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94-6 Třetí brzdové světlo

♦ Před odpojením akumulátoru u vozidel s kódovaným 
autorádiem zjistit kód.

♦ Dbát na upozornění po opětovném připojení aku-
mulátoru ⇒ Kap. 27-1.

Demontáž a montáž třetího brzdového 
světla

Demontáž třetího brzdového světla Octavia

– Demontovat výplň víka zavazadlového prostoru 
⇒ Karoserie - montážní práce; opr. sk. 70.

– Vyšroubovat šrouby -2- (2 Nm).

– Odjistit pojistky -šipky-.

– Odpojit svorkovnici -1-.

– Vyjmout třetí brzdové světlo.

Montáž

– Montáž se provádí v opačném pořadí.

Třetí brzdové světlo neobsahuje žárovky, ale světelné di-
ody. Výměna jednotlivých světelných diod není přípust-
ná, brzdové světlo musí být v případě opravy kompletně 
vyměněno.

Demontáž třetího brzdového světla - Octavia 
Combi

– Demontovat výplň víka zavazadlového prostoru 
⇒ Karoserie - montážní práce; opr. sk. 70.

– Vyšroubovat matky -1- (2 Nm).

– Odjistit pojistku -2-.

– Povytáhnout třetí brzdové světlo.

– Rozpojit svorkovnici a hadičku ostřikovací trysky.

Montáž

– Montáž se provádí v opačném pořadí.

Pozor!

Před započetím prací na elektrickém zařízení odpo-
jit kostřicí kabel akumulátoru.

Upozornění

Upozornění
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– Demontovat šroub -4- (10 Nm) upevňovacího háčku 
-3-.

– Demontovat šrouby -1- (1,5 Nm).

– Vyjmout držák krytu zavazadlového prostoru -2-.

– Rozpojit svorkovnici osvětlení zavazadlového pros-
toru.

– Protáhnout zadní bezpečnostní pás držákem krytu za-
vazadlového prostoru -2-.

Montáž
Montáž se provede opačným způsobem

Demontáž a montáž horního panelu víka 
zavazadlového prostoru

Demontáž a montáž horního panelu víka zavazadlového 
prostoru u Octavia Combi II je obdobná.

Demontáž

– Sejmout kryt zavazadlového prostoru.

– Demontovat spodní panel víka zavazadlového pros-
toru ⇒ 70-4 strana 4.

– Demontovat šrouby -2- (1,5 Nm).

– Demontovat držáky krytu zavazadlového prostoru -5- 
(3 Nm).

– Sejmout horní panel víka zavazadlového prostoru -4- 
z víka zavazadlového prostoru -1-.

Montáž
Montáž se provede opačným postupem, přičemž je třeba 
dbát na následující:

– Obnovit ustavení příchytek -3- v horním panelu víka 
zavazadlového prostoru -4-, popřípadě vyměnit za no-
vé.

Demontáž a montáž spodního panelu 
víka zavazadlového prostoru

Demontáž a montáž spodního panelu víka zavazadlové-
ho prostoru u Octavia Combi II je obdobná.

Upozornění

Upozornění
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Demontáž

– Demontovat šroub -2- (1,5 Nm).

– Sejmout madlo -1-.

– Tahem sejmout spodní panel víka zavazadlového 
prostoru -3- z víka zavazadlového prostoru -5-.

Montáž
Montáž se provede opačným postupem, přičemž je třeba 
dbát na následující:

– Obnovit ustavení příchytek -4- ve spodním panelu 
víka zavazadlového prostoru -3-, popřípadě vyměnit 
za nové.
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