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ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE PREDNÝCH OKIEN
ŠKODA FABIA
Elektrické ovládanie okien je doplnkovou výbavou pre vozidlá Škoda Fabia.

Táto montáž je technicky náročná, vyžaduje dôkladné preštudovanie
tejto príručky, montáž môže vykonávať iba autorizovaný servis.

Zoznam dielov jednej sady elektrického ovládania okien:

Názov dielu Kusov

Technický popis

1. Napájanie - 12 V
2. Prúd pri zatváraní - 5 A
3. Prúd pri otváraní - 3 A
4. Prúd blokovací - 12 A
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19. Namontujeme záslepky na ľavé aj predné dvere na miesta pôvodných
kľučiek dverí( viď obr. 12).

Obr. 13

20. Všetky demontované časti uchytíme na pôvodné miesta.
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Obr. 1
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Montážny postup elektrického ovládania okien ŠKODA FABIA
1. Odpojíme záporný pól akumulátora.

2. Demontujeme kľučku sťahovania okien a čalúnenie predných dverí.
3.
4. odkladaciu skrinku pred spolujazdcom.
5.

Demontujeme plastový diel pod volantom, odpojíme prepínač osvetlenia.
Demontujeme
Demontujeme prah dverí vodiča, plasty na stredovom a zadnom stĺpiku,

páku otvárania kapoty motora.

6. Podľa obr. 2 demontujeme pôvodnu prevodovku sťahovania okien a
vyberieme bielu plastovú redukciu.

Obr. 2

7. Držiaky motorov( obr. 3) upevníme na dvere pôvodnými skrutkami z
demontovanej prevodovky. Montáž vykonáme pre ľavé aj pravé dvere.

Obr. 3

Ľavý Pravý
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Obr.11

18. Z konektora 17P prepínača svetiel vzpichneme vzpichovákom pin z
pozície 2( čierny/ zelený- 15(napätie po kľúči)) a z pozície 17( šedý/ modrý-
58(osvetlenie prístrojov))- viď obr. 12. Do pôvodnej pozície 2 osadíme
červený/ čierny vodič( dutinku) a do pozície 17 osadíme šedý vodič(
dutinku) dodávaného káblového zväzku. V 2pin telese konektorov spojíme
pôvodný čierny/ zelený vodič s červeným/ čiernym vodičom, šedý/ modrý
vodič so šedým vodičom.

Obr.12
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Obr.10

14. Konektor 4pin rozoberieme, do volných pozícií osadíme vodiče podľa
schémy( viď obr. 14):
1- čierny vodič, 2- modrý vodič, na malé kontakty nasunieme čierne teleso
6pin, do pozícií( viď obr. 14) osadíme vodiče:
1- šedofialový vodič, 2- hnedý vodič, 3 -šedý vodič,zasunieme aretačnú
sponu konektora.
15. Konektory nasunieme zozadu popri pôvodnej kabeláži( prichytávame
zdrhovacou páskou) do držiaku relé. Nasunieme modul riadiacej
elektroniky. Napojíme plusový vodič. Kabeláž pre vodičovu stranu
vsunieme podľa schémy( viď obr. 14) do konektora- čierne teleso 4pin, to
isté vykonáme pre modré teleso. Skrinku konektorov zasunieme na
pôvodné miesto v stĺpiku karosérie. Po upevnení kabeláže zdrhovacou
páskou zasunieme riadiacu jednotku na pôvodné miesto.
16. Ďalej vedieme kabeláž v prahu dverí popri pôvodnej kabeláži a koniec
vodiča upevníme na uzemňovací bod na zadnom ľavom blatníku(obr. 11).

17. Kabeláž na strane spolujazdca vedieme poza rádio, uchytíme ju k
pôvodnej kabeláži zdrhovacími páskami, vyberieme skrinku konektorov zo
stĺpiku karosérie, opakujeme postup ako pri vodičovej strane( schéma obr.
14), zasunieme konektory z dverí, nasadíme gumené prechodky.

8. Nasunieme hriadeľovú redukciu, vložíme motor(obr. 4) a podľa potreby
nastavíme polohu privedením napätia. Montáž vykonáme pre ľavé aj pravé
dvere.
9. Nasadíme podložky a samoistiace matice a dotiahneme ich.

Obr.4

Obr.5

10. Uvoľníme gumené prechodky v predných dverách, odpojíme konektory.
11. Natiahneme hlavný káblový zväzok( podľa obr. 5).
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- zvesíme riadiacu elektroniku
- do roštu relé nasunieme: - do ľavého- konektor s hnedým vodičom(zem-

nenie)
- do pravého- konektor s červeným vodičom( na-
pájanie) ( viď obr. 6)

Obr.6

11. Uvoľníme poistkovú skrinku, ktorú zo zadnej strany odkrytujeme, do
pozície P58( viď obr. 7) zasunieme poistku 25 A,
- odaretujeme stredný stĺpik( červený),
- nasadíme červené vodiče( dutinky),
- zaaretujeme stredný stĺpik( červený),
- poistkovú skrinku zakrytujeme a nasadíme na pôvodné miesto.

Obr.7

12. Do plastového krytu madla spolujazdca zacvakneme vypinač, do madla
vodiča pripevníme troma skrutkami( viď obr. 8).

Obr.8

13. Podľa obr. 9 uvoľníme gumenú prechodku v predných dverách a
vytiahneme plastovú sponu.Vodiče prevlečieme cez dvere a gumenú
prechodku popri pôvodných vodičoch, vodiče zaizolujeme páskou proti
prípadnému poškodeniu pri manipulácii, nepoškodíme gumenú prechodku!
Vodiče spojíme zdrhovacou páskou a uchytíme ich do pôvodnej spony. Pri
bielych sponách vodiče pripevníme k pôvodnej kabeláži( viď obr. 10).

Obr.9

Ľavý Pravý



Kompletná schéma pre predných okien ŠKODA FABIAovládanie
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Obr. 14


