

Wymontować:

- śruby mocujące (2),

- sygnał dźwiękowy.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Dokręcić momentem śrubę mocującą (20 Nm).

Momenty dokręcania:m

śrubę mocującą 20 Nm

111456
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82C-1

ALARM
Radar do wykrywania odległości: Demontaż / Montaż 82C

Czujniki odległości są identyczne, jednak różnią się 
sposobem montażu:

- cechy szczególne wersji nadwozia sedan: czujniki
odległości są wbudowane w taśmę ochronną zderza-
ka. Są dwa odnośniki zderzaka.

- cechy szczególne wersji nadwozia kombi: czujnik
odległości są zamontowane na wspornikach. Wspor-
niki są przymocowane do zderzaka. Cztery wsporniki
różnią się i nie są między sobą wymienialne.

DEMONTAŻ
Wymontować tylny zderzak (patrz MR 396, Nadwo-
zie, 55A, Zabezpieczenia zewnętrzne, Tylny zder-
zak).

Odłączyć złącze.

Odpiąć czujnik odległości (1) uważając, by go nie
zarysować. 

CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI NADWOZIA KOMBI

Odpiąć wspornik zderzaka poprzez naciśnięcie na
zatrzaski (2).

Odpiąć czujnik odległości od wspornika poprzez
naciśnięcie na zatrzaski (3) uważając, aby go nie
zarysować.

MONTAŻ
Zamontować czujnik odległości uważając, by go nie
zarysować.

Podłączyć złącze czujnika odległości.

CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI NADWOZIA KOMBI

Zamontować czujnik odległości na wsporniku
uważając, aby go nie zarysować.

Zamontować wspornik czujnika odległości na zder-
zaku.

Zamontować tylny zderzak (patrz MR 396, Nadwo-
zie, 55A, Zabezpieczenia zewnętrzne, Tylny zder-
zak).

UWAGA

Czujniki odległości są wrażliwe na działanie
ciepła, a górna ich część jest bardzo krucha.
Wszelkie czynności na ich poziomie należy
wykonywać z dużą ostrożnością.

111314
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników:Informacje ogólne 83A

Tablica wskaźników łączy w sobie następujące funkcje:

- Cechy szczególne pojazdu z silnikiem benzynowym :

• kontrolka poziomu gazu (LPG),

• obrotomierz ze skalą do 7125 obr/min.

- Cechy szczególne pojazdu z silnikiem diesel :

• kontrolka filtra cząstek stałych,

• obrotomierz ze skalą do 5000 obr/min.

- Wskazania przyrządów analogowych :

• prędkość pojazdu,

• obrotomierz,

• poziom paliwa (benzyna, olej napędowy lub gaz),

• temperatura płynu chłodzącego w silniku.

- Dane na wyświetlaczu :

• licznik przebiegu cząstkowy i ogólny : informacja z
systemu ABS/ESP poprzez sieć CAN,

• poziom oleju,

• Komputer pokładowy :

- paliwo zużyte (benzyna, gaz lub diesel),

- średnie zużycie paliwa (benzyna, gaz lub diesel),

- chwilowe zużycie paliwa (benzyna lub diesel),

- zasięg do następnego tankowania (benzyna, gaz
lub diesel),

- przebyta odległość,

- średnia prędkość,

- zasięg do następnej wymiany oleju,

- Wskazania na monochromatycznej matrycy 
punktowej, informujące o stanie pojazdu. Informacje 
podawane w formie kolorów :

• biały : komunikat stanu (regulator prędkości, pojazd
bez kluczyka...),

• pomarańczowy : ostrzeżenia o ryzyku (usterka czuj-
nika kontroli ciśnienia w oponach...),

• czerwony : ostrzeżenia o niebezpieczeństwie (tem-
peratura płynu chłodzącego w silniku...).

- Matryca jest wykorzystywana przez następujące 
funkcje :

• wersja pojazdu bez kluczyka,

• system kontroli ciśnienia w oponach,

• kontrolka stanu drzwi i pokryw,

• kontrolka automatycznej skrzyni biegów (opcja),

- Sterowanie wielofunkcyjnym brzęczykiem:

• sygnalizowanie działania kierunkowskazów,

• sygnalizowanie pozostawienia włączonych świateł,

• informowanie kierowcy o włączonej / wyłączonej blo-
kadzie zamków drzwi w czasie jazdy,

• informowanie o usterce systemu blokady
uniemożliwiającej otwarcie drzwi i szyb przez dzieci,

• informowanie o zapamiętaniu położenia fotela kie-
rowcy,

• informowanie o zaciągniętym hamulcu parkin-
gowym,

• sygna l izowanie  n iezap ięt y c h  p a s ó w
bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera w czasie ja-
zdy,

• sygnalizowanie rozpoczęcia wyświetlania wszyst-
kich ostrzeżeń o pierwszym stopniu ważności (w
po łączeniu z lampką STOP),

• sygnalizowanie usterki pierwszego stopnia przez
system kontroli ciśnienia w oponach: nieszczelność
lub przebicie opony,

• sygnalizowanie osiągnięcia poziomu rezerwy paliwa
w zbiorniku « ostrzeżenie o zbyt niskim poziomie
paliwa »,

• sygnalizowanie nieprawidłowo zamkniętych drzwi
lub pokrywy,

• informowanie o przekroczeniu prędkości w wersjach
przeznaczonych do krajów arabskich, gdzie
ostrzeżenie o nadmiernej prędkości jest wymagane
przepisami.

- Brzęczyk działa od momentu wzbudzenia tablicy 
wskaźników, następujące funkcje mogą być 
sygnalizowane:

• pozostawienie zapalonych świateł,

• kierunkowskazy,

• zapomnienie karty,

• automatyczny hamulec parkingowy.

Uwaga:

Możliwe jest wejście w tryb autodiagnostyki tablicy
wskaźników. Włączyć zapłon poprzez naciśnięcie
przycisku wyświetlania komunikatów komputera
pokładowego znajdującego się na końcu dźwigni
wycieraczek.
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników : Opis 83A

I - PRZEBIEG POZOSTAŁY DO WYMIANY OLEJU

Wartość podaje kierowcy odległość (w km lub w mi-
lach) możliwą do przejechania do następnej wymiany
oleju (4). Jeżeli zasięg jest mniejszy niż 1500 km lub
1000 mil lub jeżeli pozostały 2 miesiące, symbol kluc-
zyka miga światłem przerywanym przez 30 s po
włączeniu zapłonu lub podczas wyświetlania strony
« zasięg do najbliższej wymiany oleju » na ekranie
komputera pokładowego. Symbol kluczyka miga
światłem przerywanym w sposób ciągły w przypadku,
gdy zasięg osiąga wartość 0 lub po przekroczeniu 24
miesięcy (zależnie od kraju i silnika).

W celu ponownego ustawienia parametrów przebiegu 
do wymiany oleju:

- włączyć zapłon,

- zaznaczyć stronę « przebieg do wymiany oleju » na
komputerze pokładowym,

- nacisnąć na przycisk « ADAC » przez około 5 s,

- zasięg miga przez 4 s, następnie świeci światłem
ciągłym,

- zwolnić przycisk « komputera pokładowego » gdy po-
jawi się odpowiednia wartość.

II - DZIAŁANIE WYŚWIETLACZA

1 - Wskaźnik poziomu oleju

Funkcja ta wyświetla się przy włączaniu zapłonu lub po
uruchomieniu silnika przez około 30 sekund.

Kiedy poziom znajduje się  między dopuszczalnym
maksimum a minimum, wyświetlacz wskazuje « oil
ok »(1). Jeżeli podczas trwania tego czasu nastąpi

naciśnięcie na przycisk « komputera pokładowego »,
wyświetlacz wskaże poziom oleju za pośrednictwem
kratek (3). 

W przypadku minimalnego poziomu oleju przy
włączaniu zapłonu, kreski (2) migają przez 30 s. Kon-
trolka « service » świeci się po uruchomieniu silnika.

2 - Licznik przebiegu

a - Licznik całkowitego przebiegu

Stan licznika całkowitego przebiegu (5)   jest
wyświetlany przez około 30 s po włączeniu zapłonu (po
informacji o poziomie oleju). Krótkie wciśnięcie przycis-
ku « ADAC » (komputera pokładowego) umożliwia
skrócenie okresu oczekiwania.

b - Licznik częściowych przebiegów

Licznik przebiegu częściowego (6) wyświetla się w tym
samym miejscu, co licznik przebiegu całkowitego po
krótkim naciśnięciu na przycisk « komputera
pokładowego ».

Zerowanie wartości licznika należy wykonać poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku « komputera
pokładowego ». Zerowanie licznika przebiegu
częściowego różni się od zerowania wskazań kompu-
tera pokładowego ADAC.

111184

1

3

4

2

Uwaga:

W normalnych warunkach działania, pomiar
poziomu oleju wykonywany jest wyłącznie wtedy,
gdy zapłon został wyłączony na ponad 1 minutę ; w
przeciwnym przypadku ponownie zostaje
wyświetlona poprzednia wartość.

W przypadku wykrycia usterki wskaźnika, przy
włączaniu zapłonu wyświetlacz przechodzi
bezpośrednio do wartości licznika przebiegu kilo-
metrów.

111185
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5
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników : Opis 83A

3 - Komputer pokładowy (« ADAC »)

Różne sekwencje komputera pokładowego wyświetlają
się w miejscu liczników przebiegu dłuższych
naciśnięciach przycisku « ADAC » (przycisk
znajdujący się na końcu dźwigni wycieraczek).

Jego zerowanie (top depart) odbywa się przez
naciśnięcie na przycisk « ADAC ».

a - Przebyta odległość

Od ostatniego zerowania top depart (7).

b - Średnia prędkość

Od ostatniego top depart, wyświetlana jest po przeje-
chaniu około 400 m (8). Poniżej wskazania, na
wyświetlaczu pojawiają się stałe kreski.

Obliczana jest w wyniku podzielenia przebytej
odległości przez czas, jaki upłynął od ostatniego
naciśnięcia na przycisk top depart. Podstawa czasu
jest wbudowana w komputer pokładowy.

c - Przewidywany zasięg na pozostałym paliwie

Jest wyświetlany po przejechaniu 400 m od ostatniego
top depart (9). Poniżej wskazania, na wyświetlaczu
pojawiają się stałe kreski.

Jest to możliwa do przebycia droga, którą obliczono,
biorąc pod uwagę przebytą odległość, ilość paliwa
pozostałego w zbiorniku oraz ilość zużytego paliwa.

d - Zużyte paliwo

W litrach lub w galonach od ostatniego top depart (10).

e - Średnie zużycie paliwa

W l/100 km lub w MPG, od ostatniego top depart.
Wartość wyświetla się dopiero po przejechaniu 400 m
około (11). Poniżej wskazania, na wyświetlaczu
pojawiają się stałe kreski.

Wskazanie uwzględnia przebytą odległość oraz ilość
zużytego paliwa od ostatniego wciśnięcia przycisku top
depart.

f - Chwilowe zużycie paliwa

W l/100 km, wyświetla się tylko, gdy prędkość pojazdu
przekracza 30 km/h(12), chwilowe zużycie jest
zastąpione kreskami.

Uwaga:

Nie można skonfigurować wyświetlania w kilome-
trach albo w milach. Wymaga to wymiany tablicy
wskaźników.

111183

8

7

9

Uwaga:

Kiedy lampka kontrolna poziomu benzyny jest
wyświetlona, wskazanie odległości możliwej do
przebycia nie jest wyświetlane.

111182

Uwaga:

Funkcja ta nie występuje w wersji anglosaskiej.

11

13

10

12
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników : Opis 83A

III - TRYB DIAGNOSTYCZNY

W celu uzyskania dostępu do układu diagnostycznego,
należy przytrzymać wciśnięty przycisk « ADAC » na
końcu dźwigni wycieraczek i włączyć zapłon bez uru-
chamiania silnika.

Strzałki wykonają zmianę położenia o 1000 obr/min,
40 km/h, od 25˚ co ćwierć wartości pojemności zbiorni-
ka paliwa.

Pojawia się  test wyświetlacza ciekłokrystalicznego
(13). Wszystkie segmenty wyświetlacza powinny być
wyświetlone.

Aby przejść do następnego testu, nacisnąć przycisk
« ADAC ».

Wyświetlana wartość powinna odpowiadać ilości pa-
liwa pozostałego w zbiorniku w litrach (14)  (także w
wersji angielskiej), pod warunkiem, że nie została
osiągnięta rezerwa zbiornika.

Aby przejść do następnego testu, nacisnąć przycisk
« ADAC ».

Test wydatku paliwa w litrach/godzinę jest wyświetlany
(15) (silnik powinien pracować).

Wartość powinna wyświetlać się przy włączonym sil-
niku.

Aby przejść do następnego testu, nacisnąć przycisk
« ADAC ».

Wyświetlanie zarejestrowanych usterek (16).

Jeżeli litera « t » jest wyświetlona, sygnalizuje to błąd
informacji « wtrysku » zapisany przez 4 s minimum.

Jeżeli litera « j » jest wyświetlona, oznacza to wykrycie
usterki czujnika poziomu paliwa (odłączenie na ponad
100 s). Oporność powinna zawierać się w przedziale 5
i 350 Ω.

Litera « d » sygnalizuje wykrycie błędu informacji
« wtrysku ».

Litera « h » sygnalizuje wykrycie usterki czujnika pozio-
mu oleju. Oporność powinna zawierać się w przedziale
między 3 i 20 Ω.

Jeżeli obecne są tylko stałe kreski, oznacza to, że
żadna usterka nie została wykryta.

Jedno wciśnięcie przycisku « ADAC » pozwala wyjść z
trybu diagnostycznego i wykasować usterki zarejestro-
wane w pamięci.

112833
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników: Demontaż / Montaż 83A

DEMONTAŻ

Odpiąć okładzinę (1).

Wyciągnąć maksymalnie kierownicę,  w dolnym
położeniu,

Odkręcić dolne śruby obu części obudowy,

Odpiąć górną część obudowy (2),

Wymontować zespół: « górna część obudowy,
okładzina »(2),(1),

Odpiąć osłonę z okładziny (1) od górnej części obu-
dowy (2).

Odpiąć płytkę (3).

Odpiąć okładzinę od tablicy wskaźników w miejscu
(4), (5).

111206

111207

1

2

111208

111209

3

4

5
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników: Demontaż / Montaż 83A

Wymontować śrubę (6),

Odpiąć: 

- tablicę wskaźników (7),

- złącza tablicy wskaźników,

Wymontować tablicę wskaźników.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Przy montażu zespołu: « górna część obudowy, 
okładzina »(2),(1):

- wyciągnąć maksymalnie kierownicę, w dolnym
położeniu,

- zamocować górną część obudowy,

- założyć okładzinę (1),

- zapiąć osłonę z okładziny (1) na górnej części obu-
dowy (2),

- zaczepić okładzinę (1),

Wykonać niezbędne konfiguracje: (patrz 83A
przyrządy tablicy wskaź ników, Tablica
wskaźników, Konfiguracja).

111210
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników: Demontaż / Montaż

B74 lub K74, i FAZA DOKUMENTACJI 1

83A
W częściach zamiennych nie ma możliwości zakupie-
nia tablic wskaźników fazy 1. Stąd wszystkie wymienia-
ne elementy będą pochodziły z tablicy wskaźników fazy
2. Takie stan rzeczy wymaga wykonania kilku konfigu-
racji aby zapewnić prawidłowe działanie tablicy
wskaźników.

DEMONTAŻ
Ustawić kolumnę kierownicy w dolnym, maksymal-
nie przybliżonym do kierowcy położeniu.

Odpiąć:

- Płytkę (1),

- listwę ozdobną tablic wskaźników (2).

Wymontować zespół "górna osłona kierownicy - lis-
twa ozdoba tablicy wskaźników"(3) oraz (2) .

Wymontować śrubę (4) tablicy wskaźników.

Odczepić tablicę wskaźników.

Odłączyć dwa złącza tablicy wskaźników.

Wymontować tablicę wskaźników.

MONTAŻ
Podłączyć dwa złącza tablicy wskaźników.

Zamontować:

- tablica wskaźników,

- śrubę  mocującą tablicę wskaźników,

- zespół "listwa ozdobna tablicy wskaźników - górna
osłona kierownicy",

- płytkę.

Skonfigurować tablicę  wskaźników (patrz 83A,
Przyrządy tablicy wskaźników, Tablica wskaźników:
Konfiguracja,  strona 83A-9).

Uwaga:

Nie wymontowywać kierownicy w celu wymontowa-
nia tablicy wskaźników. 

18555

18558

Uwaga:

W celu nawiązania łączności z modułem tablicy
wskaźników (patrz Tablica wskaźników: Zale-
cenia dotyczące naprawy).
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników : Kontrolki i komunikaty pisemne 83A

Komunikat tekstowy Lampka kontrolna stop Kontrolka  Service

Przegrzanie silnika x

Usterka blokady kolumny kierowni-
czej

x

Usterka układu wtrysku x

Usterka wtrysku x

Konieczność wykonania kontroli
świateł stop

x

Usterka układu hamulcowego x

Konieczność wykonania kontroli
świateł pozycyjnych

x

Konieczność wykonania kontroli
przekaźnika po zapłonie

x

Nieszczelność lub przebicie opony x

Usterka ładowania akumulatora x

Konieczna kontrola układu kierow-
niczego

x

Usterka systemu ABS x

Spadek ciśnienia oleju x

Usterka automatycznego hamulca
parkingowego

x

Usterk a  s y s t e mu
antykradzieżowego

x

Usterka blokady kolumny kierowni-
czej

x

Usterka hamulca parkingowego x

Usterka LPG x

Usterka systemu ESP x

Usterka poduszki powietrznej x

Wymiana oleju x

Usterka filtra cząstek stałych x

Usterka systemu ESP x

Układ oczyszczania spalin x
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników: Konfiguracja 83A

Konfiguracja

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

N˚ CF Konfiguracja Uwaga

CF018 Ilość rezerwy

LAGUNA faza 2 9 litrów

CF019 Typ wyświetlania informacji na komputerze pokładowym

Europa (l/100 km)

Wielka Brytania (mile/galony)

Brazylia (km/l)

Sprawdzić obecność lub brak
strony komputera pokładowego
« zużycie chwilowe paliwa ».

CF035 Pojemność zbiornika paliwa

LAGUNA faza 2 80 litrów

CF039 Moduł zespolony w kabinie

LAGUNA faza 2

CF040 Filtr cząstek stałych

Brak

Występuje

CF046 Pojemność zbiornika na gaz

60 litrów

CF 125 Wersja językowa:

Francuski

Angielski

Włoski

Niemiecki

Hiszpański

Holenderski

Portugalski

Turecki

Japoński

Rosyjski

CF136 Jednostka ciśnienia w kołach

bar

Psi

Wybór jednostki, w której ma
być wyrażone ciśnienie w
kołach.
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników: Konfiguracja 83A

CF 137 Typ pojazdu

LAGUNA faza 2 Wybór pojazdu, w którym jest
zamontowa n a  t a blica
wskaźników.

CF 138 Typ paliwa

Benzyna

Diesel

Zasilanie dwoma paliwami ben-
zyna/gaz

Benzyna : sprawdzić, czy obro-
tomierz wskazuje 7000 obr/min
przy maksymalnych obrotach
silnika.

Diesel : sprawdzić, czy obroto-
mierz wskazuje 6000 obr/min
przy maksymalnych obrotach
silnika i czy kontrolka świec
żarowych zapala się  po
włączeniu zapłonu.

CF 139 Synteza mowy

Brak

Występuje

wyłącznie LAGUNA.

CF 140 Jednostka odległości

km

Mile

Wybór obecności lub braku opcji
regulacji prędkości z kontrolą
odległości (radar z przodu).

CF 141 Ograniczenie prędkości Kraje Arabskie

Brak

Występuje

Jazda z prędkością powyżej 130
k m / h  powoduje włączenie
brzęczyka.

CF 142 System kontroli toru jazdy (ESP)

Brak

Występuje

Jeżeli pojazd jest wyposażony w
układ ESP : wykonać kontrolę
poprzez naciśnięcie na przycisk
ESP OFF, powinien pojawić się
komunikat « ESP wyłączony ».

CF 145 Kontrola ciśnienia w oponach

Brak

Występuje

Jeżeli pojazd jest wyposażony w
system kontroli ciśnienia w
oponach : sprawdzić, czy profil
po jazdu n ie  pozosta je
wyświetlony  bez  danych
dotyczących kół i czy nie
wystę puje komunikat « Brak
kontroli ciśnienia ».

CF 146 Automatyczny hamulec parkingowy

N˚ CF Konfiguracja Uwaga
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników: Konfiguracja 83A

Jeżeli tablica wskaźników nie została nigdy skonfi-
gurowana, komunikat « NO PROG » pojawia się na
wyświetlaczu zaraz po włączeniu zapłonu.

I - PRZEBIEG POZOSTAŁY DO WYMIANY OLEJU

Ustawić wartości zasięgu w czasie i w przebiegu
oraz ilość kilometrów możliwych do przejechania po
wymianie oleju z uwzględnieniem dwóch parame-
trów, które można ustawić przyrządem CLIP, VP008

Brak

Występuje

Jeżel i  tablica wskaźników
posiada konfigurację « bez auto-
m a t y c z n e g o  h a m u l c a
parkingowego » mimo tego, że
pojazd jest  w takowy
wyposażony, tablica wskaźników
wyświetla « NO PROG » na
matrycy punktowej.

CF 148 Automatyczne włączanie świateł

Występuje

Brak

Odłączyć funkcję automatyc-
znego włączania świateł,
sprawdzić, czy pojawia się
ko m u n i k a t  «  Automatyczne
zapalanie świate ł Off ».

CF 149 Typ skrzyni biegów

Skrzynia automatyczna

Zautomatyzowana skrzynia bie-
gów

Skrzynia mechaniczna

Jeżeli pojazd jest wyposażony w
automatyczną l u b
zautomatyzowaną skrzynię bie-
gów, sprawdzić, czy na tablicy
wskaźników pojawia się infor-
macja o przełożeniu.

Jeżel i  po jazd n ie jest
wyposażony w automatyczną
lub zautomatyzowaną skrzynię
biegów, sprawdzić, czy nie
wystę p u j e  komunikat
« Konieczność kontroli skrzyni
biegów ».

CF 150 Regulator / Ogranicznik prędkości

Występuje

Brak

Jeżeli pojazd jest wyposażony w
Regulator /  Ogranicznik
prędkości ,  sprawdzić,  czy
zapala się  kontrolka regulatora
lub ogranicznika prędkości, przy
pomocy przycisku Regulatora /
Ogranicznika prędkości.

CF 158 Brzęczyk przypominający o zapięciu pasa bezpieczeństwa

Występuje

Brak

N˚ CF Konfiguracja Uwaga
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Tablica wskaźników: Konfiguracja 83A

« Najbliższa wymiana oleju: aktualna wartość w
km » oraz VP009 « Najbliższa wymiana oleju: ak-
tualna wartość w miesiącach ».

Osiągnięcie progu pierwszego ostrzeżenia : 
Pamiętać o wymianie oleju

- Jeżeli zasięg w czasie osiąga wartość 1500 km lub
1000 mil lub jeżeli zasięg w czasie osiąga wartość
2 miesięcy, pierwszy stopień ostrzeżenia zostaje
przekroczony i następuje wyświetlenie komunikatu
« Pamiętać o wymianie oleju ».

Osiągnięcie stopnia drugiego ostrzeżenia : Dokonać 
wymiany oleju jak najszybciej

- Jeżeli przewidywany zasięg w przebiegu lub w cza-
sie osiągnie wartość zerową, następuje przejście
do drugiego progu ostrzegawczego i wyświetlenie
komunikatu « Dokonać wymiany oleju jak
najszybciej » (następuje zapalenie kontrolki SER-
VICE).

II - CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY OLEJU

Użyć tego parametru tylko w przypadku nowej tabli-
cy wskaźników.

Patrz instrukcję obsługi pojazdu w celu wprowadze-
nia prawidłowej wartości możliwego przebiegu w pr-
zebiegu i w czasie w zależności od kraju, w którym
znajduje się pojazd.

Przy włączonym zapłonie i wył ączonym silniku
wykonać polecenie VP006 « Przebieg między kolej-
nymi wymianami oleju ».

Wprowadzić częstotliwość wymiany oleju w km.

Przykład:

- wprowadzić 20 w celu wyświetlenia 20000 km,

- wprowadzić 30 w celu wyświetlenia 30000 km.

Cecha szczególna wersji angielskiej :

Nowa tablica wskaźników jest domyślnie skonfiguro-
wana na kilometry. Oprócz konfiguracji języka
CF125 « Wersja językowa » wykonać poniższe

obliczenie aby umożliwić tablicy wskaźników
wyświetlanie zgodnych wartości dotyczących
zasięgu i czasu między wymianami oleju.

W celu wyświetlenia częstotliwości wymiany oleju w
milach, pomnożyć wartość w milach podaną w
książce przeglądów przez 10 a następnie podzielić
przez 6 aby otrzymać dokładną wartość w przebie-
gu.

Po wprowadzeniu wartości, moduł elektroniczny do-
konuje automatycznie przeliczenia na mile
częstotliwości wymiany oleju.

Przykład: 

18000 mil X 10 = 180000 mil, następnie podzielić
przez 6 = 30000 km

III - LICZNIK PRZEBIEGU

Wykonać ustawienie tylko w przypadku nowej tablicy
wskaźników.

Ten parametr umożliwia aktualizację licznika kilome-
trów w nowej tablic wskaźników w zależności od pa-
rametrów ustawianych przez przyrząd
diagnostyczny, VP010 « Aktualizacja licznika
kilometrów ».

Licznik aktualizacji zwiększa wartość przy każdej ak-
tualizacji licznika przebiegu (wartość maksymalna
wynosi 15).

Licznik aktualizacji może być ustawiany jedynie pr-
zez serwis fabryczny lub serwis po sprzedaży.

IV - KALIBRACJA CZUJNIKA POZIOMU PALIWA

Wykonać ustawienie tylko w przypadku nowej tablicy
wskaźników.

Ten parametr służy do ustawienia parametrów
początkowych czujnika poziomu paliwa w nowej ta-
blicy wskaźników, w zależności od parametru us-
tawianego przyrządem przyrząd diagnostyczny,
VP011 « Kalibracja czujnika poziomu paliwa ».

Zap łon włączony, silnik wyłączony, wykonać polece-
nie VP011 « Kalibracja czujnika poziomu paliwa ».

Zasięg nominalnego pomiaru waha się od 15 do 320
Ω, tablica wskaźników przelicza wartość omową na
wartość w litrach.
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Czujnik poziomu paliwa: Kontrola 83A

Sprawdzić zmiany oporności przy zmianie położenia
pływaka.

W celu zapewnienia dokładniejszego pomiaru, tablica
wskaźników wykorzystuje zależność m iędzy
opornością a położeniem wskazówki:

Poziom Oporność (±±±± 10 Ω) Ilość benzyny do zużycia
(±±±± 5 l)

Ilość oleju napędowego
do zużycia (±±±± 5 l)

Zbiornik pełny 20 Ω 80 80

Zbiornik 75 Ω 65 65

Zbiornik 176 Ω 39 38

Zbiornik 233 Ω 23 22

Zbiornik pusty 280 Ω 11 10

Uwaga:

Wszystkie w/w wartości mają charakter informacy-
jny.

Oporność wejściowa tablicy wskaźników w Ω
(±±±± 10 Ω)

Położenie wskazówki

20 Zbiornik pełny

57,5 7/8

95 3/4

132,5 5/8

170 1/2

207,5 3/8

245 1/4

282,5 Wejście rezerwy
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PRZYRZĄDY TABLICY WSKAŹNIKÓW
Czujnik poziomu oleju: Działanie 83A

I - DZIAŁANIE

Czujnik jest zbudowany z przewodu o wysokim
współczynniku oporności właściwej. Przewód, przez
który przepływa napięcie ma różne własności przewo-
dzenia cieplnego zależnie od tego czy jest zanurzony w
płynie, czy otoczony powietrzem.

Po określonym czasie, na końcówkach sondy powstaje
różnica napięcia zależna od stopnia zanurzenia pr-
zewodu. Ta różnica napięcia jest przetwarzana przez
układ elektroniczny tablicy wskaźników, który steruje
wyświetlaniem wskazań poziomu oleju, jak również
sygnału « minimalnego poziomu oleju » na
wyświetlaczu centralnym.

Po włączeniu zapłonu, wyświetlacz centralny podaje
komunikat « oil ok » przez ok. 30 s przed
wyświetleniem liczników przebiegów. Jeżeli napięcie
akumulatora jest niższe niż 8 V, poziom nie jest sygna-
lizowany.

II - KONTROLA

Oporność czujnika powinna zawierać się w przedziale
6 i 20 Ω.

Zwarcie czujnika występuje w przypadku wartości
niższej niż 3 Ω.

Otwarty obwód czujnika występuje w przypadku
wartości wyższej niż 20 Ω (około).

Uwaga:

w przypadku wykrycia zwarcia lub obwodu przerwa-
nego podczas pomiaru poziomu oleju, wyświetlacz
przechodzi natychmiast do wskazań licznika prze-
biegu kilometrów.



83C-1

SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
System nawigacji w "wersji podstawowej" Demontaż / Montaż 83C

DEMONTAŻ

Wymontować system nawigacji radiowej przy pomo-
cy przyrządu (Ms. 1544).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Wprowadzić kod zabezpieczający (patrz 83C, Sys-
tem telematyki pokładowej, System nawigacji
wersja podstawowa, wprowadzenie kodu
zabezpieczającego).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ms. 1544 Przyrząd  d o
demontażu
radioodtwarzacza
samochodowego-Car-
minat Becker

111546
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SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
Ekran systemu nawigacji: Demontaż / Montaż 83C

DEMONTAŻ

Ekran wersja podstawowa.

Odpiąć:

- osłonę ekranu (1),

- złącza.

Odpiąć ekran w miejscu (2),(3). 

Ekran wersji wyższej klasy.

Odpiąć osłony (4).

Wymontować śruby (5).

UWAGA

W celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, nie
opierać się o przód ekranu. 

111547

111550

1

22

3

3

111266

111265

4

5
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SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
Ekran systemu nawigacji: Demontaż / Montaż 83C

Odpiąć:

- osłonę ekranu (6),

- złącze.

Wymontować śruby (7).

Przytrzymać zaciski (8) rozchylone za pomocą zes-
tawu płytek wzorcowych 0,4mm,0,6mm.

Odpiąć ekran w miejscu (9), przytrzymując zaciski
(8) w położeniu rozchylonym,

Wymontować ekran.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111264

111549

6

7

8

8

9
9



83C-4

SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
Antena: Demontaż / Montaż 83C

DEMONTAŻ

Zdjąć wykładzinę sufitową (patrz 71A, Wykładziny
wnętrza nadwozia, Wykładzina sufitowa).

Wymontować poszycie tylnego bocznego płata (pa-
trz, 71A,Wykładziny wnętrza nadwozia, Poszycie
tylnego bocznego płata).

Odpiąć złącza (2).

Wymontować:

- nakrętkę (1),

- antenę.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111551

111440

1

2
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SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
Nawigacja "wersja podstawowa": Kod zabezpieczający 83C

Dwa elementy składowe systemu są zabezpieczone
kodem:

I - KOD ZABEZPIECZAJĄCY

Czterocyfrowy kod zabezpieczający związany jest z
systemem nawigacji radiowej. Kod ten należy
wprowadzić po każdym odłączeniu zasilania. Kod ten
musi zostać wprowadzony za pomocą  satelity
sterującego. Na wyświetlaczu pokazuje się komunikat
« CODE », a następnie « 0000 ».

- W przypadku wprowadzenia błędnego kodu, system
radionawigacji emituje sygnał dźwiękowy, wyświetla
komunikat « CODE » i zostaje zablokowany na (1 min
przy pierwszym błędzie, 2 min przy drugim błędzie, 4
min przy trzecim błędzie, maksymalnie do 32 min.

- Po pierwszym wprowadzeniu kodu, należy
zaprogramować niektóre parametry (patrz NT 6011A,
System nawigacji wersja podstawowa, 83C, Sys-
tem nawigacji wersja podstawowa: Wpisywanie
parametrów). Te parametry zostają zachowane w
przypadku odłączenia akumulatora.

- W sytuacji, gdy kod nie został wprowadzony, system
radionawigacji może funkcjonować około 2 min,
emitując regularne sygnały dźwiękowe.

II - KOD WYMIENNY MIĘDZY ZMIENIACZEM PŁYT 
KOMPAKTOWYCH A SYSTEMEM 
RADIONAWIGACJI

1 - W przypadku wymiany samego systemu 
nawigacji radiowej:

Wprowadzić kod nowego systemu nawigacji radiowej.

Wprowadzić kod CD (kod poprzedniego systemu nawi-
gacji radiowej, do którego zmieniacz był podłączony).

2 - W przypadku wymiany samego zmieniacza płyt 
kompaktowych:

Jeżeli zmieniacz płyt kompaktowych jest nowy, kod
systemu jest przyuczany automatycznie.

Jeżeli zmieniacz był już podłączony do systemu nawi-
gacji:

- Wprowadzić kod CD (kod poprzedniego systemu
nawigacji radiowej, do którego zmieniacz był
podłączony).

- w przypadku zagubienia kodu poprzedniego systemu
nawigacji radiowej, kod łączący może zostać wykaso-
wany za pomocą kodu służącego do wykasowania. 

Aby otrzymać kod służący do wykasowania:

- podłączyć komputer do RENAULT NET,

- zarządzanie kodami,

- kod radioodtwarzacza,

- odnaleźć kod wstępny systemu radionawigacji,
złożony z jednej litery i trzech ostatnich cyfr umieszc-
zonych pod kodem kreskowym za systemem radio-
nawigacji,

- wprowadzić VIN pojazdu oraz kod wstępny,

- w ten sposób otrzymuje się kod służący do kasowa-
nia.

UWAGA

Tylko zmieniacze płyt kompaktowych w panelu
przednim są zakodowane. Zmieniacze montowane
w bagażniku nie są kodowane.

Uwaga:

System nawigacji radiowej uruchamia procedurę
wymiany kodów ze zmieniaczem dopiero po
odłączeniu zasilania.
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SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
Nawigacja "wersja podstawowa": Wprowadzanie kodu zabezpieczającego 83C

ALP  1 Wyświetlacz wskazuje: "CODE" lub "CD CODE"

Wprowadzanie kodu zabezpieczającego.

Przy pierwszej instalacji system nawigacji radiowej 
nadaje sygnały dźwiękowe co sekundę.

System radionawigacji wyświetla <<CODE>> a 
następnie <<0000>>.

Wprowadzić pierwszą cyfrę za pomocą modułu 
sterującego przy kierownicy.

tak

Zatwierdzić cyfrę poprzez naciśnięcie na dolny przy-
cisk modułu sterującego przy kierownicy.

Wprowadzić pozostałe trzy cyfry w analogiczny 
sposób.

Potwierdzić kod zabezpieczający, wciskając dłużej 
dolny przycisk modułu sterującego przy kierownicy.

System radionawigacji wyświetla <<CODE>> i 
<<0000>>   ?

Spróbować ponownie wprowadzić kod.
tak

System radionawigacji działa prawidłowo

nie
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SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
Nawigacja "wersja podstawowa": Wprowadzanie kodu zabezpieczającego 83C

ALP  2 Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "CD CODE"

System nawigacji radiowej wyświetla komunikat 
« ERROR CD », « CD CODE », a następnie « CD-

0000 »

Wprowadzenie kodu poprzedniego odbiornika 
połączonego z tym zmieniaczem.

Wprowadzić pierwszą cyfrę za pomocą pokrętła 
modułu sterującego przy kierownicy.

Zatwierdzić cyfrę poprzez krótkie naciśnięcie na 
odwrotną stronę pokrętła.

Wprowadzić pozostałe trzy cyfry w analogiczny 
sposób.

Zatwierdzić kod zabezpieczający poprzez długie 
przyciśnięcie odwrotnej strony pokrętła.

Czy kod zmieniacza jest zgodny z kodem systemu 
nawigacji radiowej?

System nawigacji radiowej wyświetla komunikat 
« ERROR », następnie  « CD CODE ». Jeżeli pro-

blem nadal występuje, należy wprowadzić kod 
kasujący.

nie

Zmieniacz płyt kompaktowych i nawigacja radiowa 
działają prawidłowo.

tak
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SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
Nawigacja klasy wyższej: Przyciski 83C

DEMONTAŻ

Odpiąć osłonę dźwigni zmiany biegów.

Odpiąć:

- górną część środkowej konsoli (1),(2).

- złącza.

Wymontować górną część środkowej konsoli.

Odpiąć przyciski sterujące w miejscu (3).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111256

111255

1

2

2

111446

33
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SYSTEM TELEMATYKI POKŁADOWEJ
Centralny moduł połączeń: Demontaż / Montaż 83C

DEMONTAŻ

Wymontować centralny moduł połączeń (1) przy po-
mocy przyrządu (Ms. 1373)

Odłączyć złącza.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu. 

Wprowadzić kod zabezpieczający w przypadku wy-
miany centralnego modułu połączeń (patrz 83C,
System telematyki pokładowej, System nawi-
gacj i  wersja wyż szej  k lasy,  kod
zabezpieczający).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ms. 1373 Przyrząd  d o
demontażu
radioodtwarzacza
samochodowego Phi-
lips

111262

1
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REGULATOR PRĘDKOŚCI
Regulowanie i ograniczanie prędkości: Informacje ogólne 83D

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Pojazdy posiadają dwa typy wyposażenia:

- regulacja « prędkości »(1) umożliwia utrzymanie za-
danej prędkości. Funkcja może być w każdej chwili
odłączona poprzez nacisk na pedał hamulca,
sprzęgła lub na przycisk systemu,

- ograniczenie « prędkości »(2) umożliwia ustawienie
maksymalnej prędkości. Po przekroczeniu tej
prędkości pedał gazu staje się nieaktywny. Wybrane
ograniczenie prędkości może być wyłączone w każdej
chwili poprzez przekroczenie punktu oporu w pedale
gazu.

Obie funkcje są sterowane przez komputer wtrysku.
Wymienia on informacje z modułem elektronicznym
automatycznej skrzyni biegów i z tablicą wskaźników.

18832

Uwaga:

Miganie ekranu pomocy w prowadzeniu lub
wyświetlacza sygnalizuje, że zadana prędkość poja-
zdu nie może zostać utrzymana (przykład: stromy
zjazd).

2

1
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ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Styk obrotowy: Demontaż / Montaż 84A

DEMONTAŻ
Wymontować zespó ł sterujący umieszczony pod
kierownicą (patrz Z e s p ół sterują cy pod
kierownicą).

Poluzować śrubę  mocującą styk obrotowy.

Wysunąć częściowo zespół elementów sterujących
pod kierownicą w celu odłączenia złączy.

Wymontować:

- zespół sterujący pod kierownicą,

- dźwignię wycieraczek (patrz Dźwignia wycierac-
zek),

- dźwignię wycieraczek (patrz Dźwignia wycierac-
zek).

MONTAŻ

Zamontować prawidłowo wiązkę przewodów.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18558

UWAGA

Upewnić się, czy koła są wyprostowane.

Przed demontażem zespołu sterującego pod
kierownicą,  oznaczyć j ego  położenie,
sprawdzając, czy oznaczenie « zero » styku
obrotowego znajduje się  rzeczywiście naprze-
ciwko wskaźnika.

UWAGA

Sprawdzić, czy koła są ustawione prosto, a
oznaczenie styku obrotowego znajduje się w
po łożeniu "« 0 »".

UWAGA

Bezwzględnie przestrzegać sposobu ułożenia
wiązki przewodów, w celu uniknięcia jej zniszcze-
nia podczas ponownego montażu os łon
pó łkolistych.

18313



84A-2

ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Zespół elementów sterujących pod kierownicą Demontaż / Montaż 84A

DEMONTAŻ

Odłączyć akumulator, zaczynając od bieguna ujem-
nego.

Wsunąć śrubokręt (1). 

Wykonać ruch do góry (2).

Wyprostować koła.

Wymontować:

- śrubę mocującą kierownicę,

- kierownicę

- obudowę licznika,

- osłony kierownicy.

Odłączyć:

- dźwignie (wycieraczek, sterowania radiem oraz
oświetlenia)

- złącza obrotowego styku (poduszka powietrzna i
regulator prędkości)

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śrubę kierownicy 44 Nm

WAŻNE

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek naprawy ele-
mentu systemu bezpieczeństwa, zablokować moduł
elektroniczny airbag przy pomocy przyrządu dia-
gnostycznego (patrz 88C, Poduszki powietrzne i
napinacze pasów, Procedura blokowania
modułu elektronicznego airbag). Gdy funkcja jest
aktywna, wszystkie linie odpalające są czasowo
wyłączone, a lampka kontrolna systemu airbag na
tablicy wskaźników świeci się w sposób ciągły (przy
włączonym zapłonie).

18455

UWAGA

Upewnić się , że koła pojazdu są ustawione na
wprost. Przed demontażem zespołu sterowania
pod kierownicą zaznaczyć położenie poprzez
sprawdzenie, czy znacznik « zero » obrotowego
styku znajduje się naprzeciw oznaczenia.

2

1
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ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Zespół elementów sterujących pod kierownicą Demontaż / Montaż 84A

Wymontować:

- śrubę mocującą styku obrotowego,

- zespół dźwigni sterujących kolumny kierowniczej.

MONTAŻ

I - CECHY SZCZEGÓLNE KIEROWNICY

Dokręcić momentem śrubę kierownicy (44 Nm).

18313

UWAGA
Sprawdzić, czy koła są ustawione prosto, a
oznaczenie styku obrotowego znajduje się w
położeniu "0".

UWAGA

Bezwzględnie przestrzegać sposobu ułożenia
wiązki przewodów, w celu uniknięcia jej zniszcze-
nia podczas ponownego montażu osłon
półkolistych.

18313

18835

UWAGA

- Kierownica powinna wchodzić swobodnie w
wielowypusty (wielowypusty posiadają zabez-
pieczenia przed nieprawidłowym montażem).

- Uważać, by nie uszkodzić zabezpieczenia przed
nieprawidłowym montażem wielowypustów.

- Należy koniecznie wymieniać śrubę kierownicy
po każdym demontażu.



84A-4

ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Zespół elementów sterujących pod kierownicą Demontaż / Montaż 84A

II - CECHY SZCZEGÓLNE PODUSZKI 
POWIETRZNEJ

Podłączyć:

- końcówkę masy,

- oba złącza.

Sprawdzić, czy złącza zostały prawidłowo zabloko-
wane.

Umieścić poduszkę powietrzną na kierownicy.

Zamocować moduł poduszki powietrznej.

Podłączyć akumulator, zaczynając od zacisku doda-
tniego.

Jeśli wynik kontroli jest pozytywny, odblokować
moduł elektroniczny poduszki powietrznej, w prze-
ciwnym razie patrzpodręcznik diagnostyczny.

18994

WAŻNE

Sprawdzić u łożenie przewodów podczas
montażu modułu poduszki powietrznej.

UWAGA

Wykonać niezbędne przystosowania (patrz 80A,
Akumulator: Demontaż / Montaż).

WAŻNE

Wykonać kontrolę modułu elektronicznego airbag
przy pomocy przyrząd diagnostyczny.



84A-5

ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Przełącznik wycieraczki Demontaż / Montaż 84A

DEMONTAŻ
Wymontować zespó ł sterujący umieszczony pod
kierownicą (patrz 84A, Sterowanie - Sygnalizacja,
Zespół sterujący pod kierownicą).

Wymontować dźwignię poprzez naciśnięcie na zac-
zepy (1).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu. 

18797

Uwaga

oddzielenie czujnika kąta koła kierownicy (2) nie
jest konieczne.

2 1



84A-6

ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Przełącznik oświetlenia sygnalizacyjnego: Demontaż / Montaż 84A

DEMONTAŻ
Wymontować zespó ł sterujący umieszczony pod
kierownicą (patrz 84A, Sterowanie - Sygnalizacja,
Zespół sterujący pod kierownicą).

Wymontować dźwignię poprzez naciśnięcie na zac-
zepy (1).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu. 

18797

Uwaga

oddzielenie czujnika kąta koła kierownicy (2) nie
jest konieczne.

2

1



84A-7

ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Ogrzewanie tylnej szyby: Naprawa 84A

W układzie pozwalającym usunąć zaparowanie lub
szron, mającym formę siatki przewodzącej, naklejonej
na wewnętrznej stronie szyby, może zdarzyć się prze-
rwanie, które spowoduje wyłączenie danego odcinka
obwodu.

Przy pomocy woltomierza wyznaczyć dokładne mie-
jsce przerwania siatki.

Naprawa tego typu usterek jest możliwa przy pomo-
cy lakieru do napraw siatki tylnej szyby ogrzewanej
sprzedawanego przez magasin Pièce de rechan-
ge.

I - DOKŁADNE OKREŚLANIE MIEJSCA ROZCIĘCIA 
WOLTOMIERZEM

Włączyć zapłon.

Włączyć zasilanie siatki ogrzewania tylnej szyby.

1 - Wykrywanie uszkodzenia między liniami B i A

Podłączyć przewód + woltomierza do końcówki
zasilającej + siatki ogrzewania szyby.

Przyłożyć przewód - woltomierza do jednej z nitek
siatki po stronie końcówki - siatki (linia B). Woltomie-
rz powinien wskazać napięcie zbliżone do napięcia
akumulatora.

Przesunąć przewód - w kierunku linii A (strzałka):
napięcie stopniowo spada.

Gwałtowny spadek napięcia oznacza, że w danym
miejscu nitka jest przerwana (opisaną metodą
należy sprawdzić kolejno wszystkie nitki siatki).

2 - Wykrywanie uszkodzenia między liniami C i A

Podłączyć przewód - woltomierza do końcówki siatki
ogrzewania szyby.

Przyłożyć przewód + woltomierza do jednej z nitek
siatki po stronie końcówki + szyby tylnej (linia C);
Otrzymane napięcie powinno być zbliżone do
napięcia akumulatora.

Przesunąć przewód + w kierunku linii A (strzałka);
napięcie stopniowo spada.

Jeżeli napięcie gwałtownie spada, przewód ogr-
zewania jest przecięty w tym miejscu (taką samą
próbę wykonać dla każdej z nitek siatki).

II - NAPRAWA SIATKI OGRZEWANIA

Miejsce naprawy należy oczyścić z kurzu, odtłuścić (
najlepiej używając środka z dodatkiem alkoholu lub
płynu do mycia szyb) i wytrzeć do sucha miękką
szmatką.

Dla uzyskania równej linii przy nakładaniu lakieru,
wzdłuż nitki, po obu jej stronach przykleić taśmę
klejącą, pozostawiając ni tkę  przewodzącą
ods łoniętą.

Przed użyciem lakieru, buteleczkę należy mocno
wstrząsnąć doprowadzając do równomiernego wy-
mieszania się składników.

Naprawa

Cienkim pędzelkiem nałożyć odpowiednią warstwę
lakieru. Nak ładając kilka warstw, poczekać na
wyschnięcie każdej z nich. Nie nakładać więcej niż
trzy warstwy.

Jeśli zrobi się zaciek lakieru, można go usunąć za
pomocą ostrza noża, jednak nie wcześniej, niż po
kilku godzinach, gdy lakier będzie dostatecznie
utwardzony.

8814

8815



84A-8

ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Ogrzewanie tylnej szyby: Naprawa 84A

Taśma klejąca z obu stron naprawianej nitki może
zostać odklejona dopiero po upływie około godziny
od nałożenia lakieru. Należy ją odrywać prostopadle
do ułożenia nitek siatki, w kierunku wskazanym
strzałką. Lakier nakładany w temperaturze otoczenia
20˚C jest całkowicie suchy po trzech godzinach.
Przy niższych temperaturach, czas schnięcia jest
nieco dłuższy.

77324
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ELEMENTY STERUJĄCE - SYGNALIZACJA
Sonda temperatury zewnętrznej: Demontaż / Montaż 84A

Czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w
zewnętrznym lusterku wstecznym po stronie prawej.

DEMONTAŻ

Zabezpieczyć brzeg lusterka wstecznego przy po-
mocy taśmy maskującej,

Wywrzeć nacisk poprzez wykonanie dźwigni
przyrządem (Car. 1363) w celu wymontowania
zewnętrznego szkła lusterka,

Wymontować śrubę mocującą osłony półkolistej (1), 

Odpiąć czujnik (2),

Przeciąć przewody.

MONTAŻ
Połączyć dwa przewody sondy temperatury za
pomocą osłon termokurczliwych.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Car. 1363 Narzędzie do zdejmo-
wania okładziny

19256

Uwaga

Oporność czujnika temperatury zewnętrznej
powinna wynosić około 2500 Ω przy 20˚C.

2
1



85A-1

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Czujnik opadów i natężenia światła: Demontaż / Montaż 85A

DEMONTAŻ

Wymontować osłonę półkolistą wewnętrznego luste-
rka (1).

Odłączyć złącze czujnika opadów.

Wymontować czujnik opadów poprzez rozwarcie za-
trzasków (2).

MONTAŻ
Oczyścić przednią  szybę szpachelką  z drewna
(czynność zalecana).

Zamontować czujnik opadów.

Ponownie podłączyć złącze.

Zamontować osłonę lusterka wewnętrznego.

18880

20900

1

2

UWAGA

Wykonać demontaż montaż czujnika opadów:
czynność należy wykonywać przy zachowaniu
idealnej czystości: kurz lub jakiekolwiek
pozostałości tkanin mogą  spowodować
nieprawidłowości w działaniu.

Nie wolno dotykać palcami części elektronicz-
nych czujnika. Zamontować czujnik od razu po
rozpakowaniu z pudełka.



85A-2

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Mechanizm wycieraczek przednich: Demontaż / Montaż 85A

DEMONTAŻ

KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY.

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora.

Wymontować: 

- dźwignie wycieraczki (1) prawej i lewej za pomocą
przyrządu (Ele. 1294-01),

- uszczelkę zbiornika płynu (2),

- osłonę zbiornika płynu po lewej stronie (3).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1294-01 Przyrząd do zdejmo-
wania ramion wycie-
raczek

Momenty dokręcania:m

śruby mocujące mecha-
nizmu  w y c i e raczek
momentem

8 Nm

nakrę tki ramion wycie-
raczek

21 Nm

śruby mocujące mecha-
nizm

8 Nm

nakrętkę mocu ją cą
drążek do silnika

22 Nm

nakrę tki ramion wycie-
raczek

21 Nm

UWAGA

System wycieraczek jest różny w pojazdach z
kierownicą  po prawej stronie i w pojazdach z
kierownicą po lewej stronie.

18536

Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka odłączenia drążków wycie-
raczek podczas ich dzia łania należy
bezwzględnie sprawdzić,  czy parametry
początkowe silnika przednich wycieraczek
zostały ustawione z uwzględnieniem stałego
zatrzymania.

1

2 3



85A-3

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Mechanizm wycieraczek przednich: Demontaż / Montaż 85A

Wymontować:

- śruby mocujące (4) mechanizm wycieraczki,

- złącze silnika,

- mechanizm wycieraczki,

MONTAŻ

Zamontować:

- mechanizm wycieraczki,

- złącze silnika,

- śruby mocujące  mechanizm wycieraczki,

Podłączyć akumulator.

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora.

Dokręcić śruby mocujące mechanizmu wycierac-
zek momentem (8 Nm).

Zamontować:

- osłonę zbiornika płynu po lewej stronie,

- uszczelkę zbiornika płynu.

Zamontować ramiona wycieraczek ustawiając je na
oznaczeniach (5).

Dokręcić nakrętki ramion wycieraczek (21 Nm). 

Podłączyć akumulator; Wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY.

DEMONTAŻ

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora.

18536-1

Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka odłączenia drążków wycie-
raczek podczas ich dzia łania należy
bezwzględnie sprawdzić,  czy parametry
początkowe silnika przednich wycieraczek
zostały ustawione z uwzględnieniem stałego
zatrzymania.

44

19095

Uwaga

Aby uniknąć ryzyka odłączenia drążków wycie-
raczek podczas ich dzia łania należy
bezwzględnie sprawdzić,  czy parametry
początkowe silnika przednich wycieraczek
zostały ustawione z uwzględnieniem stałego
zatrzymania.

Uwaga

Położenie stałego zatrzymania należy sprawdzić
poprzez prawidłowe ustawienie drążka mechani-
zmu między dwoma znacznikami.

5



85A-4

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Mechanizm wycieraczek przednich: Demontaż / Montaż 85A

Wymontować:

- dźwignie wycieraczki prawej i lewej za pomocą
przyrządu (Ele. 1294-01),

- uszczelkę zbiornika płynu,

- osłony zbiornika płynu z prawej i lewej strony,

- nakrętkę mocującą drążek do silnika (6),

- drążek.

Wymontować:

- śruby mocujące (7) mechanizm wycieraczki,

- mechanizm wycieraczki.

MONTAŻ
Zamontować:

- mechanizm wycieraczki,

- śruby mocujące mechanizm wycieraczki.

Podłączyć akumulator.

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora.

Dokręcić śruby mocujące mechanizm (8 Nm).

Zamontować:

- drążek mię dzy dwoma znacznikami (8 )
znajdującymi się na płytce silnika,

- nakrętkę mocującą drążek do silnika.

Dokręcić momentem nakrętkę mocującą drążek
do silnika (22 Nm).

Zamontować:

- osłony zbiornika płynu z prawej i lewej strony,

- uszczelkę zbiornika płynu,

- ramię wycieraczki prawej i lewej.

Dokręcić momentem nakrętki ramion wycieraczek
(21 Nm).

Podłączyć akumulator; wykonać konieczne przysto-
sowania. (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

18534

18533

6

77

Uwaga

Aby uniknąć ryzyka odłączenia drążków wycie-
raczek podczas ich dzia łania należy
bezwzględnie sprawdzić,  czy parametry
początkowe silnika przednich wycieraczek
zostały ustawione z uwzględnieniem stałego
zatrzymania.

18534

8



85A-5

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Silnik wycieraczek przednich: Demontaż / Montaż 85A

Demontaż - montaż silnika wycieraczek jest identyczny
po obu stronach pojazdu.

DEMONTAŻ

KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora.

Wymontować:

- dźwignie wycieraczki (1) prawej i lewej za pomocą
przyrządu (Ele. 1294-01),

- uszczelkę zbiornika płynu (2),

- osłonę zbiornika płynu po lewej stronie (3).

Wymontować:

- nakrętkę (4) osi silnika,

- drążek osi silnika,

- śruby (5) mocujące silnik.

Wymontować silnik dołem.

Odłączyć złącze silnika.

MONTAŻ
Podłączyć złącze silnika.

Zamocować silnik dołem.

Zamontować śruby mocujące silnik.

Dokręcić momentem śruby mocujące silnik (8
Nm).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1294-01 Przyrząd do zdejmo-
wania ramion wycie-
raczek

Momenty dokręcania:m

śruby mocujące silnik 8 Nm

nakrętkę osi silnika 22 Nm

nakrę tki ramion wycie-
raczek

21 Nm

śruby mocujące silnik 8 Nm

nakrętkę osi silnika 22 Nm

nakrę tki ramion wycie-
raczek

21 Nm

Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka odłączenia drążków wycie-
raczek podczas ich dzia łania należy
bezwzględnie sprawdzić,  czy parametry
początkowe silnika przednich wycieraczek
zostały ustawione z uwzględnieniem stałego
zatrzymania.

18536

18536-1
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WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Silnik wycieraczek przednich: Demontaż / Montaż 85A

Podłączyć akumulator.

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora.

Zamontować drążek na osi silnika.

Zamontować nakrętkę na osi silnika.

Dokręcić momentem nakrętkę osi silnika (22 Nm).

Zamontować:

- osłonę zbiornika płynu po lewej stronie,

- uszczelkę zbiornika płynu,

- ramię wycieraczki prawej i lewej.

Dokręcić momentem nakrętki ramion wycieraczek
(21 Nm).

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY

DEMONTAŻ

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora.

Wymontować:

- dźwignie wycieraczki prawej i lewej za pomocą
przyrządu (Ele. 1294-01),

- uszczelkę zbiornika płynu po prawej i po lewej stro-
nie,

- nakrętkę mocującą drążek do silnika (6),

- drążek,

- śruby mocujące silnik (7).

Wymontować silnik dołem.

Odłączyć złącze.

MONTAŻ

Podłączyć złącze silnika.

Zamocować silnik dołem.

Zamontować śruby mocujące silnik.

Dokręcić momentem śruby mocujące silnik (8
Nm).

Podłączyć akumulator.

Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka odłączenia drążków wycie-
raczek podczas ich dzia łania należy
bezwzględnie sprawdzić,  czy parametry
początkowe silnika przednich wycieraczek
zostały ustawione z uwzględnieniem stałego
zatrzymania.

Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka odłączenia drążków wycie-
raczek podczas ich dzia łania należy
bezwzględnie sprawdzić,  czy parametry
początkowe silnika przednich wycieraczek
zostały ustawione z uwzględnieniem stałego
zatrzymania

Uwaga

Położenie stałego zatrzymania należy sprawdzić
poprzez prawidłowe ustawienie drążka mechani-
zmu między dwoma znacznikami.

18534

Uwaga:

Aby uniknąć ryzyka odłączenia drążków wycie-
raczek podczas ich dzia łania należy
bezwzględnie sprawdzić,  czy parametry
początkowe silnika przednich wycieraczek
zostały ustawione z uwzględnieniem stałego
zatrzymania.



85A-7

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Silnik wycieraczek przednich: Demontaż / Montaż 85A

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Odłączyć zacisk ujemny akumulatora.

Zamontować nakrętkę na osi silnika.

Dokręcić momentem nakrętkę osi silnika (22 Nm).

Zamontować:

- osłonę zbiornika z płynem,

- uszczelkę zbiornika płynu,

- ramię wycieraczki prawej i lewej.

Dokręcić momentem nakrętki ramion wycieraczek
(21 Nm).

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż

Uwaga:

Położenie stałego zatrzymania należy sprawdzić
poprzez prawidłowe ustawienie drążka mechani-
zmu między dwoma znacznikami.



85A-8

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Silnik wycieraczki tylnej szyby: Demontaż / Montaż 85A

DEMONTAŻ

WERSJA SEDAN I KOMBI Z TYLNĄ SZYBĄ 
NIERUCHOMĄ

Otworzyć bagażnik.

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Wymontować:

- okładzinę tylnej klapy (patrz MR 396, Nadwozie,
73A, Okładziny drzwi i pokryw innych niż boc-
zne, Okładzina tylnej klapy: Demontaż /
Montaż),

- nakrętkę mocującą ramię wycieraczki,

- ramię wycieraczek za pomocą przyrządu (Ele.
1552),

- śruby (1) mocujące silnik.

Odłączyć złącze silnika wycieraczki.

MONTAŻ
Podłączyć złącza silnika wycieraczki.

Zamontować śruby mocujące silnik.

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Zamontować:

- ramię wycieraczki,

- nakrętkę mocującą ramię wycieraczki,

Dokręcić momentem nakrętkę mocującą ramienia
wycieraczki (12 Nm).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1552 Przyrząd  d o
demontażu ramienia
wycieraczki tylnej

Momenty dokręcania:m

nakrętkę mocu ją cą
ramienia wycieraczki

12 Nm

Uwaga:

Upewnić się , że silnik wycieraczki tylnej szyby
został skonfigurowany na zatrzymanie stałe.

18553

Uwaga

Upewnić się , że silnik wycieraczki tylnej szyby
został skonfigurowany na zatrzymanie stałe.

11



85A-9

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Silnik wycieraczki tylnej szyby: Demontaż / Montaż 85A

Zamontować okładzinę tylnej klapy (patrz MR 396,
Nadwozie, 73A, Okładziny drzwi i pokryw innych
niż boczne, Okładzina tylnej klapy: Demontaż /
Montaż).



85A-10

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Mechanizm silnika wycieraczki tylnej szyby: Demontaż / Montaż 85A

DEMONTAŻ

WERSJA KOMBI Z OTWIERANĄ TYLNĄ SZYBĄ

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Wymontować:

- osłonę nakrętki (1) poprzez naciśnięcie w (2),

- nakrętkę ramienia wycieraczki (3),

- ramię wycieraczki przyrządem (Ele. 1552).

Wymontować:

- zaślepkę nakrętki,

- nakrętkę mocującą mechanizm (4),

- obramowanie (5).

Wymontować osłonę (6) mechanizmu wycieraczki.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1552 Przyrząd  d o
demontażu ramienia
wycieraczki tylnej

Ele. 1580 Wzornik do ustawia-
n ia  mechan izmu
wycieraczki tylnej.

Momenty dokręcania:m

śrubę mocującą mecha-
nizm

4 Nm

nakrętkę mocu ją cą
mechanizm

8 Nm

Uwaga

Upewnić się , że silnik wycieraczki tylnej szyby
został skonfigurowany na zatrzymanie stałe.

111335

19756

19081



85A-11

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Mechanizm silnika wycieraczki tylnej szyby: Demontaż / Montaż 85A

Wymontować:

- nakrętkę mocującą (7),

- mechanizm wycieraczki.

MONTAŻ
Ustawić luz tylnej szyby otwieranej w przypadku jej
wymontowania (patrz, MR 396, Nadwozie, 54A,
Szyby, Tylna szyba otwierana: Demontaż /
Montaż).

Wymontować częściowo okładzinę tylnej klapy (pa-
trz MR 396, Nadwozie, 73A, Okładziny elementów
otwieranych innych niż boczne, Okładzina tylnej
klapy: Demontaż / Montaż).

Poruszyć dźwignią wycieraczek ze stanu (0) do sta-
nu (1), następnie ze stanu (1) do stanu (0).

Ustawić trzy wypusty ze znaczeniami (8)
przyrządem (Ele. 1580) na płytce silnika.

Zamocować przyrząd w miejscu płytki silnika.

Poluzować śruby mocujące rygiel,

19757

Uwaga

Upewnić się , że silnik wycieraczki tylnej szyby
został skonfigurowany na zatrzymanie stałe.

19752

19754



85A-12

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Mechanizm silnika wycieraczki tylnej szyby: Demontaż / Montaż 85A

Zamocować ruchomy mechanizm wycieraczki w
miejscu przyrządu.

Wprowadzić rygiel do zamka.

Zamknąć ostrożnie tylną szybę,

Zamontować:

- element ozdobny (9),

- nakrętkę mocującą mechanizm (10).

Dokręcić wstępnie nakrętkę mocującą mechanizm.

Dokręcić:

- śrubę mocującą mechanizm (4 Nm)(11),

- śruby mocujące rygiel (12).

Wymontować przyrząd z płytki silnika.

Zamontować okładzinę tylnej klapy (patrz MR 396,
Nadwozie, 73A, Okładziny drzwi i pokryw innych
niż boczne, Okładzina tylnej klapy: Demontaż /
Montaż).

Dokręcić nakrętkę  mocującą mechanizm (8
Nm)(13).

19753

19756

19757

19756



85A-13

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Mechanizm silnika wycieraczki tylnej szyby: Demontaż / Montaż 85A

Ustawić ramię wycieraczki 5 mm pod wiązką pr-
zewodów ogrzewania szyby.

Dokręcić momentem nakrętkę mocującą ramienia
wycieraczki (12 Nm).

19749



85A-14

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Pompa spryskiwacza: Demontaż / Montaż 85A

Wymontować zderzak przedni (patrz 55A,
Zewnętrzne elementy ochronne, Zderzak przed-
ni).

Odłączyć złącze (1) od pompy spryskiwacza szyby.

Oznaczyć oba przewody (2) przed ich odłączeniem.

Wymontować pompę.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111457

Uwaga:

W celu wymontowania zbiornika, wymontować:

- pompę spryskiwacza szyby,

- pompę spryskiwaczy reflektorów (zależnie od
poziomu wyposażenia),

- śrubę mocującą (3) zbiornik.

Wyjąć zbiornik, pociągając w kierunku tyłu poja-
zdu.

1

2

3



85A-15

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Spryskiwacz szyby 85A

Pojazd jest wyposażony w pompę tłoczącą płyn w
dwóch  kierunkach, umożliwiającą zasilanie płynem
bezpośrednio ze zbiornika, albo spryskiwacza przed-
niej szyby, albo spryskiwacza tylnej szyby, zależnie od
zasilania elektrycznego dwóch ścieżek złącza.

Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby są sterowane
bezpośrednio przez dźwignię sterowania wycieraczek.

Istnieją dwie możliwości: A i B.

A : Przewód jest zasilany przez końcówkę 3, 
spryskiwacz przedniej szyby działa

B :  Przewód jest zasilany przez końcówkę 4, 
spryskiwacz przedniej szyby działa

20389

Ścieżka Przeznaczenie

1 Masa

2 + 12 V

Ścieżka Przeznaczenie

1 + 12 V

2 Masa

2

4 3

1



85A-16

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Pompa spryskiwacza reflektorów: Demontaż / Montaż 85A

Wymontować zderzak przedni (patrz 55A,
Zewnętrzne elementy ochronne, Zderzak przed-
ni).

Odłączyć zł ącze (1) pompy spryskiwaczy reflek-
torów.

Odłączyć przewód (2).

Wymontować pompę.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111457

Uwaga:

W celu wymontowania zbiornika, wymontować:

- pompę spryskiwacza szyby,

- pompę spryskiwaczy reflektorów (zależnie od
poziomu wyposażenia),

- śrubę mocującą (3) zbiornik.

Wyjąć zbiornik, pociągając w kierunku tyłu poja-
zdu.

3

2

1



85A-17

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Dysza spryskiwacza reflektorów: Demontaż / Montaż 85A

DEMONTAŻ
Wymontować zderzak przedni (patrz 55A,
Zewnętrzne elementy ochronne, zderzak przed-
ni).

Odłączyć złącze (1) przewodu zasilania.

Odłączyć przewód (2).

Wymontować śruby mocujące (3) dyszę spryskiwac-
za reflektorów.

Odpiąć dyszę w miejscu (4).

Wyjąć dyszę przez górną część zderzaka.

Odpiąć zaślepkę (5) spryskiwacza reflektorów.

Wymontować:

- spinkę (6),

- dyszę.

111410

111459

1

3 3

4
2

111419

111420

5

5

6



85A-18

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Dysza spryskiwacza reflektorów: Demontaż / Montaż 85A

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Uwaga:

Możliwe jest dostosowanie spryskiwaczy reflek-
torów na zderzaku przednim nie posiadającym
wyposażenia. Na zderzaku znajduje się
odpowiednie oznaczenie: do nawiercania
otworów i dostosowania, patrz 55A, zewnętrzne
elementy ochronne, zderzak przedni.



85A-19

WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE
Spryskiwacze reflektorów 85A

Pompa spryskiwaczy reflektorów (1) jest sterowana pr-
zez moduł zespolony w kabinie.

Gdy włączone jest sterowanie spryskiwaczem szyby i
zapalone są światła drogowe lub światła mijania, moduł
zespolony w kabinie steruje przekaźnikiem pompy
spryskiwaczy reflektorów (opcjonalny przekaźnik R30
w skrzynce bezpieczników i przekaźników, położony za
schowkiem, patrz NT Schemat elektryczny, Laguna
II, kod podzespołu 1619).

Dysze są zasilane jednocześnie przez pompę.

Złącze przewodu zasilania (3) umożliwia demontaż
zderzaka.

111457

111458

1

2

Uwaga:

Tylko pojazdy wyposażone w spryskiwacze reflek-
torów posiadają czujnik poziomu płynu (2).

111410

3



86A-1

RADIOODTWARZACZ
Wersja podstawowa: Radioodtwarzacz samochodowy 86A

DEMONTAŻ

Wymontować radioodbiornik (1 ) za pomocą
przyrządów (Ms. 1373).

Odłączyć złącza.

MONTAŻ
Podłączyć złącza.

Zamontować radioodbiornik.

Wprowadzić kod zabezpieczający (patrz 86A, Ra-
dio, Radio niższej klasy: Kod zabezpieczający).

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ms. 1373 Przyrząd  d o
demontażu
radioodtwarzacza
samochodowego Phi-
lips

111307



86A-2

RADIOODTWARZACZ
"wersja podstawowa": Kod zabezpieczający 86A

Radioodtwarzacz jest zabezpieczony czterocyfrowym
kodem. Użycie tego kodu wymagane jest po każdym
odłączeniu złączy lub akumulatora. Kod ten powinien
zostać wprowadzony za pomocą satelity sterującego
lub za pomocą przycisków radioodtwarzacza. Na
wyświetlaczu pokazuje się  komunikat « CODE », a
następnie « 0000 ». 

WPROWADZENIE KODU

1 - Przy pomocy elementu sterującego przy 
kierownicy 

W celu zatwierdzenia jednej cyfry, wcisnąć dolny przy-
cisk na module sterującym.

2 - Przy użyciu przycisków radioodtwarzacza

Wprowadzić cyfry za pomocą przycisków (1) do (4), a
następnie zatwierdzić przyciskiem (6).

- W przypadku wprowadzenia błędnego kodu, ra-
dioodtwarzacz emituje sygnał dźwiękowy, wyświetla
komunikat « CODE » i zostaje zablokowany na (1 min
przy pierwszym błędzie, 2 min przy drugim błędzie, 4
min przy trzecim błędzie, maksymalnie do 32 min.

- Po pierwszym wprowadzeniu kodu, należy
zaprogramować niektóre parametry (patrz NT 3701A,
Radioodtwarzacz wersja podstawowa, 86A, Ra-
dioodtwarzacz: Konfiguracje-Wpisywanie para-
metrów). Te parametry zostają  zachowane w
przypadku odłączenia akumulatora.

- Tryb awaryjny może zostać przywrócony poprzez jed-
noczesne naciśnięcie przycisków (2) i (5) przy
włączonym zasilaniu. Następnie odczekać około 2
min.

- W sytuacji, gdy kod nie został wprowadzony, ra-
dioodtwarzacz może funkcjonować około 2 min,
emitując regularne sygnały dźwiękowe.

18627

1 2 3

4 5 6



86A-3

RADIOODTWARZACZ
"wersja wyższej klasy": Kod zabezpieczający 86A

I - KOD ZABEZPIECZAJĄCY

Z amplitunerem związany jest czterocyfrowy kod
zabezpieczający. Użycie tego kodu wymagane jest za
każdym razem, gdy zostanie odcięte zasilanie. Kod ten
musi zostać wprowadzony za pomocą  pilota
sterującego. Na wyświetlaczu pokazuje się komunikat
« CODE », a następnie « 0000 ».

- W przypadku nieprawidłowego kodu, radio wysyła
sygnał dźwiękowy i wyświetla « KOD », następnie
blokuje się (1 min. przy pierwszym błędzie, 2 min.
przy drugim, 4 min. przy trzecim aż do 32 min. mak-
symalnie.

- Po pierwszym wprowadzeniu kodu, należy
zaprogramować niektóre parametry (patrz NT 3702A,
Radioodtwarzacz wersja wyższej klasy, 86A, Ra-
dioodtwarzacz: Konfiguracje-Wpisywanie para-
metrów). Te parametry zostają  zachowane w
przypadku odłączenia akumulatora.

- Tryb awaryjny może zostać przywrócony poprzez jed-
noczesne naciśnięcie przycisków (2)  i (5) przy
włączonym zasilaniu. Odczekać około  2 min.

- Radioodtwarzacz może działać przez około 2 min. z
emisją regularnych sygnałów dźwiękowych w przy-
padku niewprowadzenia kodu.

II - KOD ZABEZPIECZA ZMIENIARKĘ PŁYT CD I 
AMPLITUNER

1 - W przypadku wymiany samego amplitunera:

Nie  ma  możliwości wprowadzenia kod
zabezpieczającego starego amplitunera podłączonego
do nowej zmieniarki płyt CD. Zmieniarka płyt CD
wykorzystuje kod nowego amplitunera.

2 - W przypadku wymiany samej zmieniarki płyt CD:

Kod amplitunera zostaje przystosowany po
podłączeniu akumulatora lub zmieniarki płyt CD.

100794

1

2

3 4
5
6



86A-4

RADIOODTWARZACZ
Amplituner: Demontaż / Montaż 86A

DEMONTAŻ

Wymontować śrubę (1) mocującą okładzinę schow-
ka w drzwiach.

Odpiąć okładzinę schowka (2).

Wymontować:

- śruby mocujące wspornik amplitunera,

- wspornik amplitunera. 

Odpiąć złącza.

Wymontować amplituner ze wspornika za pomocą
przyrządu (Ms. 1373).

MONTAŻ
Zamontować amplituner w mocowaniu.

Podpiąć złącza.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ms. 1373 Przyrząd  d o
demontażu
radioodtwarzacza
samochodowego Phi-
lips

111286

111287

1

22

111284

19306

33



86A-5

RADIOODTWARZACZ
Amplituner: Demontaż / Montaż 86A

Montaż

- wspornik amplitunera,

- śruby mocujące wspornik amplitunera.

Zamontować okładzinę schowka.

Zamontować śrubę mocującą okładzinę schowka. 

wprowadzić kod zabezpieczający (patrz 86A, Ra-
dioodtwarzacz wersja wyższej klasy, Kod
zabezpieczający).



86A-6

RADIOODTWARZACZ
Antena radia: Demontaż / Montaż 86A

Antena radiowa mozaikowa znajduje się:

- w wersji hatchback, na tylnej szybie,

- w wersji kombi, na bocznej tylnej szybie.

System wymaga wzmacniacza zasilanego przez ra-
dioodtwarzacz, który znajduje się:

- w wersji hatchback, pod środkową górną częścią
okładziny obramowania tylnej szyby,

- w wersji kombi, pod poszyciem tylnego bocznego
płata z prawej strony.

DEMONTAŻ

WZMACNIACZ ANTENY MOZAIKOWEJ.

1 - Wersja hatchback.

Wymontować za pomocą szczypiec do zdejmowania
spinek i zacisków środkową, górną część okładziny
obramowania tylnej szyby.

Odłączyć złącza. 

Wymontować:

- śrubę wzmacniacza anteny,

- wzmacniacz anteny.

2 - Wersja kombi.

Wymontować:

- śrubę mocującą poszycie tylnego bocznego płata
po prawej stronie.

- częściowo: uszczelkę bagażnika i obramowania
drzwi tylnych.

Odpiąć częściowo poszycie tylnego bocznego płata
po prawej stronie.

Odłączyć złącza. 

Wymontować:

- śrubę wzmacniacza anteny,

- wzmacniacz anteny.

MONTAŻ

WZMACNIACZ ANTENY MOZAIKOWEJ

1 - Wersja hatchback

Zamontować:

- wzmacniacz anteny,

- śruby mocujące wzmacniacz anteny.

Podłączyć złącza wzmacniacza anteny.

18551

Uwaga:

Demontaż anteny wymaga wymontowania tylnej
szyby (patrz MR 396, Nadwozie, 54A, Szyby,
szyba tylna: Demontaż / Montaż).

111552

Uwaga:

Demontaż anteny wymaga wymontowania szyby
bocznej tylnej (patrz MR 396, Nadwozie, 54A,
Szyby, szyba boczna tylna wersji kombi).



86A-7

RADIOODTWARZACZ
Antena radia: Demontaż / Montaż 86A

Zamontować środkową górną część okładziny obra-
mowania tylnej szyby.

2 - Wersja kombi

Zamontować:

- wzmacniacz anteny,

- śruby mocujące wzmacniacz anteny.

Podłączyć złącza wzmacniacza anteny.

Zamontować okładzinę płata tylnego bocznego.

Zamontować:

- uszczelkę bagażnika i obramowania drzwi,

- śrubę mocującą okładzinę płata tylnego bocznego.
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RADIOODTWARZACZ
Antena: Działanie 86A

Pojazdy wyposażone są w jeden z trzech poziomów 
specjalnych anten odbiorczych:

- radio,

- radio + telefon,

- radio + telefon + system nawigacji.

Antena radiowa mozaikowa znajduje się:

- w wersji hatchback, na tylnej szybie,

- w wersji kombi, na bocznej tylnej szybie.

Antena wykorzystuje wzmacniacz znajdujący się:

- w wersji hatchback, pod środkową górną częścią
okładziny obramowania tylnej szyby,

- w wersji kombi, pod poszyciem tylnego bocznego
płata z prawej strony. 

Wzmacniacz jest zasilany:

- przez radiootwarzacz, w przypadku pojazdów nie
wyposażonych w system pomocy w nawigacji,

- przez centralny moduł połączeń, w przypadku poja-
zdów wyposażonych w pomoc w nawigacji (patrz NT
6011A, System telematyki pokładowej, System
nawigacji wersja podstawowa: Informacje ogól-
ne).
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RADIOODTWARZACZ
Głośniki wysokotonowe: Demontaż / Montaż 86A

DEMONTAŻ

I - GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE PRZEDNIE

Odpiąć kratkę (1) głośnika wysokotonowego.

Wymontować głośnik wysokotonowy (2).

Odłączyć złącze głośnika.

II - GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE TYLNE

Wymontować kratkę (3) głośnika tylnego.

Wymontować głośnik wysokotonowy (4),

Odłączyć złącze głośnika.

MONTAŻ

I - GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE PRZEDNIE

Podłączyć złącze głośnika wysokotonowego.

Zamontować głośnik wysokotonowy.

Założyć kratkę głośnika wysokotonowego.

111282

111281

1

2

111502

111501

3

4
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RADIOODTWARZACZ
Głośniki wysokotonowe: Demontaż / Montaż 86A

II - GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE TYLNE

Podłączyć złącze.

Zamontować głośnik wysokotonowy.

Odpiąć kratkę tylnego głośnika.



86A-11

RADIOODTWARZACZ
Głośniki przednie: Demontaż / Montaż 86A

DEMONTAŻ

Odpiąć kratkę głośnika (1).

Wymontować:

- śruby (2) głośnika przedniego,

- przedni głośnik.

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Podłączyć złącze przedniego głośnika.

Zamontować:

- przedni głośnik,

- śruby mocujące głośnik przedni.

Zamontować kratkę przedniego głośnika.

111499

111500

1

2
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RADIOODTWARZACZ
Głośniki tylne:Demontaż / Montaż 86A

DEMONTAŻ

Wymontować kratkę (1) głośnika tylnego. 

Wymontować:

- śruby (2) głośnika tylnego,

- głośnik tylny.

Odłączyć złącze tylnego głośnika.

MONTAŻ
Podłączyć złącze tylnego głośnika.

Zamontować:

- głośnik tylny,

- śruby mocujące tylny głośnik.

Odpiąć kratkę tylnego głośnika.

111502

111501

1

2
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RADIOODTWARZACZ
Wyświetlacz 86A

DEMONTAŻ

Odpiąć:

- osłonę ekranu (1),

- złącza.

Odpiąć ekran w (2) oraz w (3).

MONTAŻ
Zamontować ekran na wsporniku.

Podłączyć złącza.

Zamontować złącze ekranu.

111547

111550

UWAGA

W celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, nie
opierać się o przód ekranu.

1

3

22

3
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RADIOODTWARZACZ
Moduł sterujący radia:kontrola 86A

108545

Czynność Przycisk

Zasilanie góra/dół (1)

Przycisk zatwierdzania (2)

Głośność - (3)

Głośność + (4)

Pokrętło regulacyjne (5)

1

2

3

4

5
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RADIOTELEFON
Instalacja wstępna: Opis 86B

Pojazdy są wstępnie wyposażone w instalację  do
podłączenia zestawu głośnomówiącego.

Specjalne złącze i kabel anteny znajdują się poniżej
konsoli środkowej.

Demontaż środkowej konsoli, patrz MR 396, Nadwo-
zie, 57A, Akcesoria zewnę trzne, Konsola
środkowa.

111269
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RADIOTELEFON
Moduł elektroniczny: Demontaż / Montaż 86B

DEMONTAŻ
Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować śrubę (1) mocującą schowek.

Odpiąć (2) okładzinę schowka.

Wymontować moduł telefonu (3 ) poprzez
pociągnięcie go w tył pojazdu.

Odłączyć złącza.

MONTAŻ
Podłączyć złącza.

Zamontować moduł elektroniczny telefonu.

Zamontować okładzinę schowka.

Zamontować śrubę mocującą schowek.

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

111286

111287

113469



86B-3

RADIOTELEFON
Wspornik słuchawki telefonu: Demontaż / Montaż 86B

DEMONTAŻ

Zamontować centralną konsolę (patrz MR 396, Nad-
wozie, 57A, Akcesoria wewnętrzne, Centralna
konsola).

Odpiąć:

- złącza podstawy słuchawki telefonu,

Odpiąć złącze gniazda akcesoriów (6).

Wymontować:

- gniazdo akcesoriów (6),

- śruby podstawy słuchawki telefonu (5),

- przewody podstawy słuchawki telefonu,

- podstawę słuchawki telefonu.

MONTAŻ
Zamontować:

- podstawę słuchawki telefonu,

111778

Uwaga:

W celu odpięcia złącza anteny od wspornika 
słuchawki telefonu:

- przytrzymać małą część (1) złącza,

- zbliżyć dużą część (2) do małej części (1) w
miejscu (3),

- przytrzymać dużą część (2) złącza przy małej
części (1),

- pociągnąć małą część złącza w miejscu (4).

1

2

4

3

111498

111258

6



86B-4

RADIOTELEFON
Wspornik słuchawki telefonu: Demontaż / Montaż 86B

- przewody podstawy słuchawki telefonu,

- śruby podstawy słuchawki telefonu ,

- gniazdo akcesoriów.

Ponownie przypiąć:

- złącze gniazda akcesoriów,

- złącza podstawy słuchawki telefonu.

Zamontować centralną konsolę (patrz MR 396, Nad-
wozie, 57A, Akcesoria wewnętrzne, Centralna
konsola).
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RADIOTELEFON
Mikrofon zestawu głośnomówiącego: Demontaż / Montaż 86B

DEMONTAŻ

Wymontować wykładzinę sufitową (patrz MR 396,
Nadwozie, 71A, Okładziny wnętrza nadwozia,
Wykładzina sufitowa).

Odpiąć:

- złącze mikrofonu,

- mikrofon.

MONTAŻ
Ponownie przypiąć:

- mikrofon,

- złącze mikrofonu.

Zamontować wykładzinę sufitową (patrz MR 396,
Nadwozie, 71A, Okładziny wnętrza nadwozia,
Wykładzina sufitowa).

111496



87B-1

SKRZYNKA POŁĄCZEŃ W KABINIE
Moduł zespolony w kabinie:Informacje ogólne 87B

Pojazdy mogą być wyposażone dwa typy modułu zes-
polonego w kabinie:

- moduł zespolony w kabinie « wersja podstawowa »,

- moduł zespolony w kabinie « wersja klasy wyższej ».

Uwaga:

Jedynie moduł zespolony w kabinie « w wersji klasy
wyższej  » jest dostępny jako część zamienna.

Może być zamontowany w miejsce wersji « niższej
gamy ».

Wersja modułu zespolonego w kabinie Wersja
pods-
tawowa 

Wersja
średniej
klasy 

Rozdział, z
którym
należy się
zapoznać

Sterowanie kierunkowskazami X X -

Sterowanie światłami dziennymi (Running lights) - X 80B

Sterowanie światłami pozycyjnymi X X -

Przepalone żarówki (światła pozycyjne i stop) przy syntezie mowy X X 83A

Sterowanie wycieraczkami przód i tył X X 85A

Sterowanie spryskiwaczami reflektorów - X 85A

Sterowanie zamkami drzwi i pokryw X X 87C

Sterowanie drzwiami (tylko drzwi kierowcy) - X 87C

Automatyczne blokowanie zamków drzwi w czasie jazdy/odbloko-
wanie zamków przy zderzeniu

X X 87C

Sterowanie zamkami drzwi i pokryw (blokowanie dodatkowe) - X 87C

Sterowanie zamkami drzwi i pokryw (blokada elektryczna
bezpieczeństwo dzieci)

- X 87C

Lampka kontrolna otwartych drzwi/Lampka kontrolna elektryc-
znego blokowania zamków drzwi 

X X -

Sterowanie zamkiem elektrycznym tylnej klapy X X -

Sterowanie włączaniem czasowym oświetlenia wnętrza X X B 81

Połączenie sygnału ostrzegawczego przy zamykaniu drzwi - X 87C

Sterowanie nadajnikami zdalnego sterowania na fale radiowe X X 87C

Sterowanie nadajnikami zdalnego sterowania z systemem bez
kluczyka 

- X 87C

Sterowanie transponderem (blokada rozruchu) X X 82A

Sterowanie przekaźnikiem akcesoriów/+ po włączeniu zapłonu
rozrusznika

X X -

Sygnał dźwiękowy w kabinie X X 83A

Funkcja przekroczenia prędkości (Kraje Arabskie) X X 83A



87B-2

SKRZYNKA POŁĄCZEŃ W KABINIE
Moduł zespolony w kabinie:Informacje ogólne 87B

Funkcja zapobiegająca drganiom silnika X X -

Temperatura zewnętrzna X X -

Połączenia wielofunkcyjne z fotelami i lusterkami elektrycznymi - X 87D

Połączenie alarmu (montaż nie fabryczny) X X 82C

Układ kierowniczy ze wspomaganiem zmiennym - X 87 

Interfejs sieci multipleksowej X X 88B

Interfejs z urządzeniem diagnostycznym X X 88A

Wersja modułu zespolonego w kabinie Wersja
pods-
tawowa 

Wersja
średniej
klasy 

Rozdział, z
którym
należy się
zapoznać
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SKRZYNKA POŁĄCZEŃ W KABINIE
Moduł zespolony w kabinie: Demontaż / Montaż 87B

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować boczną osłonę (1) deski rozdzielczej
po stronie kierowcy.

Wymontować wykładzinę poniżej deski rozdzielczej,
nad zespołem pedałów.

Wymontować osłonę (2).

Wymontować śruby (3) mocujące element sterujący
hamulca parkingowego.

Zdjąć okładzinę(4).

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Uwaga:

W przypadku wymiany modułu zespolonego w
kabinie, bezwzględnie zapisać w pamięci konfi-
guracje za pomocą przyrząd diagnostyczny.

Skrzynka bezpieczników/przekaźników jest przy-
czepiona do modułu zespolonego w kabinie.
Demontaż jednego z tych elementów wiąże się z
demontażem drugiego.

111187

111190

111191

111192
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SKRZYNKA POŁĄCZEŃ W KABINIE
Moduł zespolony w kabinie: Demontaż / Montaż 87B

Wymontować śrubę (5) mocującą moduł zespolony
w kabinie.

Nacisnąć na zatrzaski (6).

Wyjąć moduł zespolony w kabinie poprzez
pociągnięcie w (7) oraz w (8).

Odciąć plastikowy zatrzask znajdujący się w (11) na
skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie.

Odłączyć złącza.

Odłączyć moduł (9).

Wymontować moduł zespolony w kabinie (od dołu)
uważając, aby nie uszkodzić czujnika położenia
sprzęgła.

Odpiąć moduł zespolony w kabinie od skrzynki bez-
pieczników i przekaźników kabiny poprzez
naciśnięcie na zatrzaski (10).

MONTAŻ
Zamontować moduł zespolony w kabinie.

Zamontować moduł.

111291

111290

111292

111297
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SKRZYNKA POŁĄCZEŃ W KABINIE
Moduł zespolony w kabinie: Demontaż / Montaż 87B

Podłączyć złącza.

Podłączyć moduł zespolony w kabinie.

Zamontować:

- śrubę mocującą moduł zespolony w kabinie.

- okładzinę deski rozdzielczej,

- śruby mocujące element sterujący hamulca parkin-
gowego,

- osłonę śrub mocujących element sterujący hamul-
ca parkingowego,

- boczną część deski rozdzielczej od strony kierow-
cy,

- wykładzinę poniżej deski rozdzielczej, nad
zespołem pedałów.

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).



87C-1

STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Wersja bez kluczyka : Opis 87C

W skład systemu sterowania zamkami drzwi i pokryw,
w który wyposażone są pojazdy bez kluczyka
wchodzą :

- moduł zespolony w kabinie,

- specjalne karty Renault posiadające dwa przyciski w
wersji « standardowej » i trzy przyciski w wersji
« systemu wolne ręce »,

- niezakodowany czytnik kart (odbiornik fal radiowych i
transponder w wersji « standardowej ») i niezakodo-
wany czytnik karty (odbiornik transpondera w wersji
« z systemem wolne ręce »),

- przycisk umożliwiający rozruch i wyłączenie silnika,

- blokada kolumny kierownicy umożliwiająca mechani-
czne zablokowanie kierownicy,

- silniki blokowania - odblokowywania zamków drzwi i
pokryw (wbudowane w zamki),

- dwie specjalne anteny wykrywające obecność karty
Renault (wersja « z systemem wolne ręce »)
znajdujące się w tylnym zderzaku (tylko wersja sedan)
i w okładzinie dachu,

- czujniki obecności i ruchu wbudowane w klamki drzwi
(wersja « z systemem wolne ręce »),

- zamki drzwi specyficzne w przypadku wersji
wyposażonych w funkcję bezpieczeństwo dzieci i do-
datkowe zabezpieczenie antywłamaniowe (zależnie
od wersji),

Cechy szczególne modułu zespolonego w kabinie (pa-
trz 87B, Moduł połączeń kabiny, Moduł zespolony w
kabinie : Cechy szczególne).

Cechy szczególne modułu zabezpieczeń  i połączeń
(patrz 87G, Moduł połączeń silnika, Moduł
zabezpieczeń i połączeń : Cechy szczególne).

Cechy szczególne czytnika oraz przycisku rozruchu
(patrz 82A, Blokada rozruchu).

Podczas fazy produkcji do pojazdu zostają przystoso-
wane dwie karty Renault. Zależnie od wyposażenia, 
pojazd może posiadać:

- dwie karty Renault z dwoma przyciskami (bez syste-
mu "wolne ręce"),

- dwie karty Renault wyposażone w system "wolne
ręce" (trzy przyciski).

19043



87C-2

STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Wersja bez kluczyka : Opis 87C

I - KARTA RENAULT Z SYSTEMEM ZDALNEGO 
STEROWANIA

Karty Renault ze sterowaniem zdalnym, z dwoma przy-
ciskami posiadają :

- zakodowany układ elektroniczny działający bez bate-
rii, który umożliwia sterowanie system blokady rozru-
chu,

- nadajnik na fale radiowe umożliwiający sterowanie
blokadą lub odblokowaniem drzwi i pokryw.

Kod radiowy kart Renault zmienia się w celu uniknięcia
jego skopiowania.

Z tym systemem, resynchronizacja nadajników wyko-
nuje się automatycznie.

Funkcja nadajnika zdalnego sterowania jest używana
tylko do blokowania i odblokowywania drzwi i pokryw
(nie ma wpływu na blokadę rozruchu).

II - KARTA RENAULT POJAZDU Z SYSTEMEM 
"WOLNE RĘCE"

System ten umożliwia otwieranie i zamykanie zamków
drzwi i pokryw bez naciskania na nadajnik na fale ra-
diowe.

Zapewnia on także stan gotowości do uruchomienia
pojazdu, bez konieczności wkładania karty RENAULT
do czytnika.

Karta "wolne ręce" charakteryzuje się trzema przycis-
kami (1). Dodatkowy przycisk umożliwia włączenie
świateł przy wyłączonym silniku.

18249

Uwaga:

Moduł zespolony w kabinie może zarządzać czte-
rema różnymi kodami (maksymalnie cztery karty
RENAULT).

23303

Uwaga:

Jeżeli akumulator pojazdu jest słabo naładowany,
nie jest możliwe odblokowanie blokady kolumny kie-
rownicy. Uruchomienie metodą przez pchanie poja-
zdu jest niemożliwe.

1



87C-3

STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Wersja bez kluczyka: Działanie 87C

I - ZASADA DZIAŁANIA KART RENAULT ZE 
STEROWANIEM STANDARDOWYM

Do działania, system używa :

- zdalnie sterowanej karty Renault (dwa przyciski) (1),

- odbiornika fal radiowych wbudowanego w czytnik (2),

- elektronicznego systemu zintegrowanego z modułem
zespolonym w kabinie (3),

- przycisku rozruchowego (4),

- zamków drzwi,

- czerwonej kontrolki blokowania drzwi,

- kierunkowskazów,

- komputera wtrysku (5),

- czujników (6) pedału sprzęgła oraz położenia "martwy
punkt" skrzyni biegów dla blokady rozruchu,

- elektrycznej blokady kolumny kierowniczej (7) dla blo-
kady rozruchu.

Zdalnie sterowana karta Renault "standardowa" posia-
da dwa przyciski :

- przycisk zablokowania (8),

19242

7

6

5

4

3

2

1

18249

8

9



87C-4

STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Wersja bez kluczyka: Działanie 87C

- przycisk odblokowania (9).

W celu zamknięcia drzwi, należy nacisnąć przycisk za-
blokowanie.

Zablokowanie drzwi przez nadajnik może być sygnali-
zowane dwoma mignięciami świateł awaryjnych (jeżeli
wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte). Czerwona
kontrolka zamknięcia wyświetla się.

Jeżeli jedne lub więcej drzwi są niedomknięte, światła
awaryjne nie zapalają się.

W celu otwarcia drzwi, należy nacisnąć przycisk odblo-
kowanie.

Odblokowanie drzwi nadajnikiem sygnalizowane jest
mignięciem świateł awaryjnych.

Przycisk centralnego zamka jest czasowo nieaktywny,
kiedy drzwi zostały zablokowane przy użyciu nadajnika
zdalnego sterowania.

Niektóre pojazdy (wersja z kierownicą z prawej strony)
są wyposażone w funkcję  "zabezpieczenie
antywłamaniowe" która zamyka drzwi w sposób
uniemożliwiający ich otwarcie od wewnątrz. W celu
włączenia blokady dodatkowej pojazdu należy dwukro-
tnie nacisnąć przycisk zablokowanie(8). Funkcja ta
używa dodatkowych, osobnych silników blokujących.
Stan zablokowania dodatkowego sygnalizowany jest
kolejnym mignięciem świateł awaryjnych.

Pojazdy z kierownicą  z prawej strony mogą być
wyposażone w system otwierania jedynie drzwi kie-
rowcy. Ta funkcja umożliwia otwarcie tylko drzwi kie-
rowcy i bagażnika przez naciśnięcie na kartę
RENAULT. Aby otworzyć wszystkie drzwi, należy
nacisnąć dwa razy przycisk karty.

W pojazdach wyposażonych w podnośniki szyb stero-
wane impulsowo lub dach otwierany elektrycznie,
dłuższe naciśnięcie na przycisk zablokowanie
umożliwia zamknięcie wszystkich drzwi i pokryw
(muszą one zostać rozpoznane).

Jeżeli jedne z drzwi nie są prawidłowo zamknięte przy
naciskaniu na przycisk zablokowanie, drzwi
zablokowują się, po czym odblokowują automatycznie.

II - ZASADA DZIAŁANIA KART RENAULT Z 
SYSTEMEM "WOLNE RĘCE"

Uwaga:

Miganie świateł awaryjnych podczas używania
nadajników jest sterowane przez moduł zespolony
w kabinie.

100269
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STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Wersja bez kluczyka: Działanie 87C

Do działania, system używa :

- karty Renault "wolne ręce" z trzema przyciskami (10),

- czytnika (11),

- elektronicznego systemu zintegrowanego z Modułem
Zespolonym w Kabinie (12),

- czerwonej lampki kontrolnej systemu blokady rozru-
chu (13),

- komputera wtrysku (14) do sterowania systemem blo-
kady rozruchu,

- elektrycznej blokady kolumny kierowniczej (15) dla
systemu blokady rozruchu,

- przycisku rozruchu silnika (16),

- modułu poduszek powietrznych dla blokady rozruchu
(17),

- modułu elektronicznego ABS dla blokady rozruchu
(18),

- czujnika pedału sprzęgła (19) dla blokady rozruchu,

- czujnika położenia "martwy punkt" skrzyni biegów
(20) dla blokady rozruchu,

- czujnika pedału hamulca (21) dla blokady rozruchu,

- anten wykrywających obecność karty Renault dla sys-
temu otwierania drzwi (22),

- anten wykrywających obecność karty Renault dla sys-
temu rozruchu silnika (23),

- sygnału dźwiękowego (24),

- klamek wyposażonych w czujniki obecności i styczniki
ruchu, oraz z zamków (25).

Karta Renault z systemem "wolne ręce" posiada trzy 
przyciski :

- przycisk zablokowania (26). Przycisk ten umożliwia
blokowanie zamków drzwi i pokryw oraz wyłączenie
czasowe trybu "wolne ręce".

- przycisk odblokowania (27). Przycisk ten umożliwia
odblokowanie drzwi i pokryw oraz czasowe
wyłączenie trybu "wole ręce".

- przycisk (28) umożliwiający włączenie świateł przy
wyłączonym silniku (dodatkowe oświetlenie
zewnętrzne).

1 - Działanie w trybie ręcznym

Można wyjść z trybu "wolne ręce" poprzez naciśnięcie
na przycisk zablokowanie lub odblokowanie. W tym
przypadku działanie jest identyczne jak zwykłego nada-
jnika. W celu przywrócenia trybu "wole ręce" należy
włączyć zapłon wprowadzając kartę RENAULT do czy-
tnika.

2 - Odblokowanie drzwi

Podejść do pojazdu, wejść w zasięg działania anten w
celu nawiązania przez kartę Renault ł ączności z
modułem zespolonym w kabinie.

Chwycić ręką jedną z klamek lub otworzyć bagażnik,

Czujniki wykrywania obecności umieszczone w klam-
kach inicjują procedurę rozpoznawania trybu "wole
ręce" otwierania pojazdu przez antenę dachową.

Jeżeli karta jest rozpoznana przez czytnik, następuje
odblokowanie pojazdu (sygnalizowane mignięciem
świateł awaryjnych).

3 - Blokowanie drzwi

Odejść od pojazdu z zamkniętymi drzwiami, wyjść poza
zasięg działania anten w celu zerwania przez kartę Re-
nault łączności z modułem zespolonym w kabinie.

Drzwi zablokowują się automatycznie.

Zablokowanie drzwi jest sygnalizowane dwoma
mignięciami świateł awaryjnych, stałym świeceniem
bocznych kierunkowskazów (przez około dziesięć
sekund) oraz emisją sygnału dźwiękowego.23303

26

27
28 Uwaga:

Miganie świateł awaryjnych podczas używania
nadajników jest sterowane przez moduł zespolony
w kabinie.
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STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Wersja bez kluczyka: Działanie 87C

4 - Działanie czujników otwierania

W celu umożliwienia działania karty RENAULT w trybie
"wole ręce", każda klamka drzwi jest wyposażona w
czujnik wykrywania obecności. Czujnik ten umożliwia
rozpoznanie ręki użytkownika i włączenie systemu roz-
poznawania trybu "wole ręce".

Czujnik (29), umieszczony na spodzie klamki, jest
wyposażony w odbłyśnik i stycznik ruchu klamki.

Po długim czasie nieaktywności (72 h), czujnik zostaje
odłączony przez przełącznik ruchu w klamce.

Demontaż klamek drzwi, patrz (51A, Mechanizmy
otwierania drzwi, Zewnętrzna klamka drzwi).

W przypadku systemu otwierania bagażnika, czujnik
został zastąpiony stycznikiem.

III - DZIAŁANIE KIERUNKOWSKAZÓW BOCZNYCH

Aby sygnalizować otwarcie i zamknięcie drzwi i pokryw,
kierunkowskazy boczne i przednie są sterowane przez
moduł zespolony w kabinie.

Uwaga:

Czujniki obecności znajdujące się w klamkach drzwi
działają przez 72 h. Po upływie tego czasu koniec-
zne jest pociągnięcie mechaniczne klamki. 

18993

29

Naciśnięcie na kartę Renault Działanie zam-
ków

Działanie kie-
runkowskazów

Działanie kie-
runkowska-
zów bocznych

Działanie
sygnału
dźwiękowego

Zablokowanie

1  k r ó t k i e
naciśnięcie

blokowanie
zamków drzwi

2 mignięcia 2 mignięcia -

2  k r ó t k i e
naciśnięcia

zabezpieczenie
przeciwwłamani
owe zamków
drzwi

szybkie miganie szybkie miganie -

1  długie
naciśnięcie****

zamknięcie
szyb i otwiera-
nego dachu*

2 mignięcia szybkie miganie -

tryb wolne ręce blokowanie
zamków drzwi

2 mignięcia świecenie stałe
przez 10 s około

1  s y g n ał
(ustawiany)
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STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Wersja bez kluczyka: Działanie 87C

* Przy tej funkcji, pojazd musi być wyposażony w
podnośniki szyb ze sterowaniem impulsowym oraz
dach otwierany elektrycznie z funkcją zapobiegającą
przycięciu.

** Niektóre pojazdy z kierownicą z prawej strony mogą
być wyposażone w system otwierania "tylko drzwi kie-
rowcy". Funkcja ta pozwala na otwieranie tylko drzwi
kierowcy przez jedno krótkie naciśnięcie na kartę RE-
NAULT.

***  Odblokowanie drzwi w pojazdach wyposażonych w
system otwierania "tylko drzwi kierowcy".

**** W niektórych wersjach "z kierownicą z prawej stro-
ny" funkcja ta jest poprzedzona "blokadą dodatkową".

Działanie niew łaściwe

Podczas polecenia zamknięcia:

- otwarte drzwi kierowcy przeszkadzają w zablokowa-
niu wszystkich drzwi i pokryw,

- otwarty bagażnik lub otwarte drzwi powodują cza-
sowe wyłączenie świateł kierunkowskazów i kierun-
kowskazów bocznych oraz uniemożliwiają
blokowanie w trybie "wole ręce".

Odblokowanie

1  k r ó t k i e
naciśnięcie

otwarcie części
otwieranych lub
drzwi kierowcy**

1 mignięcie 1 mignięcie -

2  k r ó t k i e
naciśnięcia

otwarcie części
otwieranych***

1 mignięcie 1 mignięcie -

tryb automatyc-
zny karty

otwarcie części
otwieranych lub
drzwi kierowcy**

1 mignięcie 1 mignięcie -
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STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Anteny otwierania 87C

Aby było możliwe funkcjonowanie w trybie automatycz-
nym, pojazdy powinny być wyposażone w klamki drzwi
zawierające czujnik obecności. Czujnik ten umożliwia
rozpoznanie ręki użytkownika i włączenie systemu roz-
poznawania trybu automatycznego.

Czujnik umieszczony na spodzie klamki, jest
wyposażony w odbijacz i przełącznik ruchu klamki.

W celu demontażu klamek drzwi, patrz (51A, Mechani-
zmy otworów bocznych, Zewnętrzna klamka drzwi).

Antena wbudowana w tylny zderzak

W celu uzyskania dostępu do anteny, wymontować tyl-
ny zderzak (patrz 55A, Zewnętrzne elementy ochron-
ne, Zderzak tylny).

Antena wbudowana w wykładzinę sufitową

W celu wymiany anteny, patrz (88A, Przewody, Pr-
zewody wykładziny sufitowej).

18993

111461

Uwaga:

Wersja kombi nie posiada w tylnym zderzaku
anteny otwierania.

111439
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STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Anteny otwierania: Działanie 87C

Antena służąca do wykrywania karty Renault

Pojazdy wyposażone w system « trybu ręcznego »
posiadają cztery anteny rozruchowe oraz dwie inne do
sterowania zamkami drzwi i pokryw.

Anteny służące do wykrywania karty "Renault" są roz-
mieszczone w następujący sposób:

- Jedna antena (1) służąca do wykrywania karty (strefa
środkowa) umieszczona w wykładzinie sufitowej.

- Jedna antena (2) służąca do wykrywania karty (strefa
tylna) umieszczona w pasie tylnego zderzaka.

111848

1

2

Uwaga:

Wersja kombi nie posiada w tylnym zderzaku
anteny otwierania.
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STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Przełącznik otwierania tylnej klapy: Demontaż / Montaż 87C

DEMONTAŻ
Wymontować poszycie tylnej klapy (patrz 73A,
Okładziny pozostałych otworów, Poszycie tylnej
klapy).

Odłączyć złącze (1).

Wymontować śruby mocujące (2).

Odpiąć płytkę.

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111495

1

2
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STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Zamek tylnej klapy: Demontaż / Montaż 87C

DEMONTAŻ
Wymontować poszycie tylnej klapy (patrz 73A,
Okładziny pozostałych otworów, Poszycie tylnej
klapy).

Wymontować osłonę za pomocą małego, płaskiego
śrubokręta.

Wymontować śruby mocujące (1).

Wyjąć zamek od wnętrza tylnej klapy.

Odłączyć złącze.

Wymontować zamek.

Odblokować zamek tylnej klapy śrubokrętem przez
naciśnięcie na zaczep (2).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

111494

111493

1

100232

Uwaga:

W przypadku wystąpienia awarii elektrycznej, ist-
nieje możliwość ręcznego otwarcia tylnej klapy.

2
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STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW
Silnik blokowania klapki wlewu paliwa: Demontaż / Montaż 87C

Blokowanie - odblokowanie klapki wlewu paliwa
następuje jednocześnie z zablokowaniem - odblokowa-
niem zamka drzwi kierowcy.

DEMONTAŻ
Wymontować:

- osłonę tylnego prawego nadkola (patrz 55A,
Zewnętrzne elementy ochronne, Osłona tylne-
go nadkola),

- okładzinę tylnego prawego nadkola (patrz 71A,
Wykładzina wnętrza nadwozia, Okładzina tylne-
go nadkola),

Odłączyć złącze.

Wymontować:

- nakrętkę mocującą (2) silnik (znajdujący się obok
klapki, w nadkolu),

- silnik.

MONTAŻ

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

UWAGA

Sprawdzić, czy silnik znajduje się  w położeniu
"zamek klapki odblokowany".

19249

Uwaga:

W przypadku usterki elektrycznej istnieje
możliwość włączenia silnika ręcznie, przy
pomocy cięgna (1).

1 105881

Uwaga:

Elektrycznym elementem blokady klapki jest
zwyk ły przełącznik.

UWAGA

Dokręcić nakrętkę niezbyt mocno do plas-
tikowego gwintowania silnika.

2
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ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Dach otwierany elektrycznie: Działanie 87D

Dach otwierany elektrycznie posiada dwa położenia,
które są sterowane przez ten sam silnik: odsunięcie 6
położeń lub uchylenie 3 położenia).

Dach otwierany elektrycznie posiada funkcję
zapobiegającą przycięciu regulowaną w zależności od
prędkości pojazdu.

W tym przypadku, przełącznik pozostaje w położeniu
otwartym, nacisnąć ponownie aby powrócił do popr-
zedniego położenia.

ZASADA DZIAŁANIA

Działanie otwieranego dachu jest sterowane
przełącznikiem.

Działanie silnika otwieranego dachu jest uwarunkowa-
ne uzyskaniem zezwolenia z modułu zespolonego w 
kabinie:

- sygnał 0 V : zezwolenie na otwarcie lub zamknięcie
otwieranego dachu

- sygnał + 12 V : brak zezwolenia na otwarcie lub
zamknięcie otwieranego dachu

- sygnał cyklicznego współczynnika otwarcia: automa-
tyczne zamknięcie otwieranego dachu poprzez
wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku nadajni-
ka zdalnego sterowania.

System zapobiegający przycięciu

Rozpoznanie przeszkody odbywa się poprzez analizę
prędkości obrotowej silnika. Napotkanie przeszkody
powoduje nagłą zmianę prędkości.

Dwa czujniki zainstalowane w silniku badają periodyc-
znie sygnał. W takim przypadku prędkość może być
określona poprzez wykonanie ćwierć obrotu.

W fazie ustawiania parametrów, krzywa prędkości jest
zapisywana w module elektronicznym zintegrowanym
z silnikiem.

W funkcji zapobiegającej przycięciu, moduł elektronic-
zny porównuje prędkość obecną z prę dkością
zapisaną.

Mając na uwadze obie prę dkości, system
zapobiegający przycięciu jest włączany.

Uwaga 

zamykanie otwieranego dachu (otwartego lub uchy-
lonego) może być wykonane poprzez długie
naciśnięcie 2s na przycisk zamykania karty
RENAULT. Sygnał jest sterowany przez moduł zes-
polony w kabinie (w przypadku prawidłowej konfigu-
racji modułu). (patrz MR 397 Diagnostyka, 87B,
Skrzynka połączeń, Moduł zespolony w kabinie,
konfiguracja).

18872

Uwaga 

w przypadku usterki silnika otwieranego dachu,
możliwe jest sterowanie silnikiem za pomocą klucza
6-kątowego (rozmiar 4) (1)

1

18875
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ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Dach otwierany elektrycznie: Działanie 87D

Funkcja zapobiegająca przycięciu działa prawidłowo
tylko wtedy, gdy parametry początkowe systemu są
prawidłowo ustawione. 

Uwaga 

funkcja zapobiegająca przycięciu może zostać cza-
sowo zawieszona w celu uniknięcia przeszkód
stałych (deformacja lub obecność zanieczyszczeń
na prowadnicach). W tym celu, przytrzymać przy-
cisk aż do zamknięcia dachu w trybie krokowym. W
momencie puszczenia przełącznika, system znów
staje się aktywny. 
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ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Elektryczny podnośnik szyb: Działanie 87D

Zależnie od wersji, pojazd może być wyposażony w je-
den z trzech wariantów elektrycznie podnoszonych 
szyb :

- zwykłe elektryczne podnoszenie szyb (oprócz
drzwi kierowcy),

- impulsowe elektryczne podnoszenie szyb bez
przycięcia dla drzwi kierowcy lub dla wszystkich
drzwi,

- impulsowy podnośnik szyby z połączeniem multi-
pleksowym.

- zwykłe elektryczne podnoszenie szyb (oprócz 
drzwi kierowcy).

Ten klasyczny system umożliwia otwarcie i
zamknięcie szyby za pośrednictwem prze łącznika.

- impulsowy podnośnik szyby z funkcją 
zapobiegającą przycięciu

W takim przypadku przełączniki posiadają podwójną
regulację. Zatrzymanie szyby następuje po wykryciu
górnej lub dolnej krawędzi, poprzez naciśnięcie
przełącznika lub po czasie 10 s. Taki system
umożliwia zamknięcie szyb i drzwi poprzez długi na-
cisk na kartę RENAULT. Silniki, dla automatycznego
zamknięcia, są sterowane na zmianę. Funkcję tą
można konfigurować przyrządem diagnostycznym. 

- impulsowy elektryczny podnośnik szyby z funkcją 
zapobiegającą przycięciu, sterowany 
połączeniem multipleksowym

Ten system umożliwia zapamiętanie położenia luste-
rek zewnętrznych. Informacja zostaje zachowana w
pamięci modułu podnośnika szyby (po danej stronie
pojazdu) i dostarczona do lusterek (patrz, MR 341,
Diagnostyka, 88, Wiązki przewodów, pamięć mie-
jsca kierowcy).

Uwaga: 

Funkcja impulsowa jest zawsze montowana z
funkcją zapobiegającą przycięciu. W przypadku,
gdy w końcowym obszarze podnoszenia szyby zna-
jduje się przeszkoda, jej bieg zostaje zatrzymany i
następuje opuszczenie szyby o około 5 cm.
Przeszkoda ta jest wykrywana poprzez pomiar
prądu pobieranego przez silnik, podczas gdy
położenie szyby jest mierzone przez czujnik z efek-
tem Halla znajdujący się  w silniku. Funkcja
zapobiegająca przycięciu jest zależna od napięcia
akumulatora i prędkości pojazdu. 
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ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Przełącznik podnośnika szyby przedniej drzwi kierowcy 87D

DEMONTAŻ

I - PIERWSZA METODA DEMONTAŻU PŁYTKI 
PODNOŚNIKA SZYBY

Zabezpieczyć okładzinę (nóż do mastyki) i przy po-
mocy szczypiec do zdejmowania spinek i zacisków
odpiąć płytkę podnośnika szyby (1) (w części tylnej).

Odłączyć złącza.

II - DRUGA METODA DEMONTAŻU PŁYTKI 
PODNOŚNIKA SZYBY

Wykonać ruchomy węzeł na końcu izolowanego pr-
zewodu elektrycznego 3 mm.

Włożyć wykonany węzeł w (2), między okładzinę a
krawędź płytki, na całym obwodzie.

pociągnąć za przewód (3).

Odczepić płytkę podnośnika szyby (4).

Odłączyć złącza.

18789

19071

18465
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ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Przełącznik podnośnika szyby przedniej drzwi kierowcy 87D

MONTAŻ
Podłączyć złącza.

Zamontować płytkę podnośnika szyby do okładziny.



87D-6

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Przełącznik podnośników przednich szyb w drzwiach pasażera: Demontaż / Montaż 87D

DEMONTAŻ

Wymontować okładzinę przednich drzwi (patrz MR
396, Nadwozie, 72A, Okładziny drzwi, Okładzina
drzwi bocznych przednich: Demontaż / Montaż).

Wymontować:

- śruby (1) mocujące uchwyt mocujący,

- uchwyt mocujący,

Odpiąć  przełącznik podnośnika szyby poprzez
naciśnięcie na zatrzaski (2).

MONTAŻ
Zamontować przełącznik podnośnika szyby.

Zamontować:

- uchwyt przytrzymujący ,

- śruby mocujące uchwyt mocujący.

Zamontować okładzinę przednich drzwi (patrz MR
396, Nadwozie, 72A, Okładziny drzwi, Okładzina
drzwi bocznych przednich: Demontaż / Montaż).

113471

113470



87D-7

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Przełącznik podnośnika szyby tylnej drzwi tylnych 87D

DEMONTAŻ

Odpiąć przełącznik podnośnika szyby (1) w sposób
analogiczny do przełącznika przednich drzwi kierow-
cy (patrz 87D, Elektryczne podnośniki szyb -
Dach otwierany, Przełącznik podnośnika szyby
przedniej w drzwiach kierowcy). 

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Podłączyć złącze.

Zamontować przełącznik w drzwiach.

18597



87D-8

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Przełącznik otwieranego dachu: Demontaż / Montaż 87D

DEMONTAŻ

Odpiąć płytkę sterującą (1) otwieranego dachu.

Odłączyć złącze.

MONTAŻ
Podłączyć złącze.

Odpiąć płytkę sterującą otwieranego dachu.

18875-1

1



87D-9

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Silnik otwieranego dachu: Demontaż / Montaż 87D

DEMONTAŻ

Wymontować moduł sterujący (1) otwieranym da-
chem.

Wymontować lampkę sufitową (2 ) (patrz 81B,
Oświetlenie wnę trza, Lampka sufitowa:
Demontaż / Montaż).

Odłączyć złącza (3) silnika.

Wymontować:

- śruby mocujące (4)

- silnik przez otwór przy lampce sufitowej.

MONTAŻ
Zamontować:

- silnik otwieranego dachu,

- śruby mocujące silnik.

18875-1

18879

1

2

18871

18872

Uwaga

W przypadku usterki elektrycznej, obrócić
ręcznie śrubę (5) za pomocą klucza 6-kątnego
(rozmiar 4) aby zamknąć ruchomy płat (jeżeli
ruchomy płat dachu jest otwarty).

3



87D-10

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Silnik otwieranego dachu: Demontaż / Montaż 87D

Podłączyć złącza silnika otwieranego dachu.

Zamontować:

- lampkę sufitową,

- moduł sterowania otwieranego dachu.

Ustawić parametry otwieranego dachu (patrz, 87D,
elektryczny podnośnik otwieranego dachu, dach
otwierany elektrycznie, ustawienie parametrów ).

Uwaga:

aby prawidłowo działać przy zamykaniu drzwi
kartą RENAULT, silnika muszą koniecznie zostać
zainicjowane. (patrz,  87D, elektryczny
podnośnik szyb, dach otwierany elektrycznie,
ustawienie parametrów); moduł zespolony musi
być skonfigurowany (patrz, MR 397 Diagnos-
tyka, 87B, Skrzyka połączeń, Moduł zespo-
lony w kabinie: Konfiguracja).



87D-11

ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB - OTWIERANY DACH
Dach otwierany elektrycznie:Ustawienie parametrów początkowych 87D

W razie odłączenie akumulatora, usterki elektrycznej
lub naprawy dachu, system będzie działał w trybie
ręcznym, poruszając się skokowo.

PROCEDURA INICJALIZACJI

Ustawić przełącznik dachu w położeniu całkowitego
otwarcia,

Przytrzymać d łużej przycisk. Po 2 s, otwierany dach
uchyla się maksymalnie w trybie skokowym, po
czym opada o kilka centymetrów,

Zwolnić przycisk.

Ponownie nacisnąć na przełącznik w ciągu 5 s.

Przytrzymać przełącznik, dach się otworzy i przesu-
nie do położenia uchylnego: parametry pracy silnika
zostały ustawione.

Ustawić przełącznik w położeniu « zatrzymania ».

Uwaga:

czas 5 s nie może zostać przekroczony pomiędzy
dwoma czynnościami procedury ustawień para-
metrów. W przypadku przekroczenia czasu 5 s
system elektroniczny wykonuje procedurę  od
początku.



87F-1

POMOC PRZY PARKOWANIU
System pomocy przy parkowaniu: Działanie 87F

I - INFORMACJE OGÓLNE

Niektóre samochody są wyposażone w system pomocy
w parkowaniu informujący kierowcę, podczas manewru
cofania, o obecności znajdującej się za nim przeszkody
(s łupy, słupki kilometrowe, inny pojazd...). 

II - DZIAŁANIE

W skład systemu wchodzą następujące elementy:

- cztery radary do wykrywania odległości wbudowane
w zderzak tylny,

- niezależny moduł elektroniczny (wyposażony w
funkcję diagnostyki).

- sygnał dźwiękowy,

Włączenie wstecznego biegu powoduje automatyczne
uruchomienie systemu (uruchomienie systemu jest za-
sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym
trwającym 0,5 sekundy).

Radary wykrywające odległość wbudowane w tylny
zderzak wykonują pomiar odległości dzielącej pojazd
od przeszkody.

Częstotliwość sygnału dźwiękowego zmienia się
zależnie od odległości: alarm dźwiękowy zostaje uru-
chomiony, kiedy przeszkoda znajduje się w odległości
około 150 cm od zderzaka i zmienia się w sygnał
ciągły, gdy przeszkoda znajduje się w odległości około
25 cm od pojazdu.

III - WYŁĄCZANIE SYSTEMU

System wył ącza się  automatycznie poprzez
podłączenie gniazda przyczepy (jedynie w przypadku
przyczepy marki Renault przy pierwszej próbie).

IV - DIAGNOSTYKA

W przypadku nieprawidłowego działania systemu, kie-
rowca będzie o tym powiadomiony za pomocą ciągłego
niskiego dźwięku trwającego około 5 sekund przy
włączeniu zapłonu.

19040

Uwaga:

Czujniki ultradźwiękowe muszą być czyste, aby sys-
tem funkcjonował prawidłowo.

Gdy system wykryje nieprawidłowości w działaniu,
sygnał dźwiękowy włącza się na około 5 s.

Podczas zmiennej pogody i przy użyciu tylnego
bagażnika na rowery działanie czujników jest
zakłócone.



87F-2

POMOC PRZY PARKOWANIU
Wyłącznik: Demontaż / Montaż 87F

DEMONTAŻ

Odpiąć dolne obramowanie tablicy wskaźników (1).

Wymontować wsporn ik  (2 )  przełącznika
blokującego.

Odłączyć złącze przełącznika blokującego.

Odpiąć przełącznik blokujący (3) od wspornika.

MONTAŻ
Podłączyć przełącznik blokujący.

Podłączyć złącze przełącznika blokującego.

Zamontować:

- wspornik przełącznika blokującego,

- dolną osłonę tablicy wskaźników,

111199

111201



87F-3

POMOC PRZY PARKOWANIU
Brzęczyk : Demontaż / Montaż 87F

DEMONTAŻ
Wymontować okładzinę nadkola z lewej strony ( pa-
trz MR 396, 71A, Wykładziny wnętrza nadwozia,
Okładzina nadkola tylnego: Demontaż / Montaż). 

Odłączyć złącze (1).

Wymontować:

- nity (2) mocujące,

- brzęczyk.

MONTAŻ
Zamontować brzęczyk.

Przynitować brzęczyk.

Podłączyć złącze.

Zamontować okładzinę nadkola z lewej strony ( pa-
trz MR 396, 71A, Wykładziny wnętrza nadwozia,
Okładzina nadkola tylnego: Demontaż / Montaż).

19248

1

2



87F-4

POMOC PRZY PARKOWANIU
Moduł elektroniczny: Demontaż / Montaż 87F

DEMONTAŻ
Wymontować ok ładzinę nadkola z prawej strony (
patrz MR 396, 71A, Wykładziny wnętrza nadwo-
zia, Okładzina nadkola tylnego: Demontaż /
Montaż).

Odłączyć złącza modułu elektronicznego

Wymontować śruby mocujące (1) moduł elektronicz-
ny.

MONTAŻ
Zamontować śruby mocujące moduł elektroniczny.

Podłączyć złącza komputera wtrysku

Wymontować ok ładzinę nadkola z prawej strony (
patrz MR 396, 71A, Wykładziny wnętrza nadwo-
zia, Okładzina nadkola tylnego: Demontaż /
Montaż).

Skonfigurować moduł elektroniczny po wymianie
(patrz 87F, Pomoc w parkowaniu, Moduł elektro-
niczny: Konfiguracja).

19249

1



87F-5

POMOC PRZY PARKOWANIU
Komputer wtrysku: Konfiguracja 87F

I - KONFIGURACJA PO WYMIANIE 

Po wymianie modułu elektronicznego należy 
wykonać konfigurację nowego modułu za pomocą 
przyrząd diagnostyczny.

- wybrać i załadować system « pomoc przy
parkowaniu »,

- wybrać i  załadować menu « sterowanie »,
« konfiguracja systemu »,

- wybrać i załadować typ pojazdu,

- sprawdzić prawidłowość konfiguracji w menu
« odczyt konfiguracji ».

II - MOŻLIWOŚCI REGULACJI

Na żądanie klienta możliwe jest ustawienie 
głośności i typu dźwięku sygnału dźwiękowego. 
Zmiany (lub zablokowania) należy dokonać za 
pomocą przyrząd diagnostyczny.

- wybrać i załadować system « pomoc przy
parkowaniu »,

- wybrać i zatwierdzić  menu « sterowanie »,
« CF001 : głośność brzęczyka »,

- sprawdzić prawidłowość konfiguracji w menu
« odczyt konfiguracji ».

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny



87F-6

POMOC PRZY PARKOWANIU
Radar do wykrywania odległości: Demontaż / Montaż 87F

Czujniki odległości są identyczne, jednak różnią się 
sposobem montażu:

- cechy szczególne wersji nadwozia sedan: czujniki
odległości są wbudowane w taśmę ochronną zderza-
ka. Są dwa odnośniki zderzaka.

- cechy szczególne wersji nadwozia kombi: czujnik
odległości są zamontowane na wspornikach. Wspor-
niki są przymocowane do zderzaka. Cztery wsporniki
różnią się i nie są między sobą wymienialne.

DEMONTAŻ
Wymontować tylny zderzak (patrz MR 396, Nadwo-
zie, 55A, Zabezpieczenia zewnętrzne, Tylny zder-
zak).

Odłączyć złącze.

Odpiąć czujnik odległości (1) uważając, by go nie
zarysować. 

CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI NADWOZIA KOMBI

Odpiąć wspornik zderzaka poprzez naciśnięcie na
zatrzaski (2).

Odpiąć czujnik odległości od wspornika poprzez
naciśnięcie na zatrzaski (3) uważając, aby go nie
zarysować.

MONTAŻ
Zamontować czujnik odległości uważając, by go nie
zarysować.

Podłączyć złącze czujnika odległości.

CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI NADWOZIA KOMBI

Zamontować czujnik odległości na wsporniku
uważając, aby go nie zarysować.

Zamontować wspornik czujnika odległości na zder-
zaku.

Zamontować tylny zderzak (patrz MR 396, Nadwo-
zie, 55A, Zabezpieczenia zewnętrzne, Tylny zder-
zak).

UWAGA

Czujniki odległości są wrażliwe na działanie
ciepła, a górna ich część jest bardzo krucha.
Wszelkie czynności na ich poziomie należy
wykonywać z dużą ostrożnością.

111314

19253



88A-1

WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Gniazdo diagnostyczne 88A

Umiejscowienie

Wymontować osłonę w celu uzyskania dostępu do
gniazda diagnostycznego.

111497



88A-2

WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Przewody wykładziny sufitowej: Demontaż / Montaż 88A

Wykładzina sufitowa nie jest przyklejona do pojazdu.
Jest ona przytrzymywana przez uszczelki otworów, pr-
zez osłony przeciwsłoneczne oraz przez uchwyty
przytrzymujące (patrz 71A, Wykładzina wnętrza nad-
wozia, Wykładzina sufitowa).

Przy wymianie, przewody wykładziny sufitowej dostar-
czane są razem z wykładziną sufitową.

Wiązka przewodów nie podlega naprawie. Należy ją
koniecznie wymienić, jeżeli jest przerwana, złamana
lub stopiona.

DEMONTAŻ
Zdjąć wykładzinę sufitową (patrz 71A, Wykładzina
wnętrza nadwozia, Wykładzina sufitowa).

Odłączyć złącze od wykładziny sufitowej (1).

MONTAŻ

Istnieje wiele rodzajów wykładzin sufitowych 
zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu:

- wykładzina sufitowa dla wersji z otwieranym da-
chem lub nie,

- wykładzina sufitowa dostosowana do pojazdu z try-
bem automatycznym (obecność płaskiego układu
(2) służącego jako antena do wykrywania karty try-
bu automatycznego), dla wersji z otwieranym da-
chem lub nie.

Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

18550

1

111439

2



88A-3

WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Rozmieszczenie diagnozowanych modułów elektronicznych 88A

UMIEJSCOWIENIE MODUŁÓW 
ELEKTRONICZNYCH W POJEŹDZIE

19045
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4
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(1) Moduł elektroniczny systemu ABS.

(2) Komputer wtrysku

(3) Akumulator

(4) Moduł elektroniczny automatycznej skrzyni biegów (zależnie
od wersji)

(5) Czytnik karty RENAULT

(6) Centralny moduł połączeń

(7) Konsola sterowania klimatyzacją

(8) Radioodtwarzacz samochodowy i system nawigacji

(9) Wyświetlacz tablicy rozdzielczej

(10) Silnik multipleksowy impulsowego podnośnika szyb

(11) Synteza mowy

(12) Czujniki bocznego uderzenia pojazdu

(13) Moduł elektroniczny Airbag



88A-4

WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
Rozmieszczenie diagnozowanych modułów elektronicznych 88A

(14) Tablica wskaźników

(15) Elektryczna blokada kolumny kierownicy

(16) Moduł zespolony w kabinie

(17) Moduł elektroniczny lamp ksenonowych

(18) System zapamiętywania ustawienia miejsca kierowcy 

(19) Moduł elektroniczny systemu pomocy przy parkowaniu

(20) Zmieniacz płyt kompaktowych



88C-1

AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Informacje ogólne 88C

Pojazdy są wyposażone w zespół bezpieczeństwa 
biernego SRP (System zaprogramowanego unierucho-
mienia), w skład którego schodzi:

- czołowa poduszka powietrzna kierowcy z systemem
umożliwiającym napełnianie poduszki do dwóch
objętości, w zależności od potrzeby,

- czołowa poduszka powietrzna pasażera z systemem
umożliwiającym napełnianie poduszki do dwóch
objętości, w zależności od potrzeby,

- dwa napinacze pasów bezpieczeństwa tylnych i pr-
zednich,

- przednie pasów bezpieczeństwa z systemem zapro-
gramowanego unieruchomienia SRP,

- moduł elektroniczny (75-ścieżkowy),

- dwa czujniki uderzenia w środkowych słupkach poja-
zdu (z prawej i lewej strony),

- boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę
piersiową osób na przednich fotelach,

- kurtyny powietrzne chroniące głowy osób na przed-
nich i tylnych fotelach,

- boczne poduszki (zależnie od wersji) chroniące klatkę
piersiową osób na tylnych fotelach.

INFORMACJE OGÓLNE

1 - W przypadku mocnego uderzenia w przód 
pojazdu:

- pasy bezpieczeństwa powstrzymują kierowcę  i
pasażera.

- napinacze pasów (przednie i tylne) naciągają pasy,
aby przylegały ściślej do tułowia.

- system bezpieczeństwa (SRP) zmniejsza siłę nacis-
ku pasa na ciało pasażera.

- poduszki powietrzne napełniają się powietrzem:

• w środkowej części kierownicy, aby chronić głowę
kierowcy.

• w desce rozdzielczej, aby chronić głowę pasażera z
przodu.

19041



88C-2

AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Informacje ogólne 88C

2 - W przypadku uderzenia bocznego o 
odpowiedniej sile:

- przednia boczna poduszka powietrzna tułowia,
umieszczona w przednim fotelu po stronie uderzenia
nadmuchuje się, aby chronić klatkę piersiową osoby
na przednim fotelu. 

- (zależnie od wersji), tylna boczna poduszka tułowia,
umieszczona w boku nadwozia po stronie uderzenia
nadmuchuje się, aby chronić tułów osoby na tylnym
fotelu. 

- odpowiednia do strony uderzenia kurtyna powietrzna
nadmuchuje się, aby chronić głowy osób na przednich
i tylnych fotelach.

Uwaga:

w poduszkach powietrznych czołowych znajdują
się dwa zapalniki umożliwiając zmianę stopnia
napełnienia poduszek gazem w zależności od siły
uderzenia oraz regulacji położenia fotela kierowcy.

19239

WAŻNE

Aby nie dopuścić do nieprawidłowości przy odpala-
niu poduszek powietrznych:

- nie siadać na podwyższeniu (poduszka itd...) na
przednich fotelach,

- nie umieszczać żadnych przedmiotów w obszarze
poduszki powietrznej,



88C-3

AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Środki ostrożności podczas wykonywania naprawy 88C

WYMIANA ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA W 
WYNIKU ZDERZENIA

W tabeli tej podane są części, które należy koniecznie
wymienić w przypadku zderzenia.

Przypomnienie typów zderzenia czołowego:

- uderzenie bez odpalenia elementów pirotechniczny-
ch: « poziom 0 » (mała siła),

- uderzenie z odpaleniem napinaczy pasów: « poziom
1 » (średnia siła),

- uderzenie 1 stopnia z odpaleniem poduszek powietrz-
nych: « poziom 2 » (duża siła),

- uderzenie 2 stopnia z odpaleniem napinaczy pasów
biodrowych « poziom 3 » (bardzo duża siła).

Element
Wyposażeni
e

Uderzenie 
czołowe

Uderzenie w
bok pojazdu

Wymiana konieczna z uwagi na
bezpieczeństwoPoziom

1 2 3

Napinacze
pasa (kierowca
i pasażer)

Seria X X X Nie Moduł elektroniczny Airbag

pas (jeżeli był zapięty)

Stelaże foteli (jeżeli były zajęte)

Napinacze pasów (kierowcy i pasażera)
są podłączone szeregowo i muszą zostać
koniecznie wymienione oba w przypadku
odpalenia.

Tylny pirotech-
niczny zwijacz
pasa
bezpieczeństw
a (miejsca boc-
zne)

Seria - X X Nie Pirotechniczne zwijacze są podłączone
szeregowo i w razie odpalenia muszą być
wymieniane parami

Czołowa
poduszka
powietrzna kie-
rowcy

Seria - X X Nie Kierownica

Śruby mocujące

Poduszka
powietrzna
czołowa
pasażera*

Seria - X X Nie Deska rozdzielcza

Poprzeczka

Napinacz pasa
biodrowego
(kierowcy)

Seria - - X Nie

Przednie
poduszki
powietrzne
chroniące
klatkę
piersiową (kie-
row c y  i
pasażera*)

Seria Nie tak strona
uderzona

Stelaż siedzenia

Moduł elektroniczny Airbag

Czujnik uderzenia bocznego
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Środki ostrożności podczas wykonywania naprawy 88C

* za wyjątkiem przypadku wyłączenia elementu przy
pomocy przełącznika.

Poduszki
powietrzne
tylne
zabezpieczają
c e  k l a t kę
piersiową

Opcja Nie tak strona
uderzona

Kurtyny powie-
trzne

Seria Nie tak strona
uderzona

Prowadnica kierunkowa poduszki

Płytka do naprawy

Moduł elektroniczny Airbag

Czujnik uderzenia bocznego

Element
Wyposażeni
e

Uderzenie 
czołowe

Uderzenie w
bok pojazdu

Wymiana konieczna z uwagi na
bezpieczeństwoPoziom

1 2 3



88C-5

AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Moduł elektroniczny 88C

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować konsolę  środkową  (patrz MR 396,
57A, Wyposażenie wnętrza, Konsola środkowa:
Demontaż / Montaż).

Rozciąć wykładzinę w (1),

Odchylić nieznacznie wykładzinę,

Wymontować kana ły powietrza z prawej i lewej stro-
ny (2).

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

nakrę tk i  mocują ce
moduł poduszki powie-
trznej

8 Nm

WAŻNE

Zablokować koniecznie moduł elektroniczny air-
bagu za pomocą przyrząd diagnostyczny przed
rozpoczęciem demontażu. Gdy funkcja jest
aktywna, wszystkie linie odpalające są zabloko-
wane, a lampka kontrolna airbag na tablicy
wskaźników zapala się  (przy włączonym
zapłonie). Zablokowanie modułu elektronicznego
airbag pozwala równocześnie na odblokowanie
elektrycznej blokady kolumny kierownicy.

Uwaga:

W celu wymontowania modułu elektronicznego
nie należy wymontowywać foteli i wykładzin.

111433

111434

1

2
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Moduł elektroniczny 88C

Wymontować śruby (3) mocują ce płytkę
zabezpieczającą modułu elektronicznego.

Odłączyć złącze (4), 

Wymontować:

- nakrętki mocujące moduł elektroniczny (5),

- moduł elektroniczny.

MONTAŻ
Ustawić moduł elektroniczny.

Dokręcić momentem nakrętki mocujące moduł po-
duszki powietrznej (8 Nm).

Podłączyć złącze.

Zamocować wykładzinę spinkami.

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

Wykonać konfigurację modułu elektronicznego (pa-
trz MR 397, Diagnostyka, Diagnostyka-Konfigu-
racje i przystosowania).

111436

111437

33

4

55

Uwaga:

Podczas ponownego montażu, należy
przestrzegać kierunku montażu.

Skierować strzałkę do przodu pojazdu.

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
airbag przyrządem diagnostycznym przyrząd
diagnostyczny.  Jeś l i  wszystko działa
prawidłowo, odblokować moduł elektroniczny air-
bag.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Czujnik położenia fotela 88C

CZUJNIK POD FOTELEM

Fotel kierowcy jest wyposażony w czujnik położenia
prowadnicy (1). Czujnik ten umoż liwia kontrolę
wypełnienia czołowej poduszki powietrznej kierowcy
(mała lub duża objętość) w zależności od pozycji kie-
rowcy i siły uderzenia.

18631

Uwaga:

Czujnik stanowi część wiązki przewodów, w przy-
padku jego usterki konieczna jest wymiana kom-
pletnej wiązki.

Uwaga:

Stopień napełnienia poduszki pasażera powietrzem
nie jest modyfikowany zależnie od położenia foteli.

1
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Przełącznik blokowania: Demontaż / Montaż 88C

DEMONTAŻ

Zdjąć boczny płat (1).

Odłączyć przełącznik służący do odłączania podusz-
ki powietrznej.

Wymontować przełącznik blokujący bocznego płata
poprzez naciśnięcie na zatrzaski (2).

MONTAŻ
Zamontować przełącznik blokujący na płacie bocz-
nym.

Podłączyć złącze przełącznika blokującego.

Zamontować boczny płat.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

WAŻNE

Koniecznie zablokować moduł elektroniczny przy
pomocy przyrząd diagnostyczny. Gdy funkcja
jest aktywna, wszystkie linie odpalające są cza-
sowo wyłączone, a lampka kontrolna systemu air-
bag na tablicy wskaźników świeci się w sposób
ciągły (przy włączonym zapłonie).

111280

1

107720

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
airbag przyrządem diagnostycznym przyrząd
diagnostyczny.  Jeś l i  wszystko działa
prawidłowo, odblokować moduł elektroniczny air-
bag.

2

2
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Przełącznik wyłączania czasowego: Kontrola 88C

Przełącznik do odłączania znajduje się w bocznej
części deski rozdzielczej po stronie pasażera.

Przełącznik może przyjąć dwa położenia:

- Położenie ON = działanie poduszek powietrznych
pasażerów (oporność = 400 Ω),

- Położenie OFF = poduszki powietrzne pasażerów
są odłączone w celu umożliwienia zamontowania
fotelika dziecięcego.

To położenie oznaczone jest na tablicy wskaźników
za pomocą kontrolki « airbag OFF », w kolorze bur-
sztynowym (oporność = 100 Ω).

Przełącznik wyłączenia czasowego wyłącza linie 
odpalające :

- czołowej poduszki powietrznej pasażera,

- przedniej poduszki powietrznej bocznej chroniącej
klatkę piersiową,

- napinacza pasa brzusznego.

100267
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa 88C

DEMONTAŻ

Wymontować ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować fotel (patrz MR 396, Nadwozie, 75A,
Wyposażenie i prowadnice przedniego fotela,
Kompletny przedni fotel: Demontaż - Montaż.)

Wymontować śrubę mocującą (1)napinacz.

Odłączyć złącze napinacza.

Wymontować dwie osłony półkoliste klamry pasa
bezpieczeństwa.

Odłączyć złącze (2) klamry pasa bezpieczeństwa.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śrubę  mocującą  napi-
nacz pasa

21 Nm

WAŻNE

Zablokować koniecznie moduł elektroniczny air-
bagu za pomocą przyrząd diagnostyczny przed
rozpoczęciem demontażu. Gdy funkcja jest
aktywna, wszystkie linie odpalające są czasowo
wyłączone, a lampka kontrolna systemu airbag
na tablicy wskaźników świeci się w sposób ciągły
(przy wł ączonym zap łonie). Zablokowanie
modułu elektronicznego airbag pozwala
równocześnie na odblokowanie blokady elektryc-
znej kolumny kierownicy.

Uwaga

W celu wymontowania napinacza klamry, należy
ustawić fotel w najniższym położeniu.

113472

19107
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa 88C

Wymontować napinacz pasa bezpieczeństwa.

(patrz 88C, Poduszki i napinacze pasów, Proce-
dura kasacji).

MONTAŻ
Zamontować napinacz pasa bezpieczeństwa.

Podłączyć złącze klamry pasa bezpieczeństwa.

Zamontować dwie osłony półkoliste klamry pasa
bezpieczeństwa.

Podłączyć złącze napinacza.

(patrz, 88c, poduszki i napinacze pasów
bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące naprawy).

Zamontować śrubę mocującą napinacz.

Dokręcić momentem śrubę mocującą napinacz
pasa (21 Nm).

Zamontować fotel (patrz MR 396, Nadwozie, 75A,
Wyposażenie i prowadnice przedniego fotela,
Kompletny przedni fotel: Demontaż / Montaż).

WAŻNE

Nie używać elementów pirotechnicznych jako
części zamiennych. Bezwzględnie przeprowadzić
kasację napinaczy pasów lub poduszek powietrz-
nych pojazdu przeznaczonego na złomowanie.

UWAGA

Po odpaleniu elementu pirotechnicznego koniec-
zna jest wymiana niektórych części wchodzących
w skład systemu.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa 88C

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

18630

18829

WAŻNE

Przed montażem fotela skontrolować wzrokowo
stan złączy przy jego stelażu  i przy elementach
nadwozia .

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
airbag przyrządem diagnostycznym. Jeśli wszys-
tko działa prawidłowo, odblokować moduł elektro-
niczny airbag.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Napinacz pasa biodrowego przedniego: Demontaż / Montaż 88C

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować fotel (patrz MR 396, Nadwozie, 75A,
Stelaż i szyny mocowania przedniego fotela,
Kompletny fotel przedni: Demontaż - Montaż.)

Wymontować:

- śrubę mocującą w przedniej części obudowy (4),

- uchwyt regulacji oparcia (przy użyciu szczypiec do
zdejmowania spinek i zacisków) (6),

- zaślepkę uchwytu do regulacji wysokości,

- Śruby mocujące uchwyt regulacji wysokości,

- uchwyt regulacji wysokości.

Odpiąć spinki obudowy za pomocą szczypiec,

Wymontować obudowę (7). 

Wymontować:

- złącze napinacza,

- śrubę mocującą  napinacz pasa,

- zespół napinacza pasów.

(patrz 88C, Poduszki i napinacze pasów
bezpieczeństwa, Procedura niszczenia).

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śrubę  mocującą  napi-
nacz pasa

21 Nm

WAŻNE

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności
związanej z systemem bezpieczeństwa (lub w
pobliżu) należy bezwzględnie zablokować moduł
poduszki powietrznej za pomocą przyrząd dia-
gnostyczny. Gdy funkcja jest aktywna, wszyst-
kie linie odpalające są zablokowane, a lampka
kontrolna airbag na tablicy wskaźników zapala
się (przy włączonym zapłonie).

18958

18960

WAŻNE

Nie używać elementów pirotechnicznych jako
części zamiennych. Bezwzględnie zniszczyć
napinacze i poduszki powietrzne pojazdu przez-
naczonego na złomowanie.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Napinacz pasa biodrowego przedniego: Demontaż / Montaż 88C

MONTAŻ
Zamontować:

- zespół napinacza pasów,

- śrubę mocującą  napinacz pasa,

- złącze napinacza.

(patrz, 88C, poduszki powietrzne i napinacze
pasów, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa po-
dczas naprawy).

Dokręcić momentem śrubę mocującą napinacz
pasa (21 Nm).

Zamocować spinki obudowy.

Zamontować:

- uchwyt regulacji wysokości,

-Śruby mocujące uchwyt regulacji wysokości,

- zaślepkę uchwytu do regulacji wysokości,

- uchwyt regulacji oparcia,

- śrubę mocującą w przedniej części obudowy.

Przestrzegać ułożenia i punktów mocowania wiązek
elektrycznych pod fotelem.

Zamontować fotel (patrz MR 396, Nadwozie, 75A,
Stelaż i szyny mocowania przedniego fotela,
Kompletny fotel przedni: Demontaż / Montaż).

UWAGA

W przypadku odpalenia części wchodzącej w
skład systemu pirotechnicznego, wymienić
niektóre części.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Napinacz pasa biodrowego przedniego: Demontaż / Montaż 88C

Podłączyć akumulator, wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

18630

18829

WAŻNE

Przed montażem fotela skontrolować wzrokowo
stan złączy przy jego stelażu  i przy elementach
nadwozia .

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
airbag przyrządem diagnostycznym. Jeśli wszys-
tko działa prawidłowo, odblokować moduł elektro-
niczny airbag.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Czołowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy: Demontaż / Montaż 88C

Czołowa poduszka powietrzna kierowcy posiada dwa
zakresy pojemności (mały i duży).

Stopień napełnienia poduszki gazami jest zależny od
siły zderzenia lub od regulowanego położenia fotela
kierowcy.

Aby się rozwinąć, poduszka rozrywa osłonę koła kie-
rownicy.

W takim typie montażu działanie poduszki powietrznej
jest powiązane z pasem bezpieczeństwa danego mie-
jsca w pojeździe.

Ustawienie systemu SRP jest specyficzne dla każdej
poduszki wyposażonej w ten system.

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wsunąć śrubokręt (typ T30 lub pręt średnicy 6 mm
w otwór (1) znajdujący się za kierownicą

Odpiąć moduł Airbag w górnej części (2).

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

WAŻNE

Zablokować koniecznie moduł elektroniczny air-
bagu za pomocą przyrząd diagnostyczny przed
rozpoczęciem demontażu. Gdy funkcja jest
aktywna, wszystkie linie odpalające są zabloko-
wane, a lampka kontrolna airbag na tablicy
wskaźników zapala się  (przy włączonym
zapłonie). Zablokowanie modułu elektronicznego
airbag pozwala równocześnie na odblokowanie
elektrycznej blokady kolumny kierownicy.

WAŻNE

Zabronione jest wykonywanie napraw systemów
pirotechnicznych (poduszek powietrznych lub
napinaczy pasów) w pobliżu źródła ciepła lub
płomienia: i s tn ie je  n iebezp ieczeństwo
zadziałania poduszek powietrznych lub napi-
naczy.

18455

111194

1

2
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Czołowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy: Demontaż / Montaż 88C

Odłączyć:

- złącza poduszek powietrznych kierowcy (3),

- złącza przycisków regulacji prędkości (zależnie od
wersji).

Wyjąć moduł poduszki powietrznej.

(patrz 88C, Poduszki i napinacze pasów, Proce-
dura kasacji).

MONTAŻ
Zamontować moduł poduszki powietrznej.

Podłączyć:

- złącza przycisków regulacji prędkości (zależnie od
wersji),

- złącza poduszek powietrznych kierowcy.

Podłączyć moduł poduszki powietrznej do kierowni-
cy.

Podłączyć akumulator, wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

18994

WAŻNE

Nie używać elementów pirotechnicznych jako
części zamiennych. Bezwzględnie przeprowadzić
kasację napinaczy pasów lub poduszek powietrz-
nych pojazdu przeznaczonego na złomowanie.

3

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
airbag przyrządem diagnostycznym przyrząd
diagnostyczny.  Jeś l i  wszystko działa
prawidłowo, odblokować moduł elektroniczny
poduszki powietrznej.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Czołowa poduszka powietrzna po stronie pasażera: Demontaż / Montaż 88C

Poduszka powietrzna pasażera (System kontrolowa-
nego unieruchomienia) posiada możliwość napełniania
do dwóch objętości.

W takim typie montażu działanie poduszki powietrznej
jest powiązane z pasem bezpieczeństwa danego mie-
jsca w pojeździe.

Ustawienie systemu SRP jest specyficzne dla każdej
poduszki wyposażonej w ten system.

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować deskę rozdzielczą (patrz, MR 339,
Nadwozie, 57A, Wyposażenie wnętrza, Deska ro-
zdzielcza: Demontaż / Montaż).

Odłączyć:

- złącza poduszki powietrznej,

- końcówkę masy.

Wymontować:

- śruby mocujące (1),

- moduł airbag.

(patrz 88C, Poduszki i napinacze pasów, Proce-
dura kasacji).

MONTAŻ
Postępować w odwrotnej kolejności niż przy
demontażu.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śruby mocujące moduł
airbag

2 Nm

WAŻNE

Zablokować koniecznie moduł elektroniczny air-
bagu za pomocą przyrząd diagnostyczny przed
rozpoczęciem demontażu. Gdy funkcja jest
aktywna, wszystkie linie odpalające są zabloko-
wane, a lampka kontrolna airbag na tablicy
wskaźników zapala się  (przy włączonym
zapłonie). Zablokowanie modułu elektronicznego
airbag pozwala równocześnie na odblokowanie
elektrycznej blokady kolumny kierownicy.

WAŻNE

Zabronione jest wykonywanie napraw systemów
pirotechnicznych (poduszek powietrznych lub
napinaczy pasów) w pobliżu źródła ciepła lub
płomienia: i s tn ie je  n iebezp ieczeństwo
zadziałania poduszek powietrznych lub napi-
naczy.

111276

WAŻNE

Nie używać elementów pirotechnicznych jako
części zamiennych. Bezwzględnie przeprowadzić
kasację napinaczy pasów lub poduszek powietrz-
nych pojazdu przeznaczonego na złomowanie.

WAŻNE

Podczas odpalania modułu Airbag pasażera,
deformacja lub uszkodzenie mocowań zawsze
pociągają za sobą konieczność wymiany deski
rozdzielczej. Nie zapomnieć o naklejeniu nalepki
(w bocznej części deski rozdzielczej)
przypominającej o zakazie montażu fotelika
dziecięcego tyłem do kierunku jazdy.

Uwaga:

W przypadku demontażu modułu poduszki
powietrznej pasażera, konieczne wymienić śruby
mocujące moduł poduszki powietrznej do
deski rozdzielczej.

1
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Czołowa poduszka powietrzna po stronie pasażera: Demontaż / Montaż 88C

Wymienić spinkę mocującą (2) poduszkę powietrzną
pasażera.

Dokręcić momentem śruby mocujące moduł air-
bag (2 Nm).

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, akumulator, Akumulator:
Demontaż- montaż

18546

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
airbag przyrządem diagnostycznym przyrząd
diagnostyczny.  Jeś l i  wszystko działa
prawidłowo, odblokować moduł elektroniczny
poduszki powietrznej.

Uwaga:

w celu uzyskania dostępu do złącza pośredniego
(3), wymontować osłonę schowka (złącze zna-
jduje się z prawej strony deski rozdzielczej, przy
skrzynce bezpieczników i przekaźników jeżeli ta
jest obecna).

2

3
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Boczna przednia poduszka powietrzna (chroniąca klatkę piersiową): Demontaż / Montaż 88C

Boczna przednia poduszka lędźwiowa (1) znajduje
się w oparciu fotela po stronie drzwi, z prawej i z
lewej strony.

Aby się rozwinąć, poduszka rozrywa osłonę modułu,
wkład z pianki i pokrycie fotela.

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować:

- fotel (patrz MR 396, Nadwozie, 75A,
Wyposażenie i prowadnice przedniego fotela,
Kompletny przedni fotel),

- wykładzinę fotela (patrz MR 396, Nadwozie, 77A,
Wykładzina przedniego fotela, Wykładzina
oparcia przedniego fotela).

Odłączyć:

- złącze modułu airbag,

- zacisk masowy modułu airbag.

Wymontować:

- nit mocujący (2),

- moduł airbag.

(patrz 88C, Poduszki i napinacze pasów, Proce-
dura kasacji).

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

15132

WAŻNE

Zablokować koniecznie moduł elektroniczny air-
bagu za pomocą przyrząd diagnostyczny przed
rozpoczęciem demontażu. Gdy funkcja jest
aktywna, wszystkie linie odpalające są czasowo
wyłączone, a lampka kontrolna systemu airbag
na tablicy wskaźników świeci się w sposób ciągły
(przy wł ączonym zap łonie). Zablokowanie
modułu elektronicznego airbag pozwala
równocześnie na odblokowanie elektrycznej blo-
kady kolumny kierownicy.

WAŻNE

Zabronione jest wykonywanie napraw systemów
pirotechnicznych (poduszek powietrznych lub
napinaczy pasów) w pobliżu źródła ciepła lub
płomienia: i s tn ie je  n iebezp ieczeństwo
zadziałania poduszek powietrznych lub napi-
naczy.

1

19105

WAŻNE

Nie używać elementów pirotechnicznych jako
części zamiennych. Bezwzględnie przeprowadzić
kasację napinaczy pasów lub poduszek powietrz-
nych pojazdu przeznaczonego na złomowanie.

2
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Boczna przednia poduszka powietrzna (chroniąca klatkę piersiową): Demontaż / Montaż 88C

MONTAŻ

Ustawić poduszkę powietrzną na stelażu.

Przymocować poduszkę powietrzną do stelaża za
pomocą nitów.

Ułożyć przewody pod siedziskiem fotela,
zachowując ich ułożenie i punkty mocowania takie
same jak poprzednio.

Podłączyć:

- końcówkę masy,

- złącze.

Zamontować wykładzinę fotela przestrzegając ws-
zelkich zaleceń  (patrz MR 396, Nadwozie, 77A,
wykładzina przedniego fotela, Wykładzina opar-
cia przedniego fotela).

Zamontować fotel w pojeździe (patrz MR 396, Nad-
wozie, 75A, Stelaże i prowadnice przednich fote-
li, Kompletny fotel przedni).

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

19102

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
airbag przyrządem diagnostycznym przyrząd
diagnostyczny.  Jeś l i  wszystko działa
prawidłowo, odblokować moduł elektroniczny
poduszki powietrznej.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Boczna tylna poduszka powietrzna (chroniąca klatkę piersiową): Demontaż / Montaż 88C

Boczna poduszka powietrzna zabezpieczająca klatkę
piersiową osób podróżujących na tylnych siedzeniach
jest przymocowana do poszycia bocznego płata tylne-
go.

Aby się rozwinąć, wypełniająca się gazem poduszka
rozrywa okładzinę.

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować okładzinę (patrz MR396, Nadwozie,
71A, Okładzina wewnętrzna nadwozia, Okładzina
nadkola).

Odłączyć:

- złącze poduszki powietrznej,

- przewód masowy poduszki.

Wymontować:

- dwie śruby mocujące ,

- boczną poduszkę powietrzną chroniącą klatkę
piersiową pasażerów z tyłu.

(patrz 88C, Poduszki i napinacze pasów, Proce-
dura kasacji).

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śruby mocujące boczną
tylną  p o d u s z kę
chroniącą tułów

8 Nm

18547

WAŻNE

Zablokować koniecznie moduł elektroniczny air-
bagu za pomocą przyrząd diagnostyczny przed
rozpoczęciem demontażu. Gdy funkcja jest
aktywna, wszystkie linie odpalające są zabloko-
wane, a lampka kontrolna airbag na tablicy
wskaźników zapala się  (przy włączonym
zap łonie). Zablokowanie modułu elektronicznego
airbag pozwala równocześnie na odblokowanie
elektrycznej blokady kolumny kierownicy.

WAŻNE

Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek
czynności przy systemach pirotechnicznych
(poduszki powietrzne lub napinacze pasów) w
pobliżu źródeł ciepła lub ognia: istnieje ryzyko
odpalenia poduszek powietrznych lub napinaczy.

WAŻNE

Nie używać elementów pirotechnicznych jako
części zamiennych. Bezwzględnie przeprowadzić
kasację napinaczy pasów lub poduszek powietrz-
nych pojazdu przeznaczonego na złomowanie.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Boczna tylna poduszka powietrzna (chroniąca klatkę piersiową): Demontaż / Montaż 88C

MONTAŻ
Ułożyć poduszkę powietrzną.

Dokręcić momentem śruby mocujące boczną
tylną poduszkę chroniącą tułów (8 Nm).

Podłączyć:

- złącze poduszki powietrznej, sprawdzając
prawidłowość zablokowania złącza,

- przewód masowy.

Zamontować okładzinę (patrz MR396, Nadwozie,
71A, Okładzina wewnętrzna nadwozia, Okładzina
nadkola).

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
airbag przyrządem diagnostycznym przyrząd
diagnostyczny.  Jeś l i  wszystko działa
prawidłowo, odblokować moduł elektroniczny air-
bag.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Boczna kurtyna powietrzna: Demontaż / Montaż 88C

Boczna poduszka powietrzna typu kurtyna jest przymo-
cowana za wykładziną sufitowa.

Podczas rozwijania, poduszka powoduje odpięcie
wykładziny sufitowej.

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Założyć wykładzinę sufitową (patrz MR 396, Bla-
charstwo, 71A, Wykładzina wnętrza nadwozia,
Wykładzina sufitowa: Demontaż / Montaż).

Odłączyć:

- złącze poduszki powietrznej,

- masa poduszki powietrznej.

Wymontować:

- śruby (2) mocujące moduł poduszki powietrznej.

- nity owiewki,

- owiewkę.

Odpiąć spinki (1).

MONTAŻ
Przypiąć ponownie spinki.

Wymienić owiewkę.

Przymocować owiewkę za pomocą nitu.

Zamontować śruby mocujące modułu poduszki
powietrznej.

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śrubę mocującą moduł
poduszki powietrznej

6,5 Nm

WAŻNE

Zablokować koniecznie moduł elektroniczny
poduszki powietrznej za pomocą przyrząd dia-
gnostyczny przed rozpoczęciem demontażu.
Gdy funkcja jest aktywna, wszystkie linie
odpalające są czasowo wyłączone, a lampka
kontrolna systemu airbag na tablicy wskaźników
świeci się  w sposób ciągły (przy włączonym
zapłonie). Odblokowanie modułu elektronicznego
pozwala równocześnie na odblokowanie blokady
elektrycznej kolumny kierownicy.

WAŻNE

Zabronione jest wykonywanie napraw systemów
pirotechnicznych (poduszek powietrznych lub
napinaczy pasów) w pobliżu źródła ciepła lub
płomienia: i s tn ie je  n iebezp ieczeństwo
zadziałania poduszek powietrznych lub napi-
naczy.

18634

UWAGA

Po odpaleniu elementu pirotechnicznego niektóre
jego części powinny koniecznie zostać wymie-
nione.

UWAGA

Przy każdym miejscowym odsłonięciu blachy, na 
przykład podczas wiercenia otworów, odtłuścić i 
wytrzeć strefę, a następnie nałożyć cienkim 
pędzelkiem:

- warstwę farby fosforanowej,

- dwuskładnikowy podkład

- lakier zgodny z odcieniem lakieru pojazdu.

1

1
1

2
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Boczna kurtyna powietrzna: Demontaż / Montaż 88C

Dokręcić momentem śrubę mocującą moduł po-
duszki powietrznej (6,5 Nm).

Podłączyć:

- zacisk masy poduszki powietrznej,

- złącze poduszki powietrznej,

Sprawdzić, czy złącze jest prawidłowo zamontowa-
ne.

Podłączyć akumulator; wykonać niezbędne przysto-
sowania (patrz 80A, Akumulator, Akumulator:
Demontaż / Montaż).

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
poduszki powietrznej przyrządem diagnostycz-
nym przyrząd diagnostyczny. Jeśli wszystko
działa prawidłowo, odblokować moduł elektronic-
zny poduszki powietrznej.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Boczne czujniki uderzenia: Demontaż / Montaż 88C

DEMONTAŻ

Odłączyć ujemny zacisk akumulatora.

Wymontować ok ładzinę  środkowego słupka (patrz
MR 340, Blacharstwo, 71A, Okładziny
wewnętrzne nadwozia, Okładzina środkowego
słupka).

Wymontować mechanizm zwijania pasa.

Wymontować:

- śrubę  mocującą czujnik(2),

Niezbędne wyposażenie

przyrząd diagnostyczny

Momenty dokręcania:m

śrubę mocującą czujnik
uderzenia bocznego

8 poduszki
powietrznej

WAŻNE

Zablokować koniecznie moduł elektroniczny
poduszki powietrznej za pomocą przyrząd dia-
gnostyczny przed rozpoczęciem demontażu.
Gdy funkcja jest aktywna, wszystkie linie
odpalające są czasowo wyłączone, a lampka
kontrolna systemu airbag na tablicy wskaźników
świeci się  w sposób ciągły (przy włączonym
zapłonie). Odblokowanie modułu elektronicznego
poduszki powietrznej pozwala również
odblokować blokadę kolumny kierownicy.

19065

Uwaga:

Demontaż przedniego fotela nie jest konieczny.

18831

2
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Boczne czujniki uderzenia: Demontaż / Montaż 88C

- czujnik.

MONTAŻ
Zamontować:

- czujnik,

- śrubę mocującą czujnik.

Dokręcić momentem śrubę mocującą czujnik ude-
rzenia bocznego (8 poduszki powietrznej).

Zamontować okładzinę  środkowego słupka (patrz
MR 340, Blacharstwo, 71A, Okładziny
wewnętrzne nadwozia, Okładzina środkowego
słupka).

Podłączyć akumulator, zaczynając od bieguna do-
datniego; wykonać niezbędne przystosowania (patrz
80A, Akumulator, Akumulator: Demontaż /
Montaż ).

UWAGA

Po odpaleniu elementu pirotechnicznego niektóre
części powinny koniecznie zostać wymienione.

WAŻNE

Po zamontowaniu wszystkich elementów,
przeprowadzić kontrolę modułu elektronicznego
poduszki powietrznej przyrządem diagnostycz-
nym przyrząd diagnostyczny. Jeśli wszystko
działa prawidłowo, odblokować moduł elektronic-
zny poduszki powietrznej.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Procedura kasacji 88C

Użyć koniecznie przyrządu (Ele. 1287) i linek dostoso-
wawczych (Ele. 1287-02) oraz (Ele. 1287-1).

I - NAPINACZE I ZWIJACZE PIROTECHNICZNE

1 - Niszczenie części zamontowanej w pojeździe :

Wyprowadzić pojazd poza pomieszczenie warszta-
towe.

Podłączyć przyrząd do niszczenia (Ele. 1287) do napi-
nacza po demontażu osłony prowadnicy fotela.

Całkowicie rozwinąć przewody przyrządu w taki
sposób, aby zachować bezpieczną odległość (około
dziesięciu metrów) podczas odpalania.

Podłączyć do akumulatora dwa przewody zasilające
przyrząd.

Przeprowadzić kasację napinacza pasa przez równoc-
zesne wciśnięcie dwóch przycisków urządzenia.

2 - Niszczenie części wymontowanej z samochodu:

Postępować w identyczny sposób jak w przypadku pr-
zedniej poduszki powietrznej, wkładając ją  w stos
ułożony ze zużytych opon.

II - PODUSZKA POWIETRZNA

Kasację tych części można wykonywać wyłącznie po
wymontowaniu ich z pojazdu, na zewnątrz warsztatu.

Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Ele. 1287 Przyrząd do kasacji
"poduszki powietrznej i
napinaczy pasów"

Ele. 1287-02 Zestaw 2 adapterów
dla przyrzą du do
kasacj i  "poduszki
powietrznej i napi-
naczy pasów"

Ele. 1287-1 Wymienna  l i nka
przyrządu do kasacji
"poduszki powietrznej i
napinaczy pasów"

WAŻNE

Aby wykluczyć ryzyko nieszczęśliwego wypadku,
generatory gazów pirotechnicznych muszą  być
odpalone przed złomowaniem pojazdu, bądź
samego zespołu.

UWAGA

Nie należy wykonywać kasacji, jeżeli obowiązujące
lokalnie przepisy narzucają specjalną procedurę
zatwierdzoną i wprowadzoną przez dział metod,
diagnostyki i napraw.

96832

WAŻNE

Nie używać ponownie wymontowanych elementów
pirotechnicznych. Bezwzględnie przeprowadzić
kasację napinaczy pasów lub poduszek powietrz-
nych pojazdu przeznaczonego na złomowanie.

UWAGA
- Każda część jest przeznaczona do konkretnego

typu pojazdu w żadnym wypadku nie można jej
zamontować w innym pojeździe. Części nie są
między sobą wymienne.

- Nie odpalać napinaczy pasów, które powinny
zostać zwrócone w ramach gwarancji, w przy-
padku problemu z zamkiem pasa bezpieczeństwa.
To wyklucza możliwość analizy czę ści przez
dostawcę. Zwrócić uszkodzoną część w oryginal-
nym opakowaniu do techline.

WAŻNE

Aby uniknąć ryzyka podczas kasacji elementu piro-
technicznego upewnić się, że żadna osoba nie zna-
jduje się w pobliżu.
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AIRBAG I NAPINACZE PASÓW
Procedura kasacji 88C

Podłączyć odpowiednia wiązkę przewodów.

Ułożyć poduszkę powietrzną na dwóch drewnianych
podkładkach.

Kasację przeprowadzić w otoczeniu zużytych opon.

Sprawdzić, czy żaden przedmiot nie znajduje się w
zasięgu otwarcia poduszki.

Oddalić przyrząd możliwie daleko od pojazdu (około
dziesięciu metrów) i podłączyć do poduszki powie-
trznej.

Połączyć dwa przewody zasilające urządzenia
służącego do kasacji (Ele. 1287) do akumulatora.

Przeprowadzić kasację poduszki powietrznej przez
równoczesne wciśnię cie dwóch przycisków
urządzenia.

96834

96835

WAŻNE

Aby uniknąć ryzyka podczas kasacji elementu piro-
technicznego upewnić się, że żadna osoba nie zna-
jduje się w pobliżu.

Uwaga:

W razie braku możliwości odpalenia (uszkodzony
zapalnik), zwrócić część do techline.
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MIEJSCE KIEROWCY
Przyciski sterujące fotela przedniego: Demontaż / Montaż 88D

DEMONTAŻ

Wymontować śrubę (1) mocującą okładzinę przed-
niego fotela.

Odpiąć okładzinę (2) przedniego fotela.

Odłączyć złącza.

Wymontować przyciski sterujące fotela elektryczne-
go, naciskając na zaciski (3).

MONTAŻ
Zamontować przyciski sterujące na ookładzinie fote-
la.

Podłączyć złącza przycisków sterujących.

Przypiąć okładzinę przedniego fotela na przednim
fotelu.

Zamontować śrubę mocującą okładzinę fotela.

Uwaga:

Przesunąć fotel maksymalnie do przodu w celu
wymontowania przycisków sterujących fotela
elektrycznego.

113467

113468
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