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Pojistkový box -osazení pojistek :

-I

I

I

.
1 897-13771

Jištìní dílù mimoøádných výbav, které zde nejsou uvedeny, je potøeba pøevzít z pøíslušných elektrických
schémat.

1 -panel pøístrojù, ESP 5 A 13 -couvací svìtla 10 A

2 -brzdová svìtla 10 A 14 -øídicí jednotka motoru 10 A

3 -napájení diagnostické svorkovnice, 5 A 15 -stíraèe a ostøikovaèe 10 A .klimatizace

4 -osvìtlení vnitøní, odkládací 10 A 16 -panel pøístrojù 5 A
schránky, zavazadlového prostoru

5 -varovná svìtla dveøí 5 A 17 -øídicí jednotka motoru 5 A
-Yídicí jednotka motoru 1,2/40 kW 15 A

6 -výškové nastavení svìtlometù \ 5 A 18 -telefon 5 A

7 -elektronika motoru, servoøízení 5 A 19 -automatická pøevodovka 10 A

8 -neobsazeno 20 -kontrola prasklých vláken žárovek 5 A

9 -lambda-sonda 10 A 21 -vyhøívání trysek ostøikovaèù 5 A

10 -S-kontakt (86s) 5 A 22 -neobsazeno

11 -el. ovládaná a vyhøívaná zrcátka 5 A 23 -pravé dálkové svìtlo 10 A

12 -klapka èerstvého a recirkulo- 5 A 24 -elektronika motoru 10 A
vaného vzduchu, klimatizace, na-
vigaèní systém, telefon, xenonové .svìtlomety
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.25 -øídicí jednotka ABS/ASR 5 A 47 -neobsazeno
øídicí jednotka ABS/ESP 10 A

26 -neobsazeno 48 -øídicí jednotka motoru 30 A

27 -neobsazeno 49 -centrální zamykání 15 A

28 -spínaè brzdového a spojkového 5 A 50 -pravé tlumené svìtlol xenonová 15 A
pedálu, elektronika motoru výbojka vpravo, výškové nastavení

pravého svìtlometu

29 -neobsazeno 51 -zásuvka v zavazadlovém prostoru 15 A

30 -levé dálkové svìtlo, kontolka 10 A 52 -zážehový motor -zapalování 15 A
dálkových svìtel

31 -centrální zamykání víka zavazad- 10 A 53 -el. stahování oken 25 A
lového prostoru

32 -zadní stíraè 10 A 54 -levé tlumené svìtlol xenonová 15 A
výbojka vlevo, výškové nastavení

.levého svìtlometu

33 -pravá obrysová svìtla 5 A 55 -neobsazeno

34 -levá obrysová svìtla 5 A 56 -øídicí jednotka motoru 20 A

35 -zážehový motor -vstøikovací ven- 10 A 57 -tažné zaøízení 25 A
tily

36 -osvìtlení poznávací znaèky 5 A 58 -el. stahování oken 25 A

37 -zadní mlhové svìtlo, kontrolka 5 A 59 -neobsazeno
zadních mlhových svìtel (do
06.01)

-zadní mlhové svìtlo, kontrolka 7,5 A
zadních mlhových svìtel (od
07.01)

38 -el. ovládaná a vyhøívaná zrcátka 5 A 60 -varovné zaøízení proti krádeži 15 A

39 -vyhøívané zadní sklo 20 A 61 -palivové èerpadlo 15 A

40 -zvuková houkaèka 20 A 62 -el. ovládané støešní okno 25 A

.41 -pøední stíraèe 20 A 63 -vyhøívané sedaèky 15 A

42 -zásuvka 15 A 64 -ostøikovaèe svìtlometù 20 A

43 -centrální øídicí jednotka vozu, blo- 20 A 65 -pøední mlhová svìtla 15 A
kování volicí páky autom. pøev.

44 -smìrová svìtla 15 A 66 -el. stahování oken 25 A

45 -rádio, navigaèní systém \ 20 A 67 -neobsazeno

46 -el. stahování oken 25 A 68 -ventilátor èerstvého vzduchu 25 A

Barevné rozlišení pojistek

30 A -zelená 10 A -èervená

25 A -bílá 7,5 A -hnìdá

.20 A -žlutá 5 A -béžová

15 A -modrá

Vydání 02.02
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Pojistkový box na akumulátoru 08.99 ...07.00 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I

I

.
[~]]]:::I~~~:::::::::jJ

I 897-13781

Rozmístìní pojistek na pojistkovém boxu na akumulátoru

1 -alternátor 110 A 1) 9 -neobsazeno
150 A 1)
175A1)

2 -vnitøní prostor 110 A 10 -centrální øídicí jednotka vozu 5 A .

3 -servoøízení 50 A 11 -klimatizace 5 A

4 -žhavicí svíèky / èerpadlo se- 50 A 12 -neobsazeno
kundárního vzduchu

5 -ventilátor chladicí kapaliny 40 A 13 -automatická pøevodovka 5 A

6 -ABS/ASR 40 A 14 -neobsazeno
7 -ABS/ASR \ 25 A 15 -neobsazeno

8 -ventilátor chladicí kapaliny 30 A 16 -neobsazeno

1) hodnota pojistky dle motoru a mimoøádné výbavy vozu

.
Vydání 05.01
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Pojistkový box na akumulátoru 08.00 ....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

.
[~]]I]:::::~::::::::::jJ

I 897-13781

Rozmístìní pojistek na pojistkovém boxu na akumulátoru

1 -alternátor 110 A 1) 9 -neobsazeno

150 A 1)
175 A 1)

.2 -vnitøní prostor 110 A 10 -centrální øídicí jednotka vozu 5 A

3 -servoøízení 50 A 11 -klimatizace 5 A

4 -žhavicí svíèky / èerpadlo se- 40 A 12 -neobsazeno
kundárního vzduchu

5 -ventilátor chladicí kapaliny 40 A 13 -automatická pøevodovka 5 A

6 -ABS/ASR/ESP 40 A 14 -relé motoru stíraèù pøedního 20 A
, skla

7 -ABS/ASR/ESP 25 A 15 -neobsazeno

8 -ventilátor chladicí kapaliny 30 A 16 -neobsazeno

1) hodnota pojistky dle motoru a mimoøádné výbavy vozu

.
Vydání 02.02
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Reléový box 08.99 ...07.00 -

.
I 897-13761

Rozmístìní relé na reléovém boxu

D -relé palivového èerpadla (pouze u 1,9/74 kW)

D -neobsazeno

B -relé žhavicích svíèek

II -neobsazeno (do 01.00)
-relé palivového èerpadla (od 02.00) .

O -relé varovných svìtel dveøí

II -relé ostøikovaèù svìtlometù

IJ -relé blokování spouštìèe

II -relé malého topného výkonu ,
O -relé velkého topného výkonu

IE -neobsazeno

[IJ -relé pro X-kontakt

(fa -relé pøímého vstøikování vznìtového motoru

m -øídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek

lm -øídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek

lm -relé palivového èerpadla (do 01.00) .-neobsazeno (od 02.00)

Vydání 05.01
$00.5321.07.15
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Reléový box 08.00 ...06.01.

.
I 897-13761

Rozmístìní relé na reléovém boxu

O -relé èerpadla sekundárního vzduchu

fI -napájecí relé pro Motronic

B -relé žhavicích svíèek

II -relé palivového èerpadla (pouze u 1,0/37 kW, 1,4/44 kW, 1,4/50 kW, 1,2/40 kW, 1,9/74 kW)

.O -relé varovných svìtel dveøí

B -relé ostøikovaèù svìtlometù

II -relé blokování spouštìèe

EI -relé malého topného výkonu

O -relé velkého topného výkonu,

m -neobsazeno

lIJ -relé pro X-kontakt

m -relé palivového èerpadla (pouze u 1,4/55 kW, 1,4/74 kW, 2,0/85 kW)

-napájecí relé pro 5imos (pouze u 1,2/40 kW)

m -øídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek

lm -øídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek

.lm -relé pøímého vstøikování vznìtového motoru

Vydání 07.01
500.5321.08.15
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Reléový box 07.01 ...

~
~

.
I 897-13761

Rozmístìní relé na reléovém boxu

O -relé èerpadla sekundárního vzduchu

fI -napájecí relé pro Motronic

II -relé žhavicích svíèek

II -relé palivového èerpadla

D -relé varovných svìtel dveøí .

m -relé ostøikovaèù svìtlometù

II -relé blokování spouštìèe

O -relé malého topného výkonu

O -relé velkého topného výkonu \
-relé palivového èerpadla (natlakování paliva) (pouze u 1,4/55 kW, 1,4/74 kW, 2,0/85 kW)

m -neobsazeno

m -relé pro X-kontakt

m -napájecí relé pro Simos (pouze u 1,2/40 kW)

m -øídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek

ml -øídicí jednotka kontroly prasklých vláken žárovek

lm -relé pøímého vstøikování vznìtového motoru .

Vydání 07.01
SOO.5321.08.15



FABIA Montážní místa È. 1/9

Pøídavný držák pojistek.
a -S276 pojistka -1- pro vyhøívací èlen

b -S277 pojistka -2- pro vyhøívací èlen

] c -S278 pojistka -3- pro vyhøívací èlen

~

1597-15141.

.
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Vícepólové svorkovnice
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I
Umístìní svorkovnic a rozmístìní konektorù svorkovnic na pøíèné stìnì i

vlevo 81 i

I

L K I H D C B A I

.
P N M G F E

1 897-13821

A -T8e svorkovnice, 8-pólová (oranžová)

B -T6n svorkovnice, 6-pólová (modrá)

C -T6r svorkovnice, 6-pólová (hnìdá)

D -T11 a svorkovnice, 11-pólová (bílá)

E -T6v svorkovnice, 6-pólová (zelená) .

F -T3a svorkovnice, 3-pólová (šedá)

G -T6p svorkovnice, 6-pólová (èervená)

H -neobsazeno

I -T11 c svorkovnice, 11-pólová (modrá)

K -T11 b svorkovnice, l' -pólová (èervená)

L -T11d svorkovnice, 11-pólová (hnìdá)

M -T9a svorkovnice, 9-pólová (žlutá)

N -T6w svorkovnice, 6-pólová (šedá)

P -T12a svorkovnice, 12-pólová (bílá)

.
Vydání 08.99

SOO.5321.00.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnic na panelu pøístrojù ;

.I
I

17 30

U~ o o o o o o o o o o o o 13 -T32a/13 kontrola prasklých vláken
[j] O O O O O O O O O O O O brzdových žárovek

14 -T32a/14 neobsazeno

15 -T32a/15 mìøicí ústrojí palivomìru

1 16 -T32a/16 snímaè hladiny chladicí kapaliny

14 17 -T32a/17 ètecí cívka imobilizéru

1597-13811 18 -T32a/18 kontrolka zadních svìtel do mlhy

..19 -T32a/19 kontrolka pøedních svìtel do
mlhy

20 -T32a/20 kontrolka zapnutí bezpeènostních
pásù

1 -T32a/1 ètecí cívka imobilizéru 21 -T32a/21 spínaè kontrolky ruèní brzdy

2 -T32a/2 kontrolka dálkových svìtel 22 -T32a/22 spínaè hladiny brzdové kapaliny

3 -T32a/3 kontrolka tlumenývh svìtel 23 -T32a/23 spínaè tlaku oleje

4 -T32a/4 snímaè stavu/ teploty oleje 24 -T32a/24 wake up (probouzecí vedení)

5 -T32a/5 signál rychlosti -výstup 25 -T32a/25 neobsazeno

6 -T32a/6 signál rychlosti -vstup 26 -T32a/26 neobsazeno

7 -T32an CAN L (motor) 27 -T32a/27 vícefunkèní ukazatel

8 -T32a/8 CAN H (motor) 28 -T32a/28 neobsazeno

9 -T32a/9 CAN H (komfort) 29 -T32a/29 kontrola prasklých vláken žáro-
vek svìtel

10 -T32a/10 CAN L (komfort) 30 -T32a/30 snímaè hladiny v nádržce

.ostøikovaèù11 -T32a/11 vícefunkèní ukazatel 31 -T32a/31 snímaè vnìjší teploty vzduchu

12 -T32a/12 vícefunkèní ukazatel 32 -T32a/32 svorka 31 pro snímaèe -výstup

,

.
Vydání 05.01
500.5321.07.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnic na panelu pøístrojù !

.I

I
1 3 5 7 1 -T8c/1 kontrolka brzdového obložení

2 -T8c/2 neobsazeno

3 -T8c/3 neobsazeno
I I

-4 -T8c/4 pravá parkovací svìtla

P\'q ~/q 5 -T8c/5 svorka 15 -vstup

t1d ~ 6 -T8c/6 levá parkovací svìtla

gij ~ 7 -T8c/7 svorka 30 -vstup

---"~ 8 -T8c/8 svorka 31 -vstup

2 4 6 8 I 897-1380 I .
Ovládání kontrolek panelu pøístrojù

kontrolka zdroj signálu

kontrolka dálkových svìtel (K1) T32a/2

kontrolka alternátoru (K2) CAN BUS (centrální øídicí jednotka vozu)

kontrolka tlaku oleje (K3) T32a/23

kontrolka hladiny brzdové kapaliny (K7) T32a/22, CAN BUS (øídicí jednotka ABS)

kontrolka ruèní brzdy (K7) T32a/21 .

kontrolka zadních svìtel do mlhy (K13) T32a/18

konrolka pøedních svìtel do mlhy (K17) T32a/19

kontrolka smìrových svìtel pøívìsu (K18) CAN BUS (centrální øídicí jednotka vozu)

kontrolka zapnutí bezpeènostních pásù (K19) T32a/20, CAN BUS (øídicí jednotka airbagu)

kontrolka teploty chladicí kapaliny (K28) CAN BUS (øídicí jednotka motoru)

kontrolka hladiny chladicí kapaliny (K28) T32a/16

kontrolka žhavení (K29) CAN BUS (øídicí jednotka motoru)

kontrolka brzdového obložení (K32) T8c/1

kontrolka ABS (K47) CAN BUS (øídicí jednotka ABS)

.
Vydání 08.99

SOO.5321.00.15



FABIA Montážní místa È. 2/5 I

Ovládání kontrolek panelu pøístrojù.
kontrolka zdroj signálu I

kontrolka tlumených svìtel (K60) T32a/3

kontrolka levých smìrových svìtel (K65) CAN BUS (centrální øídicí jednotka vozu)

kontrolka airbagu (K75) CAN BUS (Yídicí jednotka airbagu)

kontrolka emisí (K83) CAN BUS (øídicí jednotka motoru)

kontrolka ASR (K86) / kontrolka ESP (K155) CAN BUS (øídicí jednotka ABS/ASR/ESP)

kontrolka servoøízení (K92) CAN BUS (centrální øídicí jednotka vozu)

kontrolka pravých smìrových svìtel (K94) CAN BUS (centrální Yídicí jednotka vozu)

kontrolka nouzové zásoby paliva (K105) T32a/15

kontrolka hladiny v nádržce ostøikovaèù (K106) T32a/30

kontrolka imobilizéru (K117) øídicí jednotka imobilizéru

.kontrolka elektrického pedálu akcelerace (K132) CAN BUS (øídicí jednotka motoru)

kontrolka otevøení dveøí (K166) CAN BUS (centrální øídicí jednotka vozu)

kontrolka otevøení víka zavazadlového prostoru (K116) CAN BUS (centrální øídicí jednotka vozu)

kontrolka prasklých vláken žárovek (K170) T32a/13, 29

Ovládání ukazatelù panelu pøístrojù

ukazatel zdroj signálu

palivomìr (G1) T32a/15. ukazatel teploty chladicí kapaliny (G3) CAN BUS (øídicí jednotka motoru)

otáèkomìr (G5) CAN BUS (øídicí jednotka motoru)

rychlomìr (G21) T32a/6

akustická signalizace panelu pYístrojù (H3) øídicí jednotka panelu pYístrojù

digitální hodiny (Y2) øídicí jednotka panelu pYístrojù

ukazatel ujeté vzdálenosti (Y 4) Yídicí jednotka panelu pøístrojù

vícefunkèní ukazatel (J119) T32a/11, 12, 27, 31, CAN BUS (Yídicí jednotka
motoru), øídicí jednotka panelu pYístrojù

ukazatel polohy volicí páky (Y6) CAN BUS (øídicí jednotka automatické pøevo-

dovky)

.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice pro pøipojení diagnostiky :

..I
-I

1 8~ ) 4 -T16b/4 svorka 31

I I 6 -T16b/6 CAN H (motor, spínatelný)

I I 7 -T16b/7 K-vedení

D[g[g][g][g][g][g][g]~ 14 -T16b/14 CAN L (motor, spínatelný)

I I 16 -T16b/16 svorka 30

r~~=~~'
9 16

1897-13741 .
Rozmístìní konektorù svorkovnice na spínací skøíòce

2 rr :::::.~-- 1 1 -T8a/50

3 2 -T8a/75

3 -T8a/30

4 4 -T8a/P .-~ 5 -T8a/50b

6 -T8a/15

7 -T8a/30

8 -T8a/86s
5 8

6 /<-~~ -I I 897-1375 1

.
Vydání 08.99

500.5321.00.15
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Umístìní svorkovnic a rozmístìní konektorù svorkovnic na centrální øídicí
.jednotce vozu

==
14 1636 3 1836 3 18 36 3 12

XS1 XS2 XS3 XS4 XS5 XS6

O (O)) (O)) O

O O O

.XP1 XP2 XP3 XP4 XP5

=== === === ===== =====
1 5 1 5

2=6 2=6 2=6

1 897-13791

XS1 -T6c svorkovnice, 6-pólová (èerná)

XS2 -T18b svorkovnice, 18-pólová (èerná)

XS3 -T6y svorkovnice, 6-pólová (hnìdá)

XS4 -T18a svorkovnice, 18-pólová (hnìdá). XS5 -T6k svorkovnice, 6-pólová (èervená)

XS6 -T16a svorkovnice, 16-pólová (èerná)

XP1 -T60 svorkovnice, 6-pólová (èerná)

XP2 -T6j svorkovnice, 6-pólová (hnìdá)

XP3 -T6x svorkovnice, 6-pólová (èervená)

XP4 -T5a svorkovnice, 5-iJólová (èerná)

XP5 -T5c svorkovnice, 5-pólová (hnìdá)

.
Vydání 05.01
SOO.5321.07.15
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Popis signálù na centrální øídicí jednotce vozu -
svorkovnice signál

XS1 T6c/1 vstup od spínaèe svìtel (pro ostøikovaèe svìtlometù)

T6c/2 vstup od potenciometru osvìtlení spínaèù a panelu pøístrojù (58b)

T6c/3 výstup kontrolka + žárovka osvìtlení spínaèe varovných svìtel

T6c/4 vstup od spínaèe vyhøívání zadního skla (31)

T6c/5 výstup pro kontrolku zadního vyhøívání skla

T6c/6 vstup od spínaèe varovných svìtel (31)

XS2 T18b/1 výstup pro blokování volicí páky

T18b/2 výstup (uvolnìnO pro øídicí jednotku elektricky ovládaného støešního okna

T18b/3 výstup (blokovánO pro øídicí jednotku vyhøívání sedaèky øidièe

T18b/4

T18b/5 .

T18b/6

T18bn

T18b/8

T18b/9 CAN-L, komfort

T18b/10 výstup (blokovánO pro øídicí jednotku vyhøívání sedaèky spolujezdce

T18b/11

T18b/12 CAN-H, komfort

T18b/13 vstup od vícefunkèního spínaèe automatické pøevodovky (31)

T18b/14 výstup pro relé ostøikovaèù svìtlometù

T18b/15

T18b/16

T18b/17 výstup pro relé blokování spouštìèe .

T18b/18

XS3 T6Y /1

T6Y/2 vstup od spínaèe tempomatu (vypnutO

T6Y/3 vstup od spínaèe tempomatu (zapnutí/ vypnutO
T6Y/4 \

T6Y/5 vstup od spínaèe tempomatu (zaznamenání/ zrychlenO

T6Y/6 vstup od tlaèítka tempomatu (SET)

Pokraèování na další stranì! .

Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
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.svorkovnice signál

XS4 T18a/1 K-vedení

T18a/2 vstup od spínací skøíòky (86s)

T18a/3 vstup od pravého dveøního spínaèe zadního (31)

T18a/4 vstup od pravého dveøního spínaèe pøedního (31)

T18a/5 vstup od pojistky v pojistkovém boxu na akumulátoru (30 analogová)

T18a/6 vstup od levého dveøního spínaèe pøedního (31)

T18an

T18a/8 vstup (31 analogová)

T18a/9 vstup od alternátoru (0+)

T18a/10

T18a/11 vstup od spínací skøíòky (75). T18a/12 vstup od spínací skøíòky (15)

T18a/13 vstup od levého dveøního spínaèe zadního (31)

T18a/14 vstup od spínací skøíòky (50)

T18a/15 vstup od spínaèe stíraèù, výstup pro èerpadlo ostøikovaèe zadního skla

T18a/16 vstup od dobìhového kontaktu motoru stíraèù pøedního skla

T18a/17 vstup od spínaèe zvukové houkaèky (31)

T18a/18 vstup od ovladaèe cyklovaèe stíraèù

XS5 T6k/1 .

T6k/2

T6k/3 vstup od spínaèe centrálního zamykání v zámku víka zavazadlového prostoru (31)

T6k/4 vstup od spínaèe osvìtlení zavazadlového prostoru v zámku víka zavazadlového pro-
storu

T6k/5

.T6k/6 vstup od spínaèe otevøení víka zavazadlového prostoru (31)

XS6 T16a/1

T16a/2 CAN-L, spínaný

T16a/3 CAN-L

T16a/4

T16a/5 CAN-H \

T16a/6 CAN-H, spínaný

T16an vstup od spínaèe stíraèù (1 .stupeò)

T16a/8 vstup od spínaèe stíraèù (2. stupeò)

T16a/9 vstup od spínaèe stíraèù (intervalové stírání) (do 06.01),
výstup pro relé palivového èerpadla (natlakování paliva) (31) (od 07.01)

T16a/10 vstup z pøepínaèe smìrových svìtel (levá smìrovka) (31)

.Pokraèování na další stranì!

Vydání 07.01
SOO.5321.08.15
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svorkovnice signál ~
I

XS6 T16a/11 výstup pro panel pøístrojù (Wake up) ~

T16a/12 vstup z pøepínaèe smìrových svìtel (pravá smìrovka) (31)

T16a/13 vstup od spínaèe motorové kapoty (31)

T16a/14 výstup pro pravá smìrová svìtla

T16a/15 vstup od pojistky 44a (30)

T16a/16 výstup pro levá smìrová svìtla

XP1 T60/1 vstup od pojistky 13a (15) (pouze u vozidel s automatickou pøevodovkou)

T60/2 vstup od spínaèe couvacích svìtel (neplatí pro vozy s automatickou pøevodovkou),
výstup pro couvací svìtla (pouze u vozidel s automatickou pøevodovkou)

T60/3

T60/4

T60/5 výstup pro motor centrálního zamykání víka zavazadlového prostoru

T60/6 vstup od pojistky 31 a (30) .

XP2 T6j/1 vstup od pojistky 43a (30)

T6j/2

T6j/3

T6j/4 vstup od pojistky 4a (30)

T6j/5

T6j/6 výstup pro vnitøní osvìtlení, osv. zav. prostoru, osv. odkládací schránky (30al)

XP3 T6x/1 vstup od spínaèe vyhøívání zrcátek

T6x/2 výstup pro vyhøívání levého zrcátka

T6x/3

T6x/4 výstup pro vyhøívání pravého zrcátka .

T6x/5

T6x/6 vstup od pojistky 38a (30) .

XP4 T5a/1 výstup pro vnitøní osvìtlení vpøedu (31)

T5a/2 vstup (31 )

T5a/3 vstup od pojistky 41 a (30)

T5a/4 výstup pro motor stíraèù pøedního skla (1. stupeò)

T5a/5 výstup pro motor s~raèù pøedního skla (2. stupeò)

XP5 T5c/1 vstup (brzdìní) motoru stíraèù pøedního skla (31)

T5c/2 výstup pro zvukovou houkaèku

T5c/3 vstup od pojistky 40a (30)

T5c/4 výstup pro vyhøívané zadní sklo

T5c/5 vstup od pojistky 39a (30) .
Vydání 06.00

SOO.5321.04.15



FABIA Montážní místa È. 2/11 I

Rozmístìní konektorù svorkovnic na øídicích jednotkách motorù.
5 24 6 106 113 121

4 43 25 98 105119

~
[][][][][][][][][][][][][]
[][][][] [][][][][][][][][]

-=
~ ~' [][][][][][][][][][][][][]
Hli. [][][][][][][][][][][][][].

1 62 44 90 97 114

2 81 63 82 89 117

I 897-1513 I

Upozornìní: Pøesné rozmístìní konektorù viz pøíslušné elektrické schéma.

.
\

.
Vydání 04.00
500.5321.03.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice na jednotce zamykání dveøí øidièe T8f !
a dveøí spolujezdce T8g ~

7 5 3 1 1 -T8f/1 motor centrálního zamykání

resp.
T8g/1

r{~elfjí~), resp.

~ \\~~ ~ ~ J 3 -~:~:: neobsazeno
~ resp.

'-;::=: ~~~Jr T8g/3

4 -T8f/4 zamknout (bez odporu), odem-
resp. knout (pøes odpor 180 Q)

8 6 4 2 T8g/4

I 897-1660 I 5 -T8f/5 zpìtné hlášení pro -zamèeno-
resp. (bez odporu), zpìtné hlášení pro
T8g/5 -zamèeno s funkcí SAFE- (pøes .odpor 180 Q)

6 -T8f/6 neobsazeno
resp.
T8g/6

7 -T8f/7 kostra
resp.
T8g/7

8 -T8f/8 dveøní spínaè -kostra
resp.
T8g/8

Rozmístìní konektorù svorkovnice na jednotce zamykání levých zadních
dveøí T6c a pravých zadních dveøí T6d

5 3 1~ ~ 1 -T6c/1 motor centrálního zamykání .resp.

T6d/1
~ ~~~==' 2 -T6c/2 motor centrálního zamykání

@~@ resp.

~ -resp. (bez odporu), zpìtné hlášení pro
iU 5Jr' \ T6d/3 -zamèeno s funkcí SAFE- (pøes

~ odpor 180 Q)

6 4 -T6c/4 neobsazeno
4 2 resp.

I CO7 ., , I T6d/4
1897-1661 I

5 -T6c/5 kostra
resp.
T6d/5

6 -T6c/6 dveøní spínaè -kostra
resp.
T6d/6 .

Vydání 06.00
SOO.5321.04.15



FABIA Montážní místa È. 2/13 !

Rozmístìní konektorù svorkovnice 23-pólové, na centrální øídicí jednotce
.komfortní elektriky J393 I

I
1 -T23a/1 motor centrálního zamykání,

dveøe øidièe
23~ rt~:~~1~17 2 -T23a/2 zpìtné hlášení pro -zamèeno-

(bez odporu), zpìtné hlášení proOOOO~ L, -zamèeno s funkcí SAFE- (pøes
~ odpor 180 .0.), dveøe spolujezdce

16 - _!~~g..g~~~=~~:::=' O 8 8 8 8 8 O~~ 10 3 -T23a/3 relé varovný~h svìtel dve~í .

O O (pouze u vozidel s varovnyml
svìtly ve dveøích)

4 -T23a/4 kontrolka centrálního zamykání,
9 1 ve dveøích øidièe

5 -T23a/5 zamknout (bez odporu), odem-
I S97-1662 I knout (pøes odpor 180 .Q), dveøe

spolujezdce

.6 -T23a/6 zamknout (bez odporu), odem-
knout (pøes odpor 180 .Q), dveøe
øidièe

9 -T23a/9 zpìtné hlášení pro -zamèeno-
(bez odporu), zpìtné hlášení pro
-zamèeno s funkcí SAFE- (pøes
odpor 180.0.), dveøe øidièe

1 O -T23a/1 O CAN-L, komfort

11 -T23a/11 CAN-H, komfort

12 -T23a/12 øídicí jednotka elektricky
ovládaného støešního okna
(ovládání)

13 -T23a/13 propojení K-vedení

17 -T23a/17 kostra

19 -T23a/19 motor centrálního zamykání,
dveøe spolujezdce. 21 -T23a/21 motor centrálního zamykání,
dveøe spolujezdce

22 -T23a/22 motor centrálního zamykání,
dveøe øidièe

23 -T23a/23 propojení s kladným pólem 30a,
pøes pojistku S849

~

.
Vydání 02.02
SOO.5321.09.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice 12-pólové (èerná), na centrální øídicí ~
jednotce komfortní elektriky J393 -I

J

1 -T12c/1 zpìtné hlášení pro -zamèeno-
(bez odporu), zpìtné hlášení pro

12~ ~ c;;::J rLJlV 9 -zamèeno s funkcí 5AFE- (pøes
I ,-~:;;;;; ~ -, I odpor 180 .Q), pravé zadní dveøe

I~"iiA r I 3 -T12c/3 zpìtné hlášení pro -zamèeno-
~VO~ (bez odporu), zpìtné hlášení pro

S 5 -zamèeno s funkcí 5AFE- (pYesl i O O O I odpor 180 .Q), levé zadní dveøe

~ n n ~ 9 -T12c/9 motor centrálního zamykání,
/ L--.J ~ ~""", -pravé zadní dveYe

4 1 10 -T12c/10 motor centrálního zamykání, levé

zadní dveøe

I S97-1663 I 11 -T12c/11 motor centrálního zamykání,
pravé zadní dveøe

12 -T12c/12 motor centrálního zamykání, levé .
zadní dveøe

Rozmístìní konektorù svorkovnice 12-pólové (hnìdá), na centrální øídicí
jednotce komfortní elektriky J393, pouze u vozidel s dálkovým ovládáním
centrálního zamykání nebo s varovným zaøízením proti krádeži

u vozidel bez varovného zaøízení proti krádeži je tato svorkovnice neobsazena.

1 -T12i/1 èidlo hlídání vnitøního prostoru

12 rLJl [:;:] rL- 9 2 -T12i/2 èidlo hlídání vnitYního prostoru

"", ~ -~ ~ -~/ -6 -T12i/6 siréna varovného zaYízení

~I~~ [n n n l"iiA r rj(1 8 -T12i/8 èidlo hlídání vnitøního prostoru .~ 0\.6 10 -T12i/10 propojení s kladným pólem 30a,
S l I O O 0 1 5 pøes pojistku 5860

- _J/~ ~ 11 -T12i/11 propojení do svorkovnice T6v/4,

U-L_-lD na pøíèné stìnì vlevo

4 1

\
I S97-1664 I

.
Vydání 06.00

500.5321.04.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice na øídicí jednotce

.ABS/ABSsEDSaASR/ESP

10 1 14 -T42a/14 snímaè otáèek vzadu vlevo

15 -T 42a/15 snímaè otáèek vpøedu vpravo

~o o~ 16 -T42a/16 snímaè otáèek vpøedu vpravo

=::I~=1jEE:::::~J:: O 19 -T 42a/19 signál pro øídicí jednotku na-
~I8I @J @J @J @J [@J @J vigaèního systému

8 8 8 8 21 -T42a/21 snímaè pøíèného zrychlení a

~~~;;;;drrmm1]~~ ~ natoèení volantu
C ~ [:::]0 0[:::]- -9J 23 -T 42a/23 propojení s kladným pólem 15a,

pøes pojistku 5825
27 11 24 -T 42a/24 CAN-H

26 42
I S97-1665 I 25 -T42a/25 snímaè tlaku brzdové kapa-

liny -1-

. 26 -T42a/26 snímaè tlaku brzdové kapa-
liny -1-

27 -T42a/27 spínaè A5R / E5P

28 -T 42a/28 snímaè otáèek vpøedu vlevo

30 -T 42a/30 snímaè otáèek vzadu vpravo

1 -T42a/l kostra 31 -T42a/31 snímaè otáèek vzadu vpravo

2 -T 42a/2 propojení s kladným pólem 30, 32 -T 42a/32 spínaè brzdových svìtel
pøes pojistku 5178

5 -T 42a/5 kostra 34 -T 42a/34 signál pro øídicí jednotku na-

vigaèního systému
6 -T42a/6 propojení s kladným pólem 30, 37 -T42a/37 spínaè brzdového pedálu

pøes pojistku 5179

8 -T42a/8 snímaè pøíèného zrychlení a 38 -T42a/38 spínaè kontrolky ruèní brzdy
rotaèní rychlosti

9 -T42a/9 snímaè pøíèného zrychlení a 39 -T42a/39 snímaè pøíèného zrychlení a
rotaèní rychlosti rotaèní rychlosti, snímaè úhlu. natoèení volantu

10 -T 42a/l O snímaè pøíèného zrychlení a 40 -T 42a/40 CAN-L
rotaèní rychlosti

12 -T 42a/12 snímaè otáèek vpøedu vlevo 41 -T 42a/41 snímaè pøíèného zrychlení a
rotaèní rychlosti

13 -T 42a/13 snímaè otáèek vzadu vlevo 42 -T 42a/42 snímaè tlaku brzdové kapa -

liny-l-
\

.
Vydání 05.01
500.5321.07.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice na øídicí jednotce airbagu

~
26 -T75a/26 propojení s kladným pólem 15

75 51 27 -T75a/27 zapalovaè vzduchového vaku
r \ boèního airbagu spolujezdce

11;j~~==~""= F9 ,n ~ 28 -T75a/28 zapalovaè vzduchového vaku
II ~~ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D ~11 boèního airbagu spolujezdce

50 -;J D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D t;-26
II ~~CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ ~ :S/~ I 29 -T75a/29 zapalovaè vzduchového vaku
~~~~ ~ u 14 boèního airbagu øidièe

25 1 30 -T75a/30 zapalovaè vzduchového vaku
boèního airbagu øidièe

31 -T75a/31 zapalovaè vzduchového vaku
spolujezdce

I S97-1666 I 32 -T75a/32 zapal?vaè vzduchového vakuI ~"f-'OOO I spolujezdce

33 -T75a/33 zapalovaè vzduchového vaku
øidièe, pøes vinutou pružinu ve

.volantu

34 -T75a/34 zapalovaè vzduchového vaku
øidièe, pøes vinutou pružinu ve
volantu

41 -T75a/41 zapalovaè pøedepínaèe
bezpeènostního pásu øidièe

42 -T75a/42 zapalovaè pøedepínaèe
bezpeènostního pásu øidièe

43 -T75a/43 zapalovaè pøedepínaèe
bezpeènostního pásu spolu-
jezdce

44 -T75a/44 zapalovaè pøedepínaèe
bezpeènostního pásu spolu-
jezdce

51 -T75a/51 kostra

70 -T75anO èidlo nárazu boèního airbagu
øidièe

71 -T75an1 èidlo nárazu boèního airbagu spo- .
lujezdce

74 -T75an4 CAN-H

75 -T75an5 CAN-L

\

.
Vydání 06.00

$00.5321.04.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice 12-pólové (èerná), na øídicí jednotce
.dveøí øidièe

1 5 9t I. 1 -T12d/1 spínaè elektricky ovládaného
-:, okna dveøí øidièe, øidiè

íI [mJ --;[rn]~ 2 -T12d/2 osvìtlení centrálního spínaèe
L.J L.J elektricky ovládaných oken

[mJ [mJ [ 3 -T12d/3 spínaè elektricky ovládaného
O L.J L.J okna dveøí spolujezdce, øidiè

O C!- n 4 -T12d/4 osvìtlení pøepínaèe nastavování
[mJ.J [mJ] [ zrcátek

L.J L.J

~[@] g[@]~[ 5 -T12d/5 spína~ p;o vnitøní ovl?~~~í
L~ t J centralnlho zamykánl, rldlè

Q..C- 6 -T12d/6 spínaè blokování elektricky

ovládaných oken zadních dveøí
4 8 12 I S97-1667 I 7 -T12dn spínaè elektricky ovládaného

.okna pravých zadních dveøí, øidiè

8 -T12d/8 spínaè elektricky ovládaného
okna levých zadních dveøí, øidiè

9 -T12d/9 kostra

10 -T12d/10 pøepínaè nastavování zrcátek

11 -T12d/11 spínaè vyhøívání zrcátek

12 -T12d/12 pøepínaè nastavování zrcátek
(levé, pravé)

Rozmístìní konektorù svorkovnice 12-pólové (hnìdá), na øídicí jednotce
dveøí øidièe

1 5 9. t I. ~ 1 -T12e/1 motor pøestavování zrcátka,
=;\"::::J"U dveøe øidièe

íI [mJ ~[rn] ~•m 5 -T12e/5 mo~or pø.eystavování zrcátka,
L.J L.J L.J dvere rldlce

[@J [mJ [m 6 -T12e/6 motor pøestavování zrcátka,
L.J L.J dveøe øidièe

n 8 -T12e/8 vyhøívání zrcátka, dveøe øidièe

[~] 10 -T12e/10 vyhøívání zrcátka, dveøe øidièe

~c@J~

! ~IJ
f1- I S97-1667 I
4 8 12

.
Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice 8-pólové, na øídicí jednotce dveøí
øidièe ~

1 2~ ~ 1 -T8h/1 propojení s kladným pólem 30a,
pøes pojistku 5858~ 2 -T8h/2 kostra

íJcE9'J~@ 4 -T8h/4 CAN-H, komfort

3 --~ ID [ 5 -T8h/5 centrální øídicí jednotka vozu

I I--i~~~ ~]~ [@]~[@3!~- 7 6 -T8h/6 CAN-L, komfort
L.J L.J L.J

~t~](Q)~@]~ [ ~ L.J ~ 'iC2

4 8 1897-16691 .

.
\

.
Vydání 06.00

500.5321.04.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice 12-pólové, na øídicí jednotce dveøí

.spolujezdce

1 5 9

1 \ ~ 1 -T12f/1 motor pøestavování zrcátka,
-==~ dveøe spolujezdce

iI [ ] ~[r ']@[r [b 5 -T12f/5 motyor pøest~vování zrcátka,
~ ~ ~ dvere spolujezdce

[@] [@] [m 6 -T12f/6 motor pøestavování zrcátka,
O L.J L.J L.J dveøe spolujezdce

O II II D- 8 -T12f/8 yvhøívání zrcátka, dveøe spolu-
[mJ [mJ [m.J jezdce

L.J L.J L.J

~[@] @[@]~[@ 10 -T12f/10 yvhøívání zrcátka, dveøe spolu-
L~'1.C/=l.J jezdce

) r r- I S97-1667 I
4 8 12.

Rozmístìní konektorù svorkovnice 8-pólové, na øídicí jednotce dveøí
spolujezdce

1 2
~ ~ 1 -T8i/1 propojení s kladným pólem 30a,

pøes pojistku 5846~ 2 -T8i/2 kostra

iI CÉgJ ~@ 4 -T8i/4 CAN-H, komfort

3 ---R-- I O [ 5 -T8i/5 centrální øídicí jednotka vozu
. I I'D-~ ~] ~ [@]~ [~--! 7 6 -T8i/6 CAN-L, komfort

L.J L.J L.J

~t"J~~@JQ [ ..J L.J U

'-'c 2
4 8 I 897-1669 I

~

.
Vydání 06.00
500.5321.04.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice 6-pólové, na øídicí jednotce dveøí
spolujezdce ..

-"

1 3 ~5 1 -T6p/1 spínaè elektricky ovládaného

okna dveøí spolujezdce

ni", 2 -T6p/2 osvìtlení spínaèe elektricky
-1 ~/~ ovládaného okna

~ @ ~ @ 4 -T6p/4 kostra

~r~
2 4 6

1897-1672 I .

.
~

.
Vydání 06.00

500.5321.04.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice 8-pólové, na øídicí jednotce levých
.resp. pravých zadních dveøí

1 2

~ ~ 1 -T8j/1 propojení s kladným pólem 30a,
~ resp. pøes pojistku 5866 resp. 5853

T8k/1

íJ r'rn-, ?2;r'[D... 2 -T8j/2 kostra
L•:}J L•:}J r e s p .

3 R-- I O [ T8k/2

I I~~ i:1DJ~[@J~[@:3H 7 4 -T8j/4 CAN-H, komfort
L.J L.J L.J resp.

~tnJ~ ~@J~ [ T8k/4 ,.=,r ~ u 6 -T8j/6 CAN-L, komfort

, I I -L. resp.

T8k/6

4 8 I 597-1669 I.
Rozmístìní konektorù svorkovnice 6-pólové, na øídicí jednotce levých
resp. pravých zadních dveøí

1 3 5 1 -T6r/1 spínaè elektricky ovládaného~ resp. okna zadních dveøí
T6s/1

~-bd~ 2 -T6r/2 osvìtlení spínaèe elektricky
$3 rm" ~ r.Ij:ò, resp. ovládaného okna

~ ~ T6s/2. ~,~~ 4 -T6r/4 kostra
resp.

~ ~ T6s/4

2 4 6

1597-1672 I

~

.
Vydání 06.00
500.5321.04.15

-



è. 2/22 Montážní místa FABIA

Rozmístìní konektorù svorkovnice 4-pólové na øídicí jednotce servoøízení
a.

1 -T 4r/1 CAN-L

2 -T4r/2 CAN-H

4 -T 4r/4 propojení s kladným pólem 15a,
pøes pojistku SB7

1 2 3 4

I S97-1675 I

Rozmístìní konektorù svorkovnice 3-pólové na øídicí jednotce servoøízení .

1 -T3s/1 snímaè servoøízení (neplatí u vo-
zidel s ESP)

2 -T3s/2 snímaè servoøízení (neplatí u vo-
zidel s ESP)

3 -T3sr/3 snímaè servoøízení (neplatí u vo-
zidel s ESP)

1 2 3

I S97-1676 I .
Rozmístìní konektorù svorkovnice 2-pólové na øídicí jednotce servoøízení

1 -T2a/1 propojení s kladným pólem 30,
pøes pojistku S164 na aku-

~ mulátoru

2 1

I 897-1677 I .

Vydání 06.00
SOO.5321.04.15
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Rozmístìní konektorù svorkovnice na øídicí jednotce elektricky
.ovládaného støešního okna

1 6
1 -T6e/1 kostra

2 -T6e/2 centrální øídicí jednotka vozu

3 -T6e/3 centrální øídicí jednotka komfortní
elektriky (pouze u vozidel s
centrálním zamykáním)

91-~~kS~.g.g,~~rlø 4 -T6e/4 propojení s kladným pólem 30a,
~I ~ ~~ "'tj" "'tj"~~ l..~ pøes pojistku 5862

1897-1678 I.
Rozmístìní konektorù svorkovnice na nastavovaèi elektricky ovládaného
støešního okna

1 6
1 -T6f/1 5 V napájení

2 -T6f/2 kostra

3 -T6f/3 potenciometr

5 -T6f/5 nastavení základní polohy

Pcj D D D D ~ 6 -T6f/6 kostra

I~~~~~~L.
1897-1679 I

\

.
Vydání 06.00
500.5321.04.15
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