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LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PAL 
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ „ŠKODA 100, 100 L A 110 L", ČÁSTEČNĚ MODEL 1971 

Legenda větším dílem je shodná s předcházející legendou (včetně výkresu - model 1970) až na tyto změny: 

Gc     — Signalizační relé brzdového systému (viz náčrtek schématu zapojení) uvádí v činnost signalizaci poruchy 
(kontrolku) brzdového systému 
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1 — signalizační relé, 
2 — akumulátor, 
3 — spínače brzdového světla, 
4 — brzdová světla, 
5 — kontrolka brzdového systému 

Nastane-li porucha (ztráta tlaku) předního nebo zadního brzdového okruhu, příslušný spínač zůstane rozepnutý, 
druhé brzdové světlo je prostřednictvím relé napájeno druhým spínačem, a tím se současně zapojí kontrolka brzdového 
systému (hlásí poruchu). 

Spínací a rozpínací tlaky brzdových spínačů nejsou totožné, stává se, že při pomalém sešlápnutí, event. uvolnění 
brzdového pedálu dojde ke krátkodobému rozsvícení kontrolky brzdového systému. 

Poznámka: Signalizace funguje tehdy, jsou-li v pořádku žárovky brzdových světel. 
Rozlišení zapojení vozů podle schémat modelu 1970 a částečně modelu 1971 - zastaví-li se motor při zapnutí 

varovných světel, je zapojen podle schématu modelu 1970. (Doporučení EHK.) 
 

LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PAL 
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ „ŠKODA 100, 100 L A 110 L" MODEL ČÁSTEČNĚ 1971 A MODEL 1972 

A ZMĚN ZAVEDENÝCH OD SRPNA 1970 (TJ. OD R. 1971) („C") 

Legenda je shodná s původní předcházející legendou pro model 1970 a změn částečně pro model 1971 - až na 
tyto změny a doplňky: 

Rozlišení zapojení vozů podle schémat dřívějších, tj. pro model 1970 a částečně pro model 1971 - zastaví-li se 
motor při zapnutí varovných světel, je zapojení provedeno podle schématu pro model 1970. 

S ohledem na bezpečnost provozu se neustále zvyšují nároky na vybavení vozidel. Československo jako člen 
Evropské hospodářské komise (EHK) přebírá postupně jednotlivá doporučení této instituce a vydává je jako „národní 
předpisy". Z těchto důvodů jsou zavedeny na osobních automobilech Škoda 100, 100 L, 110 L změny v zapojení 
signalizace brzd a varovných světel. 

Podle předpisů EHK musí signalizace dvouokruhových brzd splňovat tyto podmínky: řidiči musí signalizovat 
poruchu kteréhokoli brzdového okruhu, přičemž musí být zajištěna snadná kontrola vlastní signalizační žárovky 
a brzdová světla se musí rozsvítit při činnosti obou nebo i jednoho okruhu.* 

Tyto požadavky zajišťuje zapojení brzdových světel samostatně na brzdové spínače, z nichž jeden je ovládán 
tlakem kapaliny z předního okruhu a druhý tlakem kapaliny ze zadního okruhu. Tyto větve jsou propojeny proudo-
vým relé. V případě, že dojde ke ztrátě tlaku kapaliny v jednom okruhu, žárovka brzdového světla tohoto okruhu 
se napájí přes relé z okruhu druhého, relé sepne a rozsvítí signalizační svítilnu. Kontrola žárovky je zajištěna tím, že 
spínače nejsou nastaveny na stejný tlak, takže při pomalejším sešlápnutí brzdového pedálu sepne vždy jeden ze spínačů 
dříve a tím způsobí probliknutí žárovky kontrolní svítilny. Doba probliknutí je dána časovým zpožděním sepnutí 
brzdových spínačů a je závislá na rychlosti sešlápnutí brzdového pedálu. Jelikož odpor vinutí proudového relé je 
ve srovnání s odporem žárovky brzdového světla zanedbatelný, je intenzita brzdových světel stejná, ať jsou spínány 
jedním anebo oběma spínači. 

Rovněž u varovných světel se změnilo zapojení na základě doporučení EHK. Varovná světla v novém zapojení 
je možno použít jak při jízdě, tak i při zaparkovaném a uzamknutém vozidle. Z tohoto důvodu bylo změněno zapojení 
přerušovače ukazatelů směru, který uvádí varovná světla v činnost. Při normální funkci se přerušovač napájí přes 
klíček zapalování, to znamená z druhé pojistky a při činnosti varovných světel se zapojí na pojistku první. Toto 
přepojení se děje automaticky při sepnutí spínače varovných světel. 

* Pro osobní automobily dosud dvouokruhové brzdy nepředpisuje.

Schéma zapojení signalizačního relé 
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ŠKODA 100, 100 L, 110 L - model 1972 „C" 

LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PAL 
OSOBNÍCH AUTOMOBIKŮ „ŠKODA 100, 100 L A 110 L" - MODEL 1973 

Legenda je v podstatě shodná s předešlými až na tyto doplňky a změny: 

Vt — Motor je stejnosměrný o jmenovitém napětí 12 V, s ferritovými magnety ve statoru, s rotorem uloženým 
v samomazných ložiskách. Při pohledu na hřídel se točí vpravo. Kabel zakončený kolíkem je kladný, s ka-
belovým očkem záporný. Do modelu 1972 byl používán motor typ PAL 443.132-009.023, staré označení 09-
9549.59 o výkonu 28 W při otáčkách 4000 l/min. Další modely mají typ PAL 443.132-090.043 o výkonu 65 
W při otáčkách 4500 l/min. Propojení mezi větrákem a svorkou 13 „Ks" svorkovnice - platí pro dvou-
běhový motor větráku 

H      — Druhá elektromagnetická houkačka (jako zvláštní výbava) 
Ad    — Elektrický ostřikovač jako normální výbava 
D — Místo dynama alternátor, který je třífázový generátor s polovodičovými usměrňovači. Napájí elektrickým 

proudem všechny spotřebiče a dobíjí akumulátor. Technické údaje: provozní napětí — 14 V; počátek 
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nabíjení — 1000 1/mín; otáčky při 26 A — 2600 l/min; maximální otáčky — 12 000 l/min; maximální 
proud — 35 A. Kontrolní zapojení alternátoru ve voze — viz schéma (náčrt) Rg     — Regulační relé 

alternátoru (vibrační regulátor napětí) reguluje napětí v alternátoru. S alternátorem umožňuje 
napájení elektrické sítě k dobíjení akumulátoru. Provozní napětí — 14 V. Typ — PAL-Magneton 443.116- 
417.00. Schéma zapojení — viz náčrt 

Ds     — Dveřní spínač může být místo na pojistku připojen na zásuvku elektrické přípojky Sk     — V průběhu 
roku 1974 mění se zapojení spínací skříňky tak, že vodič ze svorky „30" na spínací skříňce se 

vyřazuje ze spojení se svorkou 8 na svorkovnici „Ks" a zapojuje se přímo na pojistku č. 1 

Poznámka: Výrobce alternátoru a regulačního relé si vyhrazuje provádět opravy výhradně ve specializovaných 
opravnách nebo přímo ve svých provozech PAL-Magneton n. p., obchodně technická služba, Kroměříž. ČSSR. 

 

ŠKODA 100, 100 L, 110 L - model 1973 
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Kontrolní zapojení alternátoru ve voze 

 

Vnitřní schéma zapojení alternátor - reg. relé 

Legenda: 
D     — alternátor 
M, R, +B— (minus)  svorky alternátoru 
15/54, M, R — svorky regulačního relé 

B     — akumulátor Sk    
— spínací skříňka E      
kontrolka nabíjení 

Vedení a zapojení hlavního svazku elektrické instalace (konektory) 

Elektrická instalace na voze je provedena kabely SYA 0,75 - 4 mm2. Většina kabelů je spojena do jednoho svazku. 
Přední část vozidla je propojena vodiči, které jsou vedeny svazkem po horní části krytu kola v zavazadlovém 
prostoru. U vyústění ze zavazadlového prostoru se svazek rozvětvuje na části: 
a) levý svě tlomet, směrové svě tlo a houkačka - svazek je vyveden průchodkou do podběhu levého kola 

a odtud se rozvětvuje ke světlometu, směrovému světlu a k houkačce; 
b) plovák ukazatele stavu paliva v nádrži - svazek je veden od horní části levého krytu kola; 
c) pravý světlomet a směrové světlo - svazek je veden horní částí prostoru zavazadlového prostoru, prochází 

průchodkou do podběhu pravého kola a odtud se rozvětvuje ke světlometu a směrovému světlu. 
Za průchodkou v příčné stěně, od pojistkové skříňky jsou vyvedeny vodiče pro: 

přerušovač směrových světel, spínače brzdového systému a brzdových světel, spínače vnitřního osvětlení, stropní 
svítilnu, reostaty, zásuvky elektrické přípojky a mlhovky. 

Svazek pokračuje pod přístrojovou deskou k centrální svorkovnici, dále se pak rozvětvuje k svorkovnicím štítu 
přístrojů, spínači směrových světel a akustické houkačky, přepínači hlavních světel a světelné houkačky a spínací 
skříňce. 

Od vyvedení pro přístroje je hlavní svazek veden za vývodkou vzduchu prolisem v podlaze, s vyvedením vodičů 
ke spínači zpětných světlometů a dále podél pravé strany kanálem topení. Pod zadní sedadlo je vyveden průchodkou 
v příčníku vnitřku karosérie do prostoru pod příručním zavazadlovým prostorem. 

V tomto prostoru jsou provedeny vývody pro: 
a) spouštěč, 
b) spínač kontrolního světla tlaku oleje mazání motoru, čidlo teploměru 

a svazek pokračuje po krytu pravého zadního kola k 
c) motorku topení, zapalovací cívce a regulačnímu relé, 
d) k pravé zadní koncové skupinové svítilně, svítilně státní poznávací značky a k levé zadní skupinové svítilně. 
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Zapojení hlavního svazku elektrické instalace 

Označení nebo barva vodiče Místo, připojení 

Zadní skupinové svítilny 

Žlutá ................................................................... ..............................  koncová světla 
Černá.................................................................................................  směrová světla 
Zelená................................................................................................  zpětné světlomety 
Červená..............................................................................................  brzdová světla 

Světlomety 

Červená............................................................................................... obrysová světla 
Černá .................................................................................................. tlumená světla 
Žlutá ................................................................................................... dálková světla 

Plovák ukazatele stavu paliva v nádrži 

Černá.................................................................................................. svorka černá 
Modrá.................................................................................................  svorka modrá 
Žlutá ................................................................................................... svorka žlutá 

Spínač směrových světel a akustické houkačky 

H........................................................................................................ spínač - svorka H 

58 L   ................................................................................................. spínač - svorka 58 L 

Označení nebo barva vodiče  Místo, připojení 

B     ...................................................................................................  spínač - svorka B 
P     ....................................................................................................  spínač - svorka P 
L   ................................................................................................... spínač - svorka L 

58 P....................................................................................................  spínač - svorka 58 P 

Ukostření..................................................... ......................................  spínač - svorka H 

Přepínač  hlavních svě tel a svě telné houkačky 

56 b ....................................................................................................  přepínač - svorka 56 b 
56 a ....................................................................................................  přepínač - svorka 56 a 
56 .......................................................................................................  přepínač - svorka 56 
30 .......................................................................................................  přepínač - svorka 30 

Spínací skříňka zapalování 

30 zdvojený ........................................................................................  spínací skříňka - svorka 30 
15 zdvojený ........................................................................................  spínací skříňka - svorka 15 
50 .......................................................................................................  spínací skříňka - svorka 50 
P.........................................................................................................  spínací skříňka - svorka 30 

Spínače brzdových světel 

Černá..................................................................................................  brzdový spínač - první 
Černá.................................................................................................. brzdový spínač - první 
Červená ..............................................................................................  brzdový spínač - druhý 
Červená..............................................................................................  brzdový spínač - druhý 

Regulační relé 

Modrá ................................................................................................  regulační relé - svorka 61 
Žlutá .................................................................................................. regulační relé - svorka B

http://skoda.datriware.com


Zapojení vozů ŠKODA ve schématech 

http://skoda.datriware.com       Daves 2005 

Označení nebo barva vodiče Místo, připojení 

Zapojení vodičů vyvedených z hlavního svazku společněs vyvedením k pojistkové skříňce 

Černá ................................................................................................. přerušovač směrových světel 
Černá ................................................................................................. přerušovač směrových světel 
Žlutá .................................................................................................. spínač a reostat osvětlení přístrojů 
Žlutá .................................................................................................. spínač a reostat osvětlení přístrojů 
Zelená (delší vodič).............................................................................  spínač vnitřního osvětlení - dveřní 
Zelená (delší vodič) ............................................................................  spínač vnitřního osvětlení - dveřní 
Zelená (kratší vodič)    ........................................................................ spínač vnitřního osvětlení - ruční 
Zelená (kratší vodič)    ..........................................................……….. spínač vnitřního osvětlení - ruční 

Žlutá ..................................................................................................  zásuvka elektrické přípojky 

Zapojení svazku přístrojové desky 

Spínač motorku stěračů 

2 ........................................................................................................  spínač - svorka 2 
4 ........................................................................................................  spínač - svorka 4 
Černá (2 vodiče).................................................................................  spínač - svorka 1 
Ukostření ...........................................................................................  spínač - svorka 3 

Spínač  motorku vě tráku topení 

T ................................................................ ...................................... spínač 

(žlutá a černá = 2 vodiče)..................................................................  spínač 

Spínač (napáječ) přepínače osvětlení vozu  

30.......................................................................................................  spínač - svorka 30 
56.......................................................................................................  spínač - svorka 56 
58 L...................................................................................................  spínač - svorka 58 L 
58 P ...................................................................................................  spínač - svorka 58 P 

Spínač varovných světel 

2........................................................................................................  spínač - svorka 2 
3........................................................................................................  spínač - svorka 3 
5........................................................................................................  spínač - svorka 5 
7........................................................................................................  spínač - svorka 7 
8........................................................................................................  spínač - svorka 8 
9................................................... ....................................................  spínač - svorka 9 
Ukostření...........................................................................................  spínač - svorka 6 
Kontrolka varovných světel................................................................. spínač - svorka 4 

Vodiče pro ukostření nejsou součástí hlavního svazku elektrické instalace ani svazku přístrojové desky. 

Zásady údržby akumulátoru 

Umístění akumulátoru je popsáno v legendě. Jeho demontáž se provede odklopením levého opěradla zadního 
sedadla; odhrnutím koberce se demontuje levé víko v podlaze zadního zavazadlového prostoru. Odpojením svorky 
zemnícího pásu a svorky přívodu ke spouštěcí je akumulátor uvolněn k vyjmutí ze schránky. Uchopením za výstupky 
v kratších stranách v horní části nádoby lze akumulátor vyjmout. K usnadnění lze použít háčků zhotovených z páskové 
oceli nebo přípravku pro vyjímání akumulátoru ze schránky prodávaného v distribuční síti. 

Na dobrém stavu akumulátoru závisí správná činnost všech spotřebičů, zvlášť pak spouštěče a zapalování. Je 
proto nutné věnov.- akumulátoru co největší péči a dodržovat tyto zásady: 

a) Udržovat hladinu elektrolytu nad horním okrajem perforované vložky (separátoru) - 5 mm. Klesne-li3 je nutno 
doplnit destilovanou vodou. 

b) Svorky akumulátoru nutno udržovat v čistém stavu, občas je zbavit oxidu (sirného květu) a lehce potřít mazacím 
tukem nebo konzervačním olejem.
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c) Elektrolyt rozlitý na povrchu akumulátoru nutno otřít dosucha, neboť jinak je vodivý a ve větším měřítku způso 
buje vybíjení akumulátoru. 

d) Kontrolovat stav nabití podle hustoty kyseliny, v případě potřeby akumulátor dobíjet mimo vozidlo přibližně za 
3 až 4 měsíce podle častosti a délky jízd. 

e) Při nabíjení mimo vozidlo se má nabíjet normálním proudem, tj. cca 1/10 kapacity. Napětí musí být regulovatelné 
od 12,6 do 1836 V. Akumulátor je plně nabit když: hustota elektrolytu ve všech článcích dosáhne 1,28 a během 
dvou hodin se nemění. (U starších akumulátorů se zpravidla i při plném nabití nedosahuje této hodnoty.) 

Kontrola kondenzátoru 

Pokud není k dispozici zvláštní zkušební zařízení, lze snadno zjistit průraz zkušební žárovkou nebo megaohm-
metrem. Celkem spolehlivým ukazatelem stavu kondenzátoru jsou kontakty přerušovače. Jednoduchou metodou 
zkoušení kondenzátoru je porovnání jiskření na kontaktech pracujícího přerušovače při použití vzorového a zkouše-
ného kondenzátoru. Byl-li původní kondenzátor zcela probitý, začne zapalování pracovat; byl-li jen částečně, budou 
kontakty přerušovače s novým kondenzátorem méně jiskřit. Izolační odpor, sériový odpor a kapacitu kondenzátoru 
nelze bez speciálního zkušebního zařízení spolehlivě změřit. 

Zapalovací cívka 

Je umístěna na boku krytu pravého zadního kola. Má za účel změnit přerušovaný proud z akumulátoru na proud o 
vysokém napětí, jehož se používá k jiskrovému výboji na zapalovací svíčce. Pro správnou činnost zapalovací cívky je 
důležité, aby bylo víčko čisté a suché, aby nenastaly výboje po povrchu víčka. Poruchy vzniklé uvnitř cívky (probití, 
přerušení) nelze opravit. 

O správné funkci zapalovací cívky se informativně přesvědčíme tak, že kabel vysokého napět?, který vede od 
středního vývodu cívky rozdělovače, vyjmeme a přidržíme jeho konec ve vzdálenosti asi 10 mm od hmoty vozu. Při 
zapnutém zapalování protáčíme potom motorem pomocí spouštěče. Přeskakují-li z konce kabelu na hmotu jiskry, pak 
je zapalovací cívka v pořádku. (Ovšem za předpokladu, že je v pořádku primární okruh.) To platí jen pro výkonné 
soupravy. 

Závady rozdělovače a zapalovací cívky a jejich odstranění 

Příčina Odstranění 

 

1 .  K o n t a k t y  p ře ru šo vače  op á l e n y :  

a) Vadný nebo nevhodný kondenzátor. 

b) Kontakty byly znečištěny. 
 

c) Unavená pružina přerušovacího raménka. 
d) Raménko vázne v čepu. 
e) Nesprávný zdvih kontaktů 

2. M o t o r  ne m á  v ýk o n :  

a) Špatné seřízení předstihu. 
b) Vadný regulátor předstihu (drhne). 
c) Vadná zapalovací cívka. 

3. M o t o r  m á  n e p r a v i d e l n ý  b ě h :  

a) Přeskok nebo průrazy na rozdělovacím víku, popř. 
na v. n. kabelech. 

b) Opotřebené, znečištěné nebo špatně seřízené kon 
takty přerušovače. 

c) Vadný kondenzátor. 
d) Špatné rozdělení jiskry, způsobené uvolněným 

hřídelem nebo uvolněním přerušovacího raménka 
na čepu. 

Vyměnit kondenzátor. Kontakty očistit technickým ben-
zínem, přebrousit jemným pilníkem a přeleštit, znovu 
seřídit na správný zdvih. Jsou-li značně opáleny - vy-
měnit. 
Postup stejný jako předešle. Znečištění mohlo být způ-
sobeno příliš bohatým mazáním rozdělovače nebo za-
olejováním přístroje. Zjistit příčinu a odstranit. 
Raménko vyměnit, jinak vše jako v odstavci a). Čep 
vyčistit a namazat, jinak vše jako v odstavci a). 
Kontakty začistit, popřípadě vyměnit. Seřídit zdvih. 

Znovu nastavit. 
Opravit. 
Vyměnit. 

Vyměnit vadné díly. 

Vyčistit, popř. vyměnit, seřídit. 

Vyměnit. 
Vyčistit, popř. vyměnit, seřídit. 
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Příčina Odstranění 
 

4. Motor klepe, popř.  se přehřívá: 

a) Špatné seřízení předstihu. 
b) Závaží odstředivé regulace se nevrací do původní 

polohy. 
c) Špatně nastavené kontakty. 
d) Opotřebovaná ložiska nebo ohnutý hřídel. 

5. Motor „stří l í" : 

a) Špatně nastavený předstih (pozdní předstih). 
b) Svody na v. n. kabelech, víku nebo raménku. 
c) Vadná zapalovací cívka. 

d) Vadný kondenzátor. 

6. Motor špatně  pracuje při  změně  otáček: 

Vadný odstředivý nebo podtlakový regulátor. 

Seřídit. Nastavit správný zdvih kontaktů. 
Vyčistit čepy, popř. vyměnit regulátor. 

Seřídit. 
Vyměnit vadné součásti. 

Seřídit. 
Vyměnit. 
Vyměnit. 
Vyměnit. 

Opravit nebo vyměnit. 

7. Motor nenaskočí, ačkoli spouštěč pracuje normálně: 

a) Kontakty nerozpínají. 
b) Kontakty opáleny. 
c) Špatně nastavený základní předstih. 
d) Vadný kondenzátor. 
e) Svody na v. n. kabelech, víku či raménku. 
f) Vadná cívka. 

Seřídit. 
Očistit nebo vyměnit. 
Vyzkoušet, nastavit. 
Vyměnit. 
Vyměnit vadné součásti. 
Vyměnit. 

Údržba spouštěče 

Spočívá v kontrolách a opravách nebo výměnách: 
a) kartáčových uhlíků, 
b) kartáčových pružin, 
c) komutátoru, 
d) pastorku a volnoběžky, 
e) samomazných ložisek. 

Zásady pro výměnu uhlíků, pružin a opravy komutátorů jsou stejné jako u dynama. 

Údržba dynama 

1. Pravidelně kontrolujeme izolaci vodičů a správné přitažení kabelů na svorky dynama. Chráníme izolaci před 
poškozením a olejem. Kontrolujeme upevnění dynama. Zkontrolujeme kovovou čistotu dosedacích ploch přírub 
kolektorového a břemenového víka, správné utažení přírub k bloku motoru, utažení řemenice a stahovacích šroubů 
dynama. 

2. Sejmeme krycí pás a prohlédneme komutátor, uhlíky a jejich přítlačné pružiny. V případě potřeby očistíme 
znečištěný komutátor lihem nebo čistým benzínem a necháme řádně uschnout. Lamely komutátoru nemají být 
popáleny a mikanit musí být pod úrovní činné plochy lamel. V případě, že je vystříkán cín z praporků, nutno zkontro 
lovat dynamo i regulátor a komutátor opravit. Vypálený komutátor přesoustružíme. V normálním provozním stavu 
má komutátor hnědočervený nádech. Nikdy nečistíme komutátor smirkem nebo dokonce pilníkem. Poškozené nebo 
silně zkorodované přítlačné pružiny uhlíků vyměníme. Mikanit mezi lamelami komutátoru má být pod činnou plochou 
komutátoru 0,4—0,8 mm a odstraněn i z boků lamel. Komutátor může být přesoustružen max. na 0 37 mm. Uvolněné 
lamely se zjistí poklepem lehkým kladívkem. U dobrého komutátoru se ozve jasný zvuk. 

3. Při mazání ložiska vymyjeme a naplníme max. ze 2/3 tukem. Nadměrné mazání má za následek hnětení tuku 
v ložiskách, zahřívání ložisek a vytékání tuku do prostoru dynama. Mazání ložisek a oprava komutátoru vyžaduje 
rozebrání dynama. Dynamo je umístěno na pravé straně motoru. Nutno odpojit přívody od regulátoru, odšroubovat 
dva upevňovací šrouby v patkách přírub a šroub ve vzpěře dynama, a pak lze dynamo vyjmout. 

Uhlíky opotřebené na výšku menší než 12 mm je nutno vyměnit. Při výměně uhlíků zásadně použijeme jen origi-
nální uhlíky předepsané výrobcem.
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Informativní přezkoušeni dynama ve funkci motoru 

 

 

b) Znečištěný komutátor. 
c) Opálený komutátor. 
d) Uvolněné nebo přerušené spoje. 

e) Kotva: přerušené vinutí, zkrat na kostru nebo 
mezi závity. 

f) Budicí vinutí: přerušené, zkrat na kostru nebo 
mezi závity. 

g) Izolovaná svorka nebo izolovaný držák uhlíků má 
zkrat na kostru. 

h) Vyletované vinutí z komutátoru. 

2. V ýk on  d yna ma  ne s t á l ý :  

a) Závada komutátoru (znečištěný, opotřebovaný, 
opálený). Házení komutátoru. 

b) Váznoucí uhlíky. 

c) Volný nebo značně opotřebovaný hnací řemen. 
d) Kotva: neúplný zkrat na kostru nebo mezi závity, 

částečné přerušení obvodů. 
e) Budicí vinutí: neúplný zkrat na kostru nebo mezi 

závity, částečné přerušení obvodu. 
f) Dosedací plochy dynama znečištěny. 

3. D y n a m o h l uč í :  

a) Dynamo je uvolněno. 
b) Vadná ložiska. 
c) Špatně nasazené uhlíky. 

 
 

Uvolnit, v případě potřeby vyměnit uhlíky nebo pru-
žiny. 
Očistit, popř. přesoustružit. 
Přesoustružit, zjistit příčinu. 
Přitáhnout spoje, vyměnit vodiče, zkontrolovat regu-
lační relé. Vyměnit kotvu. 

Opravit nebo vyměnit. 

Odstranit zkrat. 

Zjistit příčinu a odstranit. 

Zjistit příčinu a odstranit. 

Uvolnit, v případě potřeby vyměnit uhlíky nebo pru-
žiny. 
Napnout nebo vyměnit. 
Vyměnit kotvu. 

Opravit nebo vyměnit. Odstranit rez 

z dosedacích ploch. 

Upevnit. 
Vyměnit. 
Rádně usadit. 

 
Schéma zapojení pro zkoušení dynama ve funkci motoru 

Dynamo se zapojí s akumulátorem 12 V a ampérmetrem podle schématu. Sejme se krycí pás, aby bylo možno 
pozorovat komutátor a kartáče. Po připojení akumulátoru se musí dynamo rozběhnout v předepsaném směru. Otáčky 
jsou obvykle o něco menší než polovina jmenovitých otáček (1000 ot/min). Jestliže se kotva přibrzdí, odběr proudu 
se zvětší. Při brždění se musí kotva ve všech polohách pravidelně protáčet a z každé polohy musí plynule vybíhat. 
Komutátor nesmí silně jiskřit. Na krátkodobé odpojování svorky „M" od kostry musí dynamo reagovat změnou 
otáček a zvýšením odběru proudu. 

Závady zjistitelné při zkoušce: 
1. Kotva se vůbec neotáčí - přerušené vinutí kotvy nebo buzení. Při vysokém odběru proudu může jít o zkrat 

na kostru na izolovaném držáku kartáče. 
2. Otáčky kotvy j s o u  vysoké - většinou je příčinou zvýšený odpor buzení z porušení vinutí. 
3. Ko tva  se  p ro táč í  pom alu  (a le  p ra v idelně ) ,  odbě r  p ro udu  je  z výše ný -  ko t va  d rhne  n e bo  b loku je 

v ložiskách. Chladicími otvory mohla vniknout do dynama cizí tělesa. 
4. Ko tva  se  roz běhne j e n  te hdy ,  je st l iž e  se  j í  poo toč í  z  m rtvé  po lohy ,  pop ř .  běží  (po  p ř ib rz dění)  

trhavě - závada kotvy. Jestliže při trhavém chodu jiskří jednotlivé lamely komutátoru, mohou být příčinou 
přerušené vinutí kotvy nebo špatný kontakt mezi lamelami komutátoru a vývody cívek vinutí. Přerušená cívka 
vinutí kotvy nebo místa se špatným dotykem na komutátor se zjistí podle opálení příslušných lamel komutátoru. 

5. Kotva se  rozběhne j e n  tehdy,  j e s t l i ž e  se  přitlač í kartáče ke  komutátoru -  zneč i štěný komutátor 
(zmaštěný), opotřebované kartáče nebo malý tlak pružin. 

Závady dynama 

1 .  D yna m o ne dá v á  ž á dný  výkon :  a) 

Váznoucí uhlíky. 
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4 .  P ř íč i n y  o p á l e n é ho  k o m u t á t o r u :  

a) Znečištění tukem (silné jiskření při provozu). 

b) Opotřebené uhlíky. 

c) Uhlíky váznou v držácích. 

d) Prasklá nebo unavená pružina. 
e) Opotřebení komutátoru dlouhým provozem. Vy 

stupuje slídová izolace mezi lamelami komutátoru. 
f) Přetěžování dynama (vystříkán cín z komutátoro 

vých praporků.) 

Očistit čistým benzínem nebo lihem. Při poškození po-
vrchu přesoustružit, vyškrábat mezilamelovou izolaci 
a vyleštit. 
Vyměnit uhlíky. Nové uhlíky nejprve zabrousit na 
rádius komutátoru. Opravit komutátor. Uvolnit uhlíky, 
očistit komůrky, popř. uhlíky. Uhlíky zabrousit. 
Obrousit komutátor. Vyměnit pružinu, opravit 
komutátor. Přepájet vývody cívek v praporcích, opravit 
komutátor. 

Přestavit nebo vyměnit regulační relé. 

Dynamo a regulační relé je třeba při hodnocení závad brát vždy jako jeden celek. U shora uvedených závad 
nejsou většinou uváděny možné závady regulačního relé. 

Seřízení světlometů 

K seřízení světlometů slouží šrouby na okraji jejich pouzdra pod ozdobným rámečkem. Jejich natáčením se světlo-
met vychyluje. Rámeček se sejme po vyšroubování šroubků na jeho spodní části. 

Seřizovači šrouby jsou: 
— šroub stranové regulace, 
— šoupátko, 
— šroub výškové regulace, 
— šroub šoupátka. 

Protože seřízení světlometů je závislé na stavu pérování, korigujeme jejich nastavení podle uvedeného předpisu 
praktickou zkouškou na silnici. Hranice světla a stínu při tlumeném světle má ležet na vozovce ve vzdálenosti asi 
30 m před vozem (30 m minimálně). Tím je vozovka dostatečně osvětlena a světlomety neoslňují. 

Výměna žárovek 

Žárovky, kromě žárovky hlavních světel, jsou v objímkách upevněny na tzv. bajonetový uzávěr. Při výměně se 
žárovka stlačí a pootočí. 

Při výměně žárovky v hlavních světlometech je pracovní postup velmi jednoduchý. Po sejmutí vrchního ozdob-
ného krytu uvolníme šroub s válcovou hlavou, umístěný po pravé straně spodního seřizovacího šroubu (který má 
hlavu ve tvaru komolého kužele). Povolení šroubu nám umožní odsunout plechový segment směrem doprava. Tím 
se vysune hlava seřizovacího šroubu z drážky segmentu a propadne kruhovým otvorem. Potom již můžeme mírným 
stlačením skla ve spodní části překlopit celý světlomet ve dvou závěsech umístěných v rovině dvou postranních seřizo-
vačích šroubů. Po překlopení světlometu je výborný přístup k žárovce. Obě žárovky, tj. hlavních světel a obrysového 
světla jsou upevněny společným uzávěrem. Stáhneme svorkovnici, mírným tlakem a pootočením (vlevo) uzávěru 
z plastické hmoty závěr sejmeme a žárovku hlavních světel vyjmeme. Žárovku obrysových světel vytáhneme ze světlo-
metu i s objímkou. Kabely jsou upevněny v bakelitové svorkovnici, kterou pouze stáhneme z nožových konektorů 
žárovky. 

Výhodou tohoto uspořádání je neměnnost seřízení světlometu a jednodušší manipulace při výměně žárovky 
spočívající v tom, že světlomet pouze překlopíme a nemusíme jej vyjímat a znovu usazovat. Při každém vyklopení 
světlometu se doporučuje pročistit oba otvory ve spodní přední části krytu. Otvory slouží pro odtok vody, která 
vnikne za deště nebo při mytí vozu do krytu spárou mezi ozdobnými rámečky. 

Chceme-li vyjmout světlomet z krytu, uvolníme spodní šroub pravého závěsu (ve směru jízdy) a vyšroubujeme 
šroub horní. Posunutím segmentu můžeme celý závěs vytáhnout a tím vyjmout celý světlomet. Ve vnitřním rámečku 
jsou pryžová lůžka, do nichž jsou vsunuty tvarová plechová podložka a nálitek bakelitového ložiska. 

Další demontážní prací, kterou je nutno ovládat při výměně kompletu paraboly se sklem, je jeho vyjmutí z vnitř-
ního rámečku. Sklo v parabole je zalisováno. Celek je vložen do rámečku a upevněn třemi příložkami, jejichž plošné 
pružiny zapadají do výseků v rámečku. Po stisknutí a posunutí pružin lze příložky vytáhnout a parabolu vyjmout. 

V ýměna  žárovky v  p ře dn íc h  uka z ate l íc h,  v  z adn í  skup inové sv í t i lně  a  sv í t i lně  stá tn í  poz návací 
značky se provede ze zadní stěny svítilny natočením uzávěru, jeho uvolněním a vyjmutím ze svítilen i se žárovkou. 

Zadní skupinová svítilna má jednotlivé svítilny seskupeny od kraje ke středu vozu v pořadí: směrové světlo, 
koncové světlo, odrazka, brzdové světlo, zpětný (couvací) světlomet. 

Výměna žárovky ve svítilně  vnitřního osvětlení se provede stisknutím boku krytu svítilny (zespodu 
a shora) a vyklopením krytu směrem nahoru nebo dolů. Při zpětném zasazování postupujeme obráceně: nasadit, 
stisknout a zatlačit do rámečku svítilny. 

Výměna žárovky v kontrolní svítilně  varovného osvě tlení se provede zezadu svítilny, tahem se 
vyjme objímka se žárovkou. Přístup je otvorem pod přístrojovou deskou. 
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CHARAKTERISTIKA AUTOMOBILŮ Š 100, Š 100 L, Š 110 L 

Š 100 — Základní provedení — je to pětisedadlový, čtyřdveřový osobní automobil odvozený od Škoda 1000 
— standard. Má motor o objemu válců 988 cm3. 

Sdružený palubní přístroj je na odnímacím panelu před řidičem. Sdružuje rychloměr s počítačem ujetých kilo-
metrů, teploměr chladicí kapaliny, ukazatel stavu paliva a kontrolní světla směrových světel, dálkových světel, nabíjení, 
mazání, zásoby paliva a brzdového systému. Kontrolní svítilna varovného světla je umístěna vedle spínače na štítu 
přístrojové desky. Ovládání elektrických zařízení je soustředěno na přístrojové desce a na krytu hřídele řízení. Na levé 
straně krytu hřídele řízení je přepínač směrových světel kombinovaný se spínačem akustické houkačky. Na pravé straně 
je přepínač dálkových a tlumených světel, kombinovaný se spínačem světelné houkačky. Na štítu přístrojové desky jsou 
spínače stěrače, topení, parkovacího a hlavního světla, varovného světla s kontrolní svítilnou. Na spodním okraji pří-
strojové desky je spínač osvětlení přístrojů s reostatem a spínač osvětlení vnitřního prostoru. Uzamknutím zámku 
řízení a zapojením přepínače varovných světel je umožněno zapojení parkovacích světel na jedné, volitelné straně. 

Na okraji přístrojové desky před řidičem je tlačítko mechanického ostřikovače čelního okna. Pod přístrojovou 
deskou je zásuvka pro ruční svítilnu. Nad čelním oknem jsou dvě clony proti slunci a uprostřed zpětné zrcátko. 

Akumulátor je umístěn ve skříni na levé straně pod zavazadlovým prostorem. Vozy mají zvětšené asymetrické 
světlomety o průměru 160 mm. Zadní skupinové svítilny mají uspořádání horizontální (vedle sebe). Zpětný světlomet 
se montuje na všechny automobily. Přední směrové svítilny jsou zabudovány do nově tvarovaných nárazníků se stup-
ňovitým profilem. Přístrojová deska je z plastické hmoty ABS a je opatřena bezpečnostním panelovým obložením. 
Sdružený přístroj se do ní namontuje samostatně. Zapínání obrysových a hlavních světel se ovládá otočným spínačem 
umístěným na přístrojové desce. Přepínání tlumených a dálkových světel je na krytu hřídele řízení. Intenzita osvětlení 
přístrojů je seřiditelná. Je zabudována zásuvka pro montážní svítilnu a spínač varovných světel s kontrolní svítilnou 
pro nouzovou signalizaci všemi směrovými světly, upozorňujícími na závadu na vozidle. Ve sdruženém přístroji je 
umístěna kontrolní svítilna činnosti brzd. Do všech automobilů se montuje intervalový čtyřpolohový spínač stěračů 
čelního okna. První poloha zajišťuje 70 cyklů za minutu, další tři polohy umožňují postupně delší časové prodlevy 
mezi jednotlivými cykly. Spínací skříňka se zámkem řízení je nové konstrukce oproti dřívější. 

Počínaje modelem 1973 jsou všechny vozy vybaveny alternátorem 14 V, 35 A. Motorek větráku topení má dvojí 
otáčky, čímž je možno regulovat intenzitu vytápění. 

Od počátku roku 1973 jsou všechny vozy Škoda vybaveny zapuštěnými vnějšími klikami a bezpečnostními zámky. 

Š 100 L — Je namísto dříve vyráběného osobního automobilu Škoda 1000 MB de Luxe. Tento automobil má 
především vzhledové doplňky karosérie, lepší čalounění a sedadla. Je určen pro náročnější uživatele. 

Kola mají hliníkové leštěné ozdobné kryty. Sedadla jsou klubovkového provedení, potah předních i zadních seda-
del a výplní dveří je z lehčené plastické kůže, střední části sedadel jsou čalouněny látkou. Strop je bezpečnostní, 
nad sedadly prošívaný s polyuretanovou vložkou. Podlahy a čela pod zadními sedadly jsou vyloženy textilními koberci. 

Kryty předních kol jsou čalouněny lemovanou prošívanou plstěnou izolací. Plošina za zadními sedadly je ča-
louněna svařovaným potahem z černé lehčené plastické kůže s vyseknutou mříží. Tato kůže je i na předních sloupcích. 

Clona proti slunci u spolujezdce má na zadní straně zrcátko. Ozdobný štít na přední stěně s nápisem Škoda z plas-
tické hmoty je doplněn lesklými ozdobnými lištami i označením „de Luxe". Prahy dveří jsou kryty lesklými lištami. 

Standardně se montují u všech provedení automobilu lapače nečistot za zadními koly. 
Vyráběl se od konce srpna 1969 spolu s typem Š 100 a 110 L. 

Š 110 L — Uvedený automobil má karosérii předcházejícího provedení — Š 100 L — ale motor o větším objemu 
válců, a to 1107 cm3, s vyšším výkonem a s dalšími úpravami. Je použito jiné osazení prvků karburátoru JIKOV 32 BS, 
spodní víko motoru je odlito z hliníkové slitiny. Chladič má zvýšenou účinnost. Zapalovací svíčky jsou také odlišné — 
PAL Super 14-8 (nové označení — N7). 

Karosérie je kromě čalounění střední části sedadel perforovanou lehčenou plastickou kůží a odlišného označení 
Škoda 110 L zcela shodná s typem Š 100 L. 

 
ŠKODA 110 L 
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Výměna žárovek v kontrolních a osvětlovacích svítilnách přístrojového štítu se provede ze 
zadní stěny přístrojového štítu pootočením a odejmutím pouzdra se žárovkou. Přístup je otvorem pod přístrojovou 
deskou nebo vyklopením štítu z přístrojové desky. 

Výměna žárovky v bočních parkovacích svítilnách (na předních blatnících) se provede uvolněním 
šroubku v rámečku svítilny, otočením krytu dělicí rovinou do vodorovné polohy lze kryt sejmout. 

Seřizování houkačky 

Před seřizováním nutno houkačku pevně upnout za držák a všechny šrouby spojující kryt houkačky s tělesem 
a membránou pevně dotáhnout. 

Houkačka chraptí - šroubovákem pomalým otáčením vpravo šroubkem vzadu upravujeme spotřebu proudu, 
až vyladíme houkačku na čistý tón. 

Houkačka slabě houká- šroubovákem pomalým otáčením šroubu vzadu vlevo snižujeme spotřebu proudu, 
až vyladíme na čistý tón. 

Houkačka vůbec nehouká - otvorem v předním krytu uvolníme matici nástrčkovým klíčem a vsunutým 
šroubovákem otočíme stavěcím šroubem doprava, až lehce dosedne na jádro. Pootočením téhož šroubu zpět o 1/2 
max. 3/4 otáčky nastavíme vzdálenost kotvy od jádra. V této poloze zadržíme šroub šroubovákem a maticí otočením 
vpravo pevně dotáhneme. Připojíme-li k akumulátoru (příslušného napětí), ozve se dopad kotvy (jasně slyšitelné 
cvaknutí). Za přerušovaného zapínání akumulátoru otáčíme pozorně a pomalu šroubkem vzadu doleva, až houkačka 
zazní. Doladíme mírným pootočením vpravo nebo zpět na silnější tón. Po seřízení houkačky obnovíme všechna 
zajištění barvou. 

Kabelová instalace, přístroje a spínače souhrnně 

Popis funkce a umístění přístrojů a spínačů je uveden jednak v předchozích legendách a jednak v návodu k obsluze, 
který výrobce vkládá do každého nového automobilu pro majitele. 

Kabelová instalace, která byla u typu Škoda 1000 MB nedílným celkem, je u vozů Škoda 100 pro snadnější 
montáž a demontáž rozdělena na dvě části - přední větev a zadní větev. Oba podkomplety jsou spojeny svorkovnicí 
se šestnácti nožovými konektory. Podobné dvě svorkovnice připojují kabeláž ke štítu přístrojů. 

Uvedu některé zvláštnosti, odchylky a změny, pokud mají vztah k údržbě a opravám: 

a) Štít přístrojů je konstruován formou tištěných spojů. Neopravujeme jej proto nikdy sami, ale opravu svěříme 
vždy servisu výrobee n. p. Pal Kbely. 

b) Panelový štít s přístroji je snadno vyjímatelný po odjištění dvou odpružených západek, které jsou přístupné 
otvorem pod přístrojovou deskou a jsou umístěny zezadu v postranních částech panelu (odjištění provedeme 
pootočením kliček). Je to velmi účelné při výměně žárovek v kontrolních svítilnách a osvětlení přístroje. 

c) Proti typu Škoda 1000 MB mají vozy spínač a kontrolní svítilnu varovných světel. Při zapnutí varovných světel 
blikají současně všechna čtyři směrová světla. U automobilů vyráběných do konce července 1971 se při zapnutí 
varovných světel samočinně vypíná zapalování. Od srpna 1971 bylo jejich zapojení sladěno s připravovanými 
dopravními předpisy tak, že varovná světla jsou použitelná i při běhu motoru (viz legendy ke schématům). 

d) Další odlišnost je intervalový spínač stěračů, který umožňuje při dešti různé intenzity volit buď stálé, nebo jen 
občasné setření čelního skla, a to automaticky po předchozí volbě. Intervalový spínač mění počet cyklů stěrače 
v rozmezí čtyř poloh přepínače: 

 

1. otočením z nulové polohy, vlevo se zapíná nepřetržitý chod, který má 70 ± 15 % cyklů za minutu (proti 
vozům 1000 MB, u kterých stěrač měl 50 cyklů za minutu), 

2. první poloha z nulové vpravo — má 25 cyklů za minutu, 
3. druhá poloha vpravo — má 12 až 15 cyklů za minutu, 
4. třetí poloha vpravo — 5 až 7 cyklů za minutu. 

 

e) Při použití elektrického ostřikovače čelního skla není nutno montovat další spínač. Přepínač stěračů má volnou 
svorku, na kterou se připojí kabel od ostřikovače, spínač při stlačení pracuje i jako spínač motorku ostřikovačů. 

f) Jelikož vozy Š 100 mají dvouokruhové brzdy, má každý brzdový okruh svůj tlakový spínač, který současně přes 
kontrolní svítilnu signalizuje případnou poruchu brzdového okruhu. Některé série však měly tlakový spínač pouze 
jeden. 

g) Využití obrysových a koncových světel při parkování bylo také novinkou typu S 100. Při poloze klíčku zapalování 
na „stop" lze totiž vychýlením páčky spínače směrových světel rozsvítit obrysová a koncová světla podle potřeby 
na levé nebo pravé straně. Nutno dát pozor, aby nedošlo k nechtěnému zapojení omylem (ve dne) při vystupování 
z vozu. Amatérsky lze namontovat další spínač, kterým se dá přerušit funkce zařízení. 

h) Spínací skříňka typů Š 100 má samostatný klíček, který je odlišný od klíčku k zámku dveří. Spínací skříňky monto-
vané na vozy vyráběné od srpna 1970 doznaly změnu v tom směru, že ze skříňky nelze vyjmout klíček mimo polohu 
„stop" (zamknuté řízení). Nedoporučují se amatérské opravy spínacích skříněk. 

ch) Přístrojová deska je zcela odlišná od desky Š 1000 MB. Do srpna 1972 měly všechny modely vozů Š 100, 100 L, 
110 L a 110 LS přístrojové desky jednotné. Od modelu 1973 jsou přístrojové desky rozlišeny. U verze Š 100 
zůstala přístrojová deska i nadále barevně stejná, u provedení de Luxe jsou přístrojové desky celé černé. Odlišností 
přístrojové desky modelu 1973 obou verzí od předešlých jsou standardně montované otočné vývody vzduchu 
s možností směrování. Hubice mají i otočné šoupě regulující průtok až do uzavření. Přívod vzduchu k těmto 
hubicím je rozvodkami a hadicemi odbočujícími z hlavního přívodu. 
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i) Těleso topení zůstalo stejné, ale změnil se větrák a jeho elektrický motorek. Ten má dvoustupňovou regulaci 
provedenou předřazeným odporem. Zatímco u předcházejících modelů byl průtok vzduchu 160 m3 za hodinu, je 
u tohoto modelu při spuštěném I. stupni 230 m3 za hod. a při II. stupni cca 115 m3 za hod. Elektrický motorek 
má výkon 100 W proti dřívějším 28 W. Není možno jej dodatečně montovat na vozy, u kterých je použito dynamo. 
Opačný případ, tj. použití původního motorku 28 W na vozy modelu 1973 je možný. Ovládání elektromotorku je 
na stejném místě, má však třípolohový přepínač. Údržbu a opravy elektromotorku větráku topení je nutno předat 
odborné dílně. Samotný systém rozvodu vzduchu údržbu nevyžaduje, mimo občasné vyčištění drátěného filtru 
vzduchu vsunutého do tělesa větráku topení. 

j) Standardně se montují zpětné světlomety u vozů Š 100. Zapojují se automaticky při řazení zpětného chodu a za-
pnutém zapalování, tedy bez závislosti na rozsvícení obrysových světel. 

k) Změnou je i použití jedné svítilny vnitřního osvětlení, která je montována na levý střední sloupek a rozsvěcuje ji 
bud spínač umístěný na panelu, nebo dveřní spínač instalovaný u levých předních dveří. 

Žádnou z oprav elektrických zařízení, kromě výměn žárovek a pojistek, se nedoporučuje provádět amatérským 
způsobem. Při znalosti principu stavby instalace je možno vyhledávat a odstraňovat poruchy podle schématu a legendy 
uvedené v této knize. Poruchovost je však mirimálm a závadu některého přístroje (motorku stěrače, cyklovače, benzí-
noměru atd.) řeší většinou i odborné opravny výměnou celku. 

U motorku stěrače vozů Š 100 je možnost opravy při vadné funkci spínače doběhu. Stěrač má zařízení, které 
umožňuje doběh stíracích ramének do pravé mezní polohy, ať jsou vypnuty v kterékoli jiné poloze. Po delším provozu 
může dojít k závadě tohoto zařízení, která se projevuje buď nemožností vypnout stěrače vůbec, nebo jejich zastavo-
váním a opětným rozbíháním z jiné polohy než mezní. Závada je zaviněna uvolněním šroubu, jehož půlkulovité 
zakončení doléhá na vačku a současně spíná nebo uvolňuje kontakt doběhu. 

Postup opravy je tento: odpojíme konektor středního kabelu ze tří zapojených na víčku motorku stěrače. Tím 
se nám umožní přístup k zátce (0 cca 10 mm) z plastické hmoty. Zátku odstraníme tlustou jehlou a šroubovákem 
seřídíme šroub skrytý pod víčkem, aby vypínání bylo opět bezvadné (maximálně 1 otáčku). Někdy je šroub v závitu 
příliš volný a je proto možnost samovolného uvolňování. V tom případě musíme - uvolněním čtyř šroubů v rozích -
demontovat celé víčko, seřizovači šroub zcela vyšroubovat a jemnými kleštěmi přiměřeně sevřít kleštiny (rozříznutá 
matice) tak, aby šroub v závitu byl těsnější. Činnost doběhu zkoušíme až po opětném smontování motorku stěrače 
a připojení kabelů. 

Dalším zlepšením je úprava zapojení obrysových světel: opomenutím nebo neúmyslným vyklopením páčky 
- třeba při vystupování z vozu a uzamčení řízení - rozsvítí se na některé straně obrysová světla bez úmyslu řidiče. 
K vyloučení této možnosti stačí jednoduchá úprava, k níž je třeba vypínače (s možností upevnění do otvoru v plechu) 
a 800 mm kabelu průřezu cca 0,75 až 1 mm2. Vypínač upevníme do otvoru, který vyvrtáme do plechové destičky - umís-
těné na levé straně pod přístrojovou deskou - mezi spínač stropního světla a reostat osvětlení přístrojů. K vypínači 
zapojíme kabely, které provlékneme pod přístrojovou deskou a vyvedeme nad spínací skříňkou. Ze spínací skříňky 
odpojíme kabel ze svorky č. 58 a spojíme ho s jedním kabelem od vypínače. Druhý kabel od vypínače připojíme na 
svorku č. 58 spínací skříňky. 

Jediné amatérské zlepšení, které lze doporučit, je spojení ukostřovacích konektorů objímek pro žárovky v zadních 
skupinových svítilnách a svítilně státní poznávací značky, a to kabelem spojeným s kostrou. Tím se totiž zamezí častý 
jev způsobený zaoxidováním ukostřovacího dotyku jednotlivých objímek a tím vyřazení žárovky z činnosti. 

Seřízení předstihu zážehu 

Rozdělovač se nastavuje tak, aby okamžik rozpojení kontaktů, tj. jiskra na zapalovací svíčce, nastal 4° + 2° 
(měřeno na klikovém hřídeli) před horní úvratí pístu. Postup: 
a) Tahem za řemen větráku pootáčíme motorem (vždy doprava, aby se vymezily vůle v převodech pohonu rozdělo 

vače) a rysku na řemenici klikového hřídele postavíme na 4° stupnice na víku rozvodových kol. Ryska je na hraně 
řemenice u víka. 

b) Uvolníme rozdělovač v držáku povolením stahovacího šroubu držáku a zapneme zapalování. 
c) Vytáhneme střední kabel z hlavice rozdělovače (přívod vysokého napětí od zapalovací cívky) a konec kabelu 

přidržíme ve vzdálenosti 3—5 mm od bloku motoru, event. s ním vodivě spojené jiné součásti. Poloha rozdělovače 
pro nastavený předstih je dána okamžikem přeskoku jiskry z kabelu na motor a zajistíme ji přitažením stahovacího 
šroubu rozdělovače. 

Během provozu mění někdy motor nárok na předstih vlivem opotřebení rozdělovače, úsad ve spalovacích prosto-
rách válců atd. a je nutné korigovat jej poslechem. Klepe-li motor při prudké akceleraci na IV. rychlostní stupeň 
z rychlosti asi 40 km/h ve značném rozsahu otáček, je předstih velký. Neklepe-li vůbec, je malý. Správně má 
zaklepat v počátku akcelerace. 

Někdy ani taková korekce nepostačí k odstranění klepání a je nutné použít palivo o vyšším oktanovém čísle, než 
bylo dosud používáno. Zvláště, bylo-li používáno palivo kolem spodní hranice použitelnosti (85 oktanů). 

Kontrola regulátoru napětí 

Vodič na svorce „B" regulátoru odpojen (pozor na možnost zkratu uvolněného vodiče). Na svorce „B" regulátoru 
zařazen přes ampérmetr zatěžovací odpor (seřízený na zatěžovací proud 5 A) a voltmetr. Před započetím kontroly 
zvýšíme krátkodobě otáčky dynama na maximum. 

Při běžné kontrole postačí kontrola regulátoru napětí při malém zatěžovacím proudu. 
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Legenda: 
Rg   — regulační relé 
D     — dynamo 
R     — regulační odpor 

Schéma zapojení při kontrole regulátoru napětí a proudového omezovače 

Am — ampérmetr 
V     — voltmetr 

Zvyšujeme pomalu otáčky z minima na hodnotu, kdy se údaj voltmetru ustálí a dále nestoupá. Při těchto otáčkách 
musí tedy voltmetr udávat předepsanou hodnotu napětí (max. 14,4 V). Regulátor přitom pracuje ve druhém stupni 
regulace. Při snižování otáček přiskočí v určitém okamžiku kotva k hornímu kontaktu, regulátor začne regulovat v I. 
stupni a střídavě spíná a rozpíná regulační odpor. Regulační napětí na I. stupni minimálně 13,6 V. Rozdíl mezi I. a II. 
stupněm musí být kladný (při vyšších otáčkách vyšší napětí) a musí se pohybovat mezi 0,3—0,6 V. Při malém přechodu 
zvětšujeme vzduchovou mezeru mezi kotvou a cívkou lehkým přihýbáním nosu kotvičky s pohyblivým kontaktem; 
při velkém přechodu vzduchovou mezeru zmenšujeme. Při nastavování přechodu střídavě snižujeme a zvyšujeme 
otáčky a odečítáme odchylky voltmetru při přecházení kotvičky z jednoho regulačního obvodu do druhého. Tabulkové 
hodnoty napětí se nastaví přihýbáním regulačního palce jha regulátoru — zvětšováním síly pružiny se regulační napětí 
zvyšuje, zmenšováním snižuje. Regulační napětí kontrolujeme v celém rozsahu otáček. 

Kontrola proudového omezovače 

Schéma stejné. Zvyšujeme otáčky dynama z minima asi na 2500 až 3000. Postupně zvyšujeme proud z dynama 
zatěžovacím odporem do okamžiku, kdy začne pracovat omezovač. Pokračujeme dále ve snižování zařazeného odporu 
do té doby, kdy regulační napětí poklesne o 1,5 V. V tomto okamžiku kontrolujeme hodnotu omezovaného proudu 
na I. stupni — min. 21,4 A. 

Zvyšujeme otáčky k maximu, omezovač přechází do II. stupně. Maximální hodnota omezovaného proudu smí 
být 22,6 A. 

Přechod regulace v rozsahu otáček asi 5000 až 7000 musí být kladný (při zvýšení otáček vyšší) a má být 0,5 až 
1,0 A. Hodnota omezovaného proudu se v případě potřeby nastaví přihýbáním regulačního palce na jhu omezovače. 
Zvětšováním síly pružiny se omezovaný proud zvětšuje, zmenšováním síly snižuje. Hodnotu přechodu je možno 
v potřebném rozsahu měnit přihýbáním nosu kotvičky s pohyblivým kontaktem. Omezovaný proud kontrolujeme 
do maximálních provozních otáček dynama. 

Kontrola spínače 

Schéma viz náčrt. Spustíme motor vozidla. Vodič ze svorky „B" odpojen (voltmetr na svorce „D", ampérmetr 
a zatěžovací odpor na svorce „B"). Kontrola se provádí do odporu, při zatěžovacím proudu asi 5 A. Velmi pomalu 
zvyšujeme otáčky, zvláště v pásmu pravděpodobného sepnutí — počítáme s opožděnou reakcí motoru na otvírání 

Schéma zapojení při kontrole spínacího napětí  
Schéma zapojení při kontrole zpětného proudu 
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škrticí klapky. Spínací napětí zjistíme podle údaje voltmetru těsně před dočasným poklesem (v okamžiku vychýlení 
ukazatele ampérmetru). Sepnutím spínače a tím připojeného zatížení poklesne ukazatel voltmetru a vzápětí znovu 
naběhne na původní nebo vyšší hodnotu. Při spínání musí dojít postupně k sepnutí obou párů kontaktů spínače. 

V případě potřeby nastavíme správnou hodnotu spínání změnou síly pružiny na jhu spínače (zvětšením síly, 
tj. přihnutím palce na jhu směrem k cívce se spínací napětí zvyšuje a zmenšením síly, tj. odehnutím regulačního palce 
směrem od cívky, se hodnota spínacího napětí snižuje). 

Zpětný proud 

Schéma viz náčrt. Akumulátor je připojen: mezi svorky „D" na dynamu a regulační relé je zařazen oboustranný 
ampérmetr (s nulou uprostřed). Napětí akumulátoru 12,0 až 12,6 V. (Při plně nabitém akumulátoru se hodnota zpětné-
ho proudu poněkud zvýší). 

Zvyšujeme otáčky dynama na jmenovité napětí, postupně snižujeme a sledujeme přitom ampérmetr. Jeho ru-
čička bude klesat k nule. Po překročení nuly prochází dynamem zpětný proud z akumulátoru. Při určité hodnotě 
zpětného proudu musí spínač rozepnout a odpojit dynamo od akumulátoru. Zpětný proud závisí na mezeře mezi 
kotvou a jádrem. 

Při zmenšení vzduchové mezery se zpětný proud zvětší, při zvětšení poklesne. Nastavení se provádí posouváním 
držáku kontaktu na jhu. V praktickém provozu se potřeba této úpravy vyskytuje zřídka. Hodnota zpětného proudu 
nesmí překročit meze 2,0 až 5,0 A. 

Při odchylkách do i 3 % od mezních hodnot stavěcího předpisu není třeba seřizovat regulační relé. 

 

 

Legenda: 
Funkční schéma regulačního relé 

 

1 — regulátor napětí Rk   -  odpor kompenzační 
2 — omezovač proudu T kt  -  třmeny kontaktů 
3 — spínač napětí a zpětného proudu svorky M a D/61 — K     — kotvy 
 přípoj pro dynamo D, svorka B — přípoj pro akumu- Pj    -  regulační palec jha 
 látor B Ro   -  odpor omezovače 
C — elektromagnetické cívky   
Kt — kontakty   
Dk — držák kotvy spínače   
Rr — odpor regulátoru   
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CHARAKTERISTIKA OZNAČENÍ „Š 110 R - KUPÉ" 

Š 110 R — Vyrábí se za dřívější vyráběné dvoudveřové automobily Škoda 1000 MBX a především Škoda 1100 
MBX s karosérií „tudor" v pobočném závodě v Kvasinách od druhého pololetí roku 1970. 

Má dvoudveřovou karosérii kupé pro 2 + 2 osoby. Má motor o objemu válců 1107 cm3 se zvlášť zvýšeným výko-
nem. Vstup k předním sedadlům je z obou stran samostatnými dveřmi, k zadním sedadlům po odklopení opěradel 
předních sedadel. Přední sedadla pro řidiče a spolujezdce jsou samostatná, posuvná, klubovková s možností sklápění 
oper. Čalounění je z lehčené plastické kůže. Zadní sedadla mají sklopnou a vyjímatelnou operu umožňující přístup 
do zadního příručního zavazadlového prostoru. Podlahy vnitřního prostoru jsou pokryty textilním kobercem. Pro osoby 
sedící na předních sedadlech jsou montovány tříbodové bezpečnostní pásy, pro zadní sedadla jsou provedeny úchyty, 
umožňující dodatečnou montáž pásů. 

Samostatné kruhové kontrolní přístroje a přístroje měřicí jsou umístěny na přístrojové desce před řidičem. Panel 
sdružuje otáčkoměr, rychloměr s počítačem ujetých kilometrů, ukazatel stavu paliva, teploměr chladicí kapaliny, 
tlakoměr oleje a kontrolní světla směrových a dálkových světel, nabíjení, mazání, zásoby paliva, brzdového systému 
a varovného světla. Ovládání elektrického zařízení je soustředěno na spodní části přístrojové desky a na krytu hřídele 
řízení. Na jeho levé straně je přepínač směrových světel kombinovaný se spínačem akustické houkačky. Na dolní části 
štítu přístrojové desky jsou spínače výstražných světel, topení, stěračů s intervalovým spínačem a ostřikovače, strop-
ních světel, parkovacích a hlavních světel. Na spodním okraji desky je spínač — reostat osvětlení přístrojů. 

Uprostřed pod přístrojovou deskou je vysouvací popelník. Na pravé straně přístrojové desky je uzavíratelná kapsa. 
Pod přístrojovou deskou je zásuvka pro ruční svítilnu nebo jiné spotřebiče. Celá přístrojová deska je obložena bez-
pečnostními panely z integrální pěny. Nad čelním oknem jsou dvě clony proti slunci a zpětné zrcátko. Uzamknutím 
zámku řízení a zapojením přepínače směrových světel je umožněno zapojení parkovacích světel na jedné, volitelné 
straně. Automobil má kromě běžného elektrického vybavení ještě přídavné dálkové halogenové světlomety, zapuštěné 
v předním čele karosérie, elektrický ostřikovač čelního skla a dvoutónovou elektropneumatickou houkačku „Fanfár" 
a osvětlení zavazadlového prostoru. Zvýšení bezpečnosti při otevřených dveřích zajišťují červeně svítící svítilny za-
budované ve dveřích. 

Prostor pro osádku je větrán čerstvým vzduchem přiváděným z přední části automobilu. Vedení vzduchu vy-
úsťuje dvěma samostatnými hubicemi na přístrojové desce. Jinak dokonalé větrání doplňují spouštěcí okna ve dveřích 
a zadní vyklápěcí okna. Polohy hubic větrání jsou seřiditelné, stejně jako polohy dveřních oken. Čerstvý vzduch je 
možno přivádět také topením při uzavřeném ventilu průtoku vody topným tělesem. Automobil se vytápí teplým vzdu-
chem. Množství teplého vzduchu vedeného na sklo nebo na podlahu je seřiditelné páčkou na pravé straně kanálu 
topení. Intenzita vytápění je seřiditelná z místa řidiče páčkou umístěnou na středním kanálu vlevo a spínačem otáček 
větráku topení. Na přední stěně automobilu je nápis Škoda a lišta. Oboje dveře jsou zvnějšku zamykatelné a zevnitř 
zajistitelné proti otevření. Zámky dveří jsou bezpečnostní, vnější kliky zapuštěné. Vnější zrcátko je umístěno na levém 
předním blatníku. Automobil je vybaven chladičem oleje. 

LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PAL 
OSOBNÍHO AUTOMOBILU „ŠKODA 110 R - KUPÉ" 

Ds — Dva dveřní spínače jako automatické spínače vnitřního osvětlení umístěné v předním rámu karosérie před-
ních dveří. Jsou tlačítkové a zapínají se automaticky při otevření dveří. Ručním stlačením tlačítka a pooto-
čením o 90° je lze vyřadit z činnosti 

B       — Dvě svítilny pro vnitřní osvětlení se dvěma žárovkami 12 V, 5 W R 19/5 s paticí Ba 15s Bv    — Dvě 
svítilny varovného světla pravých a levých dveří se dvěma žárovkami 12 V, 4 W T 8/4 s paticí Ba 9s Av    — 
Mechanický spínač vnitřního osvětlení na přístrojové desce. Zapíná se vytažením táhla spínače Z       — Zásuvka 
pro elektrickou přípojku spotřebičů vedle pojistkové skříňky Ob    — Otáčkoměr vlevo na přístrojové desce 
Te — Ukazatel teploty chladicí kapaliny vlevo od tlakoměru na přístrojové desce. Funguje jen při zapnutém za-

palování. Nejvýhodnější provozní teplota pro pracovní režim motoru je v rozsahu +70° až 105 °C 
Uk — Ukazatel stavu paliva v nádrži vlevo od ukazatele teploty chladicí kapaliny na přístrojové desce. Má stupnici 

s rozsahem 0 — prázdná nádrž; 1/2 — půl nádrže; 1 — plná nádrž. Zásoba je dále signalizována kontrolní 
svítilnou. Fungují jen při zapnutém zapalování 

To     — Spínač ukazatele teploty chladicí kapaliny jako čidlo 
Af — Oranžová kontrolní svítilna zásoby paliva se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s dole na přístrojové 

desce. Svítí, pokud je v nádrži méně než 5 litrů paliva 
E — Červená kontrolní svítilna nabíjení alternátoru se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s vlevo nahoře 

na přístrojové desce 
Ko    — Červená kontrolní svítilna tlaku oleje mazání motoru se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s uprostřed 

nahoře na přístrojové desce PÍ     — 
Plovák ukazatele stavu paliva v nádrži 
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Zv     — Spínač osvětlení prostoru pro zavazadla přímo ve svítilně a ovládá se natočením krytu svítilny 
Zo — Svítilna osvětlení prostoru pro zavazadla se žárovkou 12 V, 5 W s paticí sufit na víku zavazadlového prostoru. 

Funguje jen při zapnutí osvětlení vozu 
Re     — Spínač a reostat intenzity osvětlení přístrojů dole pod přístrojovou deskou 
M      — Světlomety do mlhy — jako zvláštní výbava 
Mv   — Spínač světlometů do mlhy — jako zvláštní výbava 
S — Dva hlavní asymetrické světlomety se dvěma dvouvláknovými žárovkami 12 V, 45/40 W s paticí P 45 t 

pro dálková a tlumená světla a dvěma žárovkami 12 V, 4 W T 8/4 s paticí Ba 9s pro obrysová světla 
C — Modrá kontrolní svítilna dálkových světel se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s vlevo nahoře na pří-

strojové desce 
P       — Osmipólová pojistková skříňka pro tavné pojistky umístěná pod přístrojovou deskou vlevo včetně uzavíracího 

víčka 
Po     — Dvě boční svítilny směrových světel pravá a levá se dvěma žárovkami 12 V, 4 W T 8/4 s paticí Ba 9s Ku    
— Dvě zelené kontrolní svítilny směrových světel se dvěma žárovkami 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s umístěné 
vpravo a vlevo nahoře na přístrojové desce 
Tv — Spínač kontrolní svítilny tlaku oleje mazání motoru jako čidlo. Je na pravé straně motoru u příruby se-

trvačníku 
Kv — Kontrolní svítilna varovných světel se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s vpravo nahoře na pří-

strojové desce 
So     — Spínač varovných světel vpravo dole na přístrojové desce. Otočením spínače vpravo se rozsvítí přerušovaným 
světlem všechny svítilny ukazatelů směru. Činnost je signalizována kontrolní svítilnou na přístrojové desce F       — 
Sedm kontrolních svítilen pro osvětlení přístrojů se sedmi žárovkami 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s Sh     — 
Spínač (napáječ) přepínače hlavních světel a spínač obrysových světel 
St — Elektromotorek stěrače skla na 12 V, 3,3 A se samočinným doběhem; počet cyklů — 70 ± 15 %; záběrný 

moment — 9,32 N.m; počet ovládacích poloh — čtyři 
Vs — Spínač elektromotorku stěrače skla vpravo dole na přístrojové desce. Otočením knoflíku vlevo stěrač pracuje 

v rychlých pravidelných intervalech. Otočením vpravo se zapínají další 3 polohy se zpožďovaným pracovním 
cyklem. V každé poloze přibližně na polovinu předcházejícího cyklu. V poslední poloze pracuje přibližně již 
jen s 5 cykly za minutu 

Kr — Kontrolní svítilna obrysových světel jako zvláštní výbava se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s 
a je umístěna u spínače osvětlení vozu. Svítilna je zelená 

Vd    — Spínač motorku větráku topení vpravo dole na přístrojové desce 
Vt — Elektromotorek větráku topení na 12 V. Motorek se zapíná spínačem na přístrojové desce a páčkou (krátkou) 

na podlahovém kanálu mezi sedadly se reguluje teplota. Vztyčováním páčky se otevírá průtok topné kapalině 
do topidla. Je-li páčka plně vztyčena, je topení na max. výkonu. Nutný předpoklad pro proudění teplého 
vzduchu, mimo chod větráku je, že klapka na tělese větráku je uzavřena — ovládá se páčkou na boku větráku 

Aa — Elektrický motorek ostřikovače čelního skla na 12 V. Uvádí se v činnost stlačením knoflíku spínače stěrače 
při zapnutém zapalování 

Pr     — Přerušovač proudu směrových světel 
Bu — Dvě přední svítilny pravá a levá směrových světel se dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí Ba 15s. 

Uvádějí se v činnost pootočením páčky spínače 
Pa — Páčkovy přepínač směrových světel a akustické houkačky vlevo na hřídeli pod volantem. Posunutím páčky 

směrem nahoru se zapínají ukazatelé vpravo, směrem dolů ukazatelé vlevo. Přitažením páčky spínače k vo-
lantu nebo odtlačením k přístrojové desce se uvede v činnost akustická houkačka 

H      — Elektropneumatické zvukové houkačky na 12 V — fanfáry 
Sv     — Spínač pro zpětné světlomety je na spodní straně víka podlahového kanálu za řadicí pákou 
Sk — Spínací skříňka s klíčkem pro zapalování a spouštění je umístěna dole pod přístrojovou deskou. Má čtyři 

polohy: „0" — GARAGE" — funkce spínání vyřazeny; „1" — zapnuto zapalování — proud pro běh motoru, 
všechny spotřebiče pod proudem; „2" — spouštění motoru; „STOP" — řízení uzamčeno, poloha pro vy-
jmutí klíčku. Je-li nutné opakovat spouštění, pootočí se klíč zpět až na doraz („0 — GARAGE") a manipulace 
spouštění se opakuje — zapnout zapalování a start. Uzamykání řízení se provádí tak, že se na klíček ve spí-
nací skříňce v poloze „0 — GARAGE" zatlačí a pootočí se jím do polohy „STOP". Řízení se uzamkne 
automaticky, dojde-li potom k natočení řízením. Odemknutí nastane natočením klíčku do polohy "0 — 
GARAGE" 

Ss — Páčkovy přepínač hlavních světel a spínač světelné houkačky je umístěn vpravo na hřídeli řízení. Dálková 
a tlumená světla se zapínají otočením spínače osvětlení (na přístrojové desce „Sh") do druhé konečné polohy 
vpravo. Která světla světlometu svítí, je závislé na poloze páčky přepínače pod volantem. Při posunutí páčky 
nahoru svítí dálková světla, při posunutí dolů svítí tlumená světla. Světlo dálkových světel je signalizováno 
modrou kontrolní svítilnou na přístrojové desce. Světelná houkačka se zapíná přitažením páčky přepínače 
k volantu nebo odtlačením k přístrojové desce. Po dobu přitažení nebo odtažení svítí dálková světla. Oto- 
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cením spínače osvětlení (na přístrojové desce) do první polohy rozsvítí se obrysová světla a koncová 
světla 
s osvětlením státní poznávací značky A       — Olověný akumulátor 12 V, 35 Ah; typ AKUMA 6N 35; 

uzemněn záporný pól. Je umístěn v zadní části 
vozu, přístupný po odkrytí koberce a demontáži víka podlahy v prostoru příručního zavazadlového prostoru 
za zadními sedadly 

Rg    — Regulační relé PAL-Magneton na 14 V, 35 A; typ — PAL-Magneton 443.116-417.00 Sp     — Elektrický 
spouštěč. Technické údaje: jmenovité napětí — 12 V; typ — PAL 09-9142.07; výkon — 588,4 W; 

ovládání pastorku — elektromagnetické D       — Alternátor. Technické údaje: provozní napětí — 14 V; 
maximální proud — 35 A; typ — PAL-Magneton 

443.113-516.00 
I     — Zapalovací cívka 12 V, typ PAL-Magneton 02-9215.10 Da    — Zapalovací kabely vysokého napětí a 
odrušovací odpory svíček. Zapalovací svíčky PAL-Super 14-8 (nové 

označení N7; Bosch W225 T l5 Champion L-10 S; KLG F 80; AC 43 F event. 42 F R       — Rozdělovač 
s přerušovačem s automatickou odstředivou regulací zážehu. Typ — PAL-Magneton 443.213- 

-204.38. Pořadí zapalování — 1 — 3 — 4  — 2 G      — Dva spínače brzdových světel jsou zamontovány v 
hlavním válci brzdy pod podlahou hlavního zavazadlového 

prostoru. Přední spínač ovládá brzdová světla vpředu, zadní brzdová světla vzadu Gu    
— Spínač kontrolky brzdového systému Gc     — Signalizační relé brzdového systému 
Gk    — Červená kontrolní svítilna brzdového systému se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s umístěná dole 

na přístrojové desce 
O      — Svítilna pro osvětlení státní poznávací značky se žárovkou 12 V, 5 W R/19/5 s paticí Ba 15s K       — Dvě 
skupinové koncové svítilny se dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí Ba 15s pro zadní směrová světla (1); 
dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí Ba 15s pro brzdová světla (2); dvěma žárovkami 12 V, 5 W R 19/5 s 
paticí Ba 15s pro koncová světla (3); dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí Ba 15s pro zpětné světlomety 
(4) 

značí normální vybavení 
— — — — — — značí zvláštní vybavení 

Zapojení spotřebičů v pojistkové skříňce 

 
ŠKODA 110 R 

Osmipólová 

1 — pojistka 15 A pro vnitřní osvětlení, houkačku, zásuvku přípojky, brzdová světla, kontrolku brzdového systému, 
výstražné světlo dveří, varovné světlo — svorka 30 

2 — pojistka 15 A pro směrová světla a kontrolku, stěrač, ostřikovač, větrák topení, zpětné světlomety, kontrolky: 
nabíjení, mazání, zásobu paliva, otáčkoměr, ukazatel stavu paliva — svorka 15 

3 — pojistka 15 A pro levé koncové světlo, levé obrysové světlo, osvětlení zavazadlového prostoru — svorka 58 
4 — pojistka 15 A pro pravé koncové světlo, pravé obrysové světlo, světlo státní poznávací značky, osvětlení přístrojů, 

světlomety do mlhy a kontrolní světlo obrysových světel jako zvláštní výbava — svorka 58 
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5 — pojistka 15 A pro levé tlumené světlo — svorka 56b 
6 — pojistka 15 A pro pravé tlumené světlo — svorka 56b 
7 — pojistka 15 A pro levé dálkové světlo a kontrolku dálkových světel — svorka 56a 
8 — pojistka 15 A pro pravé dálkové světlo — svorka 56a 

Poznámka: Na přístrojové desce je ještě rychloměr se stupnicí v rozsahu do 180 km a počítač ujetých kilometrů. 
Dále je tam tlakoměr, který ukazuje tlak mazacího oleje v motoru. Parkovací osvětlení se volí podle podmínek pro par-
kování: a) otočením knoflíku spínače osvětlení (na přístrojové desce) do prvé polohy vpravo, svítí obrysové světlo 
ve světlometech, obě koncová světla a osvětlení poznávací značky; b) pro osvětlení vozu jen na jedné straně (strana 
do ulice) zapneme světla podle předcházejícího bodu, uzamkneme řízení a zapneme ukazatel směru pro tu stranu, 
která má být osvětlena. 

http://skoda.datriware.com


Zapojení vozů ŠKODA ve schématech 

http://skoda.datriware.com       Daves 2005 

Přední čelo vozu má novou ozdobnou chromovanou lištu s asymetricky umístěným rápisem Škoda 110 L 
(spolu s typem 100 L), avšak uprostřed doplněnou ještě černým páskem z plastické hmoty. Pod asymetricky 
umístěným nápisem Škoda je ještě další štítek s nápisem de Luxe. 

LEGENDA KE SCHÉMATŮM ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PAL 
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ  „ŠKODA 100, 100 L A 110 L" MODEL 1970  

A ČÁSTEČNĚ MODEL 1971 (A, Ax) 

Ds     — Dveřní spínač vnitřního osvětlení 
B       — Svítilna vnitřního osvětlení se žárovkou 12 V, 5 W R 19/5 s paticí BA 15s 
Av    — Ruční mechanický spínač vnitřního osvětlení na přístrojové desce 
Ta — Sdružený palubní přístroj obsahující přístroje a svítilny: rychloměr se stupnicí v rozsahu 20 —160 km/h. 

Poloha znaku „I", „II", „III" na spodním okraji číselníku udává doporučené maximální rychlosti na I .—III. 
stupeň rychlostního převodu, poloha posledního obdélníčku maximální doporučenou trvalou rychlost 
na IV. rychlostní stupeň po zajetí vozu. Poloha prvního obdélníčku je na rychlosti 50 km/h. Pod rychlo-
měrem je počítač ujetých kilometrů. Další přístroje a svítilny jsou již označeny zvláště písmeny Ku—Ks 

Ku — Dvě zelené kontrolní svítilny ve tvaru šipek levých a pravých směrových světel se dvěma žárovkami 12 V, 
1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s umístěné po stranách palubního přístroje 

C — Modrá kontrolní svítilna dálkových světel se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s vlevo dole palubního 
přístroje 

Uv — Ukazatel teploty chladicí kapaliny se stupnicí o vyznačeném rozsahu +40 až +120 °C. Zelené pásmo 
na stupnici v rozsahu +70 až +105 °C určuje nejvýhodnější provozní teplotu chladicí kapaliny motoru, 
tj. ručička teploměru se má za jízdy ustálit v tomto pásmu. Podmínkou pro činnost teploměru je zapnuté 
zapalování 

E — Tmavě červená kontrolní svítilna nabíjení se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s vpravo dole od stup-
nice teploměru 

Ko    — Světle červená kontrolní svítilna mazání motoru se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s vpravo dole 
od svítilny nabíjení Ab    — Oranžová kontrolní svítilna poslední zásoby paliva se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 

W s paticí Ba 9s vpravo dole 
od počítače ujetých kilometrů Af     — Světle červená kontrolní svítilna brzdového systému se žárovkou 12 

V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s vpravo 
dole od svítilny poslední zásoby paliva Uk    — Ukazatel stavu paliva v nádrži se stupnicí, která má 

vyznačený rozsah 0 — 1/2 — 1/1, tj. prázdná nádrž, půl 
nádrže a plná nádrž. Červené pásmo na stupnici vyznačuje poslední 1/4 zásoby. Ukazatel je umístěn vpravo 
dole od kontrolky brzdového systému 

Sy — Zelená kontrolní svítilna k dodatečnému zapojení nějakého zařízení se žárovkou 12 V, 1^5 nebo 2 W s paticí 
Ba 9s vpravo dole 

Ks — Sedmipólová svorkovnice přístrojového štítu. Pravá část - červená: 1 — kontrolka pravého přerušova-
ného směrového světla; 2 — kontrolka individuálního zapojení některého přídavného zařízení; 3 — ukazatel 
stavu paliva v nádrži; 4 — kontrolka brzdového systému; 5 — ukazatel stavu paliva v nádrži; 6 — kontrolka 
brzdového systému; 7 — kontrolka zásoby paliva. 
Levá část - bílá: 1 — kontrolka mazání motoru; 2 — kontrolka nabíjení dynama; 3 — plusová přípojka 
proudu; 4 — osvětlení přístrojového štítu; 5 — ukazatel teploty chladicí kapaliny; 6 — kontrolka levého 
přerušovaného směrového světla; 7 — kontrolka dálkových světel 

M      — Světlomety do mlhy (jako zvláštní výbava) 
Mv    — Spínač světlometů do mlhy 
S — Dva hlavní asymetrické světlomety se dvěma dvouvláknovými žárovkami 12 V/ 45/40 W s paticí P 45 t 

pro dálková a tlumená světla a dvěma žárovkami 12 V/ 4 W T 8/4 s paticí Ba 9s pro obrysová svrtla 
Z       — Zásuvka elektrické přípojky vlevo pod přístrojovou deskou vedle pojistkové skříňky 
P       — Osmipólová pojistková skříňka s víčkem pro tavné pojistky 15 A umístěná pod přístrojovou deskou vlevo 
Tp    — Spínač (čidlo) ukazatele teploty chladicí kapaliny motoru 
Tv     — Spínač (čidlo) kontrolního světla tlaku oleje mazání motoru na pravé straně motoru u příruby setrvačníku 
PÍ     — Plovák ukazatele stavu paliva v nádrži jako spínač signalizace zásoby paliva v nádrži 
Sm — Spínač zapojení některého přídavného zařízení s využitím volné svítilny ve štítu ke kontrole činnosti zařízení. 

Je-li svítilna v přístrojové stěně žlutá, je svorka na štítě napájena + pólem. Je-li zelená (změna je v závislosti 
na elektrické instalaci ve štítě), je ukostřena, tzn. je zapojen minus pól 

Va     — Spínač osvětlení přístrojového štítu 
By    — Kontrolní svítilna varovných světel se žárovkou 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s 
Bt     — Spínač varovných světel 
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SKODA 110 LS 
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ŠKODA 110 LS -model 1972 
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CHARAKTERISTIKA VOZŮ OZNAČENÍ „ŠKODA - 110 LS" (DE LUXE SUPER) 

Š 110 LS — Má čtyřdveřovou karosérii v provedení „de Luxe" vybavenou ještě dalšími doplňky. Liší se přede-
vším motorem. Do vozu je montován motor o objemu válců 1107 cm3 se zvlášť zvýšeným výkonem (shodný pro vozy 
Škoda 110 R-kupé). Vůz je vybaven elektrickým ostřikovačem čelního skla, dvoutónovou houkačkou, zpětnými zrcátky 
na obou předních blatnících. Je standardně navíc vybaven dvěma halogenovými světlomety, zapuštěnými do předního 
čela. Sedadla tohoto osobního automobilu mají speciální sklápěcí zařízení oper, čalounění stejné jako u Š HOL, 
jsou montovány radiální pneumatiky. 

Dva halogenové světlomety 0 135 mm jsou zapuštěny v předním čele karosérie s halogenovými žárovkami typu 
H 3. Seřizovat světlomety je možné vertikálně i horizontálně, a to zezadu, z prostoru pro zavazadla. 

Alternátor je schopen dodávat do elektrické sítě vozidla proud o intenzitě 35 A při napětí 14 V. Konstruován je 
jako třífázový synchronní generátor s polovodičovými usměrňovači, které pracují v třífázovém dvoucestném zapojení. 
Jako usměrňovačů bylo použito křemíkových diod v počtu deset kusů — z toho šest výkonových. Výhody alternátoru 
jsou uvedeny v úvodní kapitole. Regulační relé je mechanické a mnohem jednodušší než u klasické soupravy, neboť 
odpadá zpětný spínač. Jeho funkci přebírají použité polovodiče. Pro připojení regulátoru je použito bezšroubových 
spojů. 

Čerpadlo elektrického ostřikovače je vestavěno do nádobky z plastické hmoty. Rovněž součásti odstředivého 
čerpadla jsou z nekovových materiálů, takže je vyloučena koroze způsobená použitými kapalinami. Motorek ostřikovače 
se ovládá stlačením spínače stěrače v jeho ose. Plnění nádobky je snadné a umožňuje je samostatný plnicí otvor s jedno-
duchým uzávěrem. Ostřikovač je přístupný po zvednutí víka zavazadlového prostoru. Jako náplň je možno použít 
všech kapalin pro mechanické ostřikovače. V zimních obdobích se doporučuje používat nemrznoucích kapalin. V pří-
padě, že vodní náplň v zimním období zamrzne, nesmí se ostřikovač používat, protože by se mohl zničit motorek, 
který není na takovouto zátěž konstruován. 

Dvoutónové houkačky „Fanfár" jsou umístěny za předním nárazníkem. Ovládání je shodné jako u běžného pro-
vedení, tedy pohybem páčky přepínače směrových světel ve směru osy volantu. 

Výroba tohoto typu začala počátkem roku 1972 pro náročné zákazníky. Od srpna 1972 se vyráběl model 1973 
s dalšími zlepšeními, především bezpečnostními (viz druhé schéma). Některé změny, například zapuštěné kliky 
vnějších dveří a nové bezpečnostní zámky naběhly do výroby od ledna 1973. 

LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PAL 
OSOBNÍHO AUTOMOBILU „ŠKODA 110 LS" (DE LUXE SUPER) MODEL 1972 

Legenda je uvedena jen heslovitě, neboť je shodná s legendami předcházejících typů Š 100 L a Š 110 L. Pouze 
změny a doplňky jsou původní. 

B — Svítilna vnitřního osvětlení 
Ds — Dveřní spínač vnitřního osvětlení 
Av — Mechanický spínač vnitřního osvětlení 
Z — Zásuvka elektrické přípojky 
C — Modrá kontrolní svítilna dálkových světel 
Ku — Dvě zelené kontrolní svítilny směrových světel 
Uv — Ukazatel teploty chladicí kapaliny  
E — Tmavě červená kontrolní svítilna nabíjení 
F — Dvě kontrolní svítilny pro osvětlení přístrojů se dvěma žárovkami 12 V, 1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s na pří 

strojové desce 
Ko — Světle červená kontrolní svítilna mazání motoru 
Po — Sdružený palubní přístroj 
Ab — Oranžová kontrolní svítilna poslední zásoby paliva 
Af — Světle červená kontrolní svítilna brzdového systému 
Uk — Ukazatel stavu paliva v nádrži 
Sy — Zelená kontrolní svítilna k dodatečnému zapojení spotřebiče 
M — Světlomety do mlhy jako zvláštní výbava 
Mv — Spínač světlometu do mlhy 
S — Hlavní asymetrické světlomety 
P — Pojistková skříňka 
T a — Svorkovnice přístrojového štítu 
Tp — Čidlo ukazatele teploty chladicí kapaliny 
Tv — Čidlo kontrolky tlaku oleje mazání 
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PÍ — Plovák ukazatele stavu paliva 
Op — Spínač zapojení některého přídavného zařízení 
Va — Spínač osvětlení přístrojového štítu 
By — Kontrolní svítilna varovných světel 
Bt — Spínač varovných světel 
P r  — Přerušovač proudu směrových světel 
Ks — Dvakrát osmipólová svorkovnice 
Bp — Spínač (napáječ) přepínače osvětlení vozu 
St — Elektromotorek stěrače 
Vs — Spínač elektromotorku stěrače 
Om — Elektrický ostřikovač 
Vd — Spínač motorku topení 
Vt — Elektrický motorek topení 
P b  — Boční směrová světla (jako zvláštní výbava) 
Bu  — Směrová světla 
H — Elektromagnetická houkačka. Druhá houkačka jako zvláštní výbava 
P u  — Páčkovy přepínač směrových světel a akustické houkačky 
Sd — Spínač zpětných světlometů 
Sk — Spínací skříňka zapalování 
Ss — Páčkovy přepínač hlavních světel 
A — Olověný akumulátor 
Rg — Regulační relé alternátoru (viz model 1973 Š 110 L) 
Sp — Elektrický spouštěč 
D — Alternátor místo dynama (viz model 1973 Š 110 L) 
0 — Svítilna pro osvětlení státní poznávací značky 
1 — Zapalovací cívka 
R — Rozdělovač s přerušovačem 
Zs — Zapalovací svíčky 
Od — Zapalovací kabely a odrušovací odpory svíček 
G — Spínač brzdových světel a signalizační relé brzdového systému 
Gc — Spínač kontrolky brzdových světel 
K — Sdružené koncové svítilny 
J — Brzdová světla ve sdružených koncových svítilnách 
Sz — Zpětné světlomety ve sdružených koncových svítilnách 

značí normální výbavu 
značí zvláštní výbavu 

Označení barev vodičů 

z       — zelená 
č       — černá 

ž      - žlutá 
š      - šedá 

— cihlově červená 

Zapojení spotřebičů v pojistkové skříňce 
je shodné se zapojením spotřebičů vozů Š 110 L model 1972 

Schéma zapojení signalizačního relé 
je shodné se zapojením u vozů Š 110 L model 1971. 

Vnitřní schéma zapojení alternátor — regulační relé 
je shodné se zapojením u vozů Š 110 L model 1973. 

Informativní přezkoušení dynama na funkci motoru 
— schéma a legenda jsou shodné s modelem 1973 vozů Š 110 L. 

Závady a jejich odstraňování 
shodné se závadami uvedenými u vozů Š 110 L model 1973, 
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LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PAL 
OSOBNÍHO AUTOMOBILU „ŠKODA 110 LS DE LUXE SUPER" OD MODELU 1973 

Funkce, umístění a zapojení spotřebičů je v legendě uvedeno pouze heslovitě. Vše je shodné s legendami typů 
Š 100 L a Š 110 L model 1973. Tam, kde jsou změny a doplňky, jsou uvedené v plném znění, včetně poznámek 
a doplňků. 

 

ŠKODA 110 LS - model 1973 

Ds — Dveřní spínač pro vnitřní osvětlení 
B — Svítilna pro vnitřní osvětlení 
Av — Mechanický spínač vnitřního osvětlení 
Z — Zásuvka pro elektrickou přípojku pod přístrojovou deskou 
Ta — Sdružený palubní přístroj 
M — Dva pomocné dálkové světlomety se dvěma halogenovými žárovkami 12 V, H 3, 55 W s paticí Pk 22s 
Ks — Svorkovnice přístrojového štítu 
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Tv — Čidlo ukazatele teploty chladicí kapaliny 
Tp — Čidlo kontrolní svítilny tlaku oleje mazání 
PÍ — Plovák ukazatele stavu paliva v nádrži 
Va — Spínač osvětlení přístrojového štítu 
Sr  — Spínací relé pomocných dálkových světlometů 
Mv — Spínač pomocných dálkových světlometů 
P — Pojistková skříňka 
By — Kontrolní svítilna varovných světel 
Bt  — Spínač varovných světel 
Bp — Spínač (napáječ) přepínače osvětlení vozu 
St — Elektromotorek stěrače 
Vs — Spínač elektromotorku stěrače 
P r  — Přerušovač proudu směrových světel 
Vd — Spínač motorku topení 
O m  — Elektrický ostřikovač 
Vt — Elektrický motorek topení 
P b  — Boční směrová světla — jako zvláštní výbava 
Sd — Spínač zpětných světlometů 
Bu    — Směrová světla 
H — Elektromagnetická houkačka. Druhá houkačka jako zvláštní výbava 
P u  — Páčkovy přepínač směrových světel a akustické houkačky 
Sk — Spínací skříňka zapalování a spouštění 
Rg — Regulační relé alternátoru 
D — Alternátor 
Sp — Elektrický spouštěč 
I — Zapalovací cívka 
Ss — Páčkovy přepínač hlavních světel 
R — Rozdělovač s přerušovačem 
Zs — Zapalovací svíčky 
Od — Odrušovací koncovky zapalovacích kabelů s odpory 
O — Svítilna pro osvětlení státní poznávací značky 
G — Spínač brzdových světel 
Gu — Spínač kontrolky brzdových systémů 
Gc — Signalizační relé brzdového systému 
K — Sdružené koncové svítilny 
J — Brzdová světla ve sdružených koncových svítilnách 
Sz — Zpětné světlomety ve sdružených koncových svítilnách 

-----------------------  značí normální vybavení 
— — — — — — značí zvláštní vybavení 

Poznámka a doplňky: Mlhové světlomety nejsou montovány jako výbava vozu. Pro dodatečnou montáž platí 
tyto zásady: 
a) Umístění a seřízení světlometů na voze — použijí se dva s bílým nebo žlutým světlem o stejné svítivosti. Umístí se 

souměrně podle osy vozu, ve stejné výšce. Vnějšími okraji svíticích ploch nesmí přesahovat výšku a vnější okraje 
tlumených světel, od roviny max. šířky vozu smí být vzdáleny max. 400 mm. Při nezatíženém voze musí být min. 
250 mm nad vozovkou. Světlomety s orientační značkou TOP nebo šipkou se montují tímto označením nahoru. 
Směr světla, kromě přímého směru v ose vozu, není stanoven předpisem. Musí se však sklánět dolů, aby nedocháze 
lo k oslnění. Optimální dosah světel na vozovku lze předpokládat asi na 30 m. 

b) Spínač umístí se na panel vlevo pod přístrojovou deskou. Konstrukce spínače není rozhodující. 
c) Kontrolní svítilna — má-li štít přístrojů poslední kontrolku vpravo v barvě zelené, kontrolka se doplní žárovkou 

a připojí se instalace do svorkovnice na tuto kontrolku. Buď se vloží svorka do svorkovnice, nebo se u kořene pří 
slušného nože panelu štítu přístrojů (druhý nůž zprava) připájí kabel. Jinak se instaluje nová svítilna na panel 
přístrojové desky vlevo pod prostřední spínač, se středem asi 40 mm nad ozdobnou lištou desky. Svítilna musí být 
v barvě zelené nebo oranžové a doporučuje se použít svítilny používané na voze Škoda 110 R se žárovkou 12 V, 
1,5 nebo 2 W s paticí Ba 9s. 

d) Elektrické zapojení viz schéma. Pro spínací okruh a kontrolní světlo se použije kabelů SYA 0,75 mm2, a další kabely 
o průřezu 1,5 mm2. 
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Poznámka: V dříve vydaných informacích, dokud výkony světlometů nepřekračovaly 35 W, se připouštělo 
přímé připojení světlometů, tj. bez spínacího relé, napojením na pojistku č. 4 vozové instalace. Výkony mlhových 
světlometů zatěžují vozovou instalaci, proto nové instalace, včetně světlometů 35 W, nutno zapojovat jen podle shora 
uvedeného schématu. 
e) Spínací relé 12 V lze použít stejné, jako v instalaci pomocných dálkových světlometů u vozu Škoda 110 LS model 

1973. Místo k umístění se nepředepisuje. Při umístění v zavazadlovém prostoru je nutné chránit je proti poškození 
zavazadly, např. umístěním na střední výztuze čela karosérie. 

f) Mlhové koncové světlo může být použito jako další dobrovolné vybavení vozu. Zapojení je podle předcházejícího 
schématu. Smí být jen červené a 1 kus. Umístí se v levé části zádi vozu. Má být min. 100 mm od brzdového světla 
a max. 800 mm nad vozovkou při nezatíženém voze. 

Světlo lze namontovat i samostatně bez montáže mlhových světlometů. Zapojí se na pojistku č. 4 a musí mít 
všechny náležitosti zapojení jako mlhové světlomety (samostatný spínač, kontrolku). 

Elektropneumatické houkačky. Elektrický systém je prakticky shodný s houkačkou elektromagnetickou, 
přední kryt je však vytvořen zvukovodem. Elektrický příkon je 2,5 A. Montují se ve dvojici hlubší a vyšší tón, aby vznikl 
harmonický souzvuk. Tón je vytvořen délkou zvukovodu a je vyjádřen v označení: hlubší tón 1, vyšší tón 2. Např. 
v označení „12 NI" je 12 V, „Ncc povrchové provedení, „1" hlubší tón. Při montáži potřeme spojení s přívodními 
kabely tukem jako ochranu proti korozi. 

Elektromotorek vozového topení má vyšší výkon s regulací intenzity. Schéma elektrické 
instalace světlometů do mlhy jako připojení na elektrickou instalaci vozu 

 

 

Legenda: 
S      — světlomety 
Mk — mlhové koncové světlo 
Ko   — kontrolka 

Schéma mlhových světel 

Sr    — spínací relé (A — spínací okruh relé; B — napájecí 
okruh světlometů) 

P     — pojistky s uvedením čísla základní instalace vozu 
Sp   — spínač 

Zapojení spotřebičů v pojistkové skříňce 

Osmipó lová  

1 — Pojistka 15 A pro osvětlení interiéru, houkačku, zásuvku přípojky, brzdová světla včetně kontrolky brzdového 
systému, varovné osvětlení, pomocné dálkové světlomety — svorka 30 

2 — Pojistka 15 A pro směrová světla včetně kontrolky, stěrač, větrák topení, zpětné světlomety, kontrolky: nabíjení 
~~~ a mazání, ukazatel teploty chladicí kapaliny, ukazatel stavu paliva včetně kontrolky zásoby paliva 

— svorka 15 
3 — Pojistka 15 A pro levé koncové a levé obrysové světlo — svorka 58 
4 — Pojistka 15 A pro pravé koncové a pravé obrysové světlo, osvětlení přístrojového štítu, svítilnu státní poznávací 

značky — svorka 58 
5 — Pojistka 15 A pro levé tlumené světlo — svorka 56b 
6 — Pojistka 15 A pro pravé tlumené světlo — svorka 56b 
7 — Pojistka 15 A pro levé dálkové světlo a kontrolku dálkových světel — svorka 56a 
8 — Pojistka 15 A pro pravé dálkové světlo, pomocné světlomety dálkové — spínací proud — svorka 56a 
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ŠKODA 105S, 105L 

 

ŠKODA 120L, 120 LS 
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Schéma zapojení elektrického zařízení 
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LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
OSOBNÍHO AUTOMOBILU „ŠKODA 105 S, 105 L, 120 L, 120 LS" 

 

B — Dvě svítilny pro osvětlení interiéru, levá a pravá se dvěma žárovkami sufit 12 V, 5WC 11 s patici S 
8,5 a se dvěma mechanickými spínači 

Ds     — Dva dveřní kontakty levý a pravý jako automatické spínače svítilen interiéru 
Vd    — Spínač motorku ventilátoru chlazení (automatický termospínač) 
Vr — Dvoupólový elektromotorek ventilátoru chlazení s permanentními magnety a s rotorem uloženým v samo-

mazných ložiskách. Typ motoru — PAL 443.132-097.045; jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý proud — 
7,5 A; jmenovitý výkon — 55 W; směr otáčení — vpravo při čelním pohledu na hřídel; polarita kabelů — 
kabel s okem (modrý) minus pól, kabel s dutinkou (červený) plus pól 

S — Dva hlavní světlomety 0 160 mm pro typ 105 S a pro 105 L pro levý směr jízdy a 0 130 mm pro typ 105 L. 
120 L a 120 LS se dvěma asymetrickými dvouvláknovými žárovkami 12 V, 45/40 W s patici P 45 t (pro typ 
105 S a 105 L pro levý směr jízdy) pro dálková a tlumená světla, anebo se dvěma halogenovými dvouvlákno-
vými žárovkami 12 V, 60/55 W H 4 s patici P 43t-38 (pro typ 105 L, 120 L a 120 LS) pro dálková a tlumená 
světla. Ve světlometech jsou dále dvě žárovky 12 V, 4 W T 8/4 s patici BA 9s pro obrysová (parkovací) světla 

M — Dva pomocné světlomety 0 130 mm se dvěma halogenovými jednovláknovými žárovkami 12 V, 55 W H 1 
s patici P 14,5s 

Ta — Přístrojový štít: pro typ 105 S — (při pohledu zleva doprava) — zelená kontrolní svítilna levých směrových 
světel; rychloměr s vodorovnou stupnicí nahoře; zelená kontrolní svítilna pravých směrových světel vpravo 
nahoře; modrá kontrolní svítilna dálkových světel vlevo dole; ukazatel teploty chladicí kapaliny se stupnicí 
40 — 80 —1120 vlevo uprostřed; červená kontrolní svítilna alternátoru vpravo dole pod teploměrem; červená 
kontrolní svítilna mazání motoru vpravo dole vedle kontrolky alternátoru; počítač ujetých kilometrů uprostřed 
přístrojového štítu; oranžová kontrolní svítilna poslední zásoby paliva vpravo dole pod počítačem kilometrů; 
červená kontrolní svítilna brzdového systému vpravo vedle kontrolky poslední zásoby paliva; ukazatel stavu 
paliva v nádrži se stupnicí 0 — 1/2 — 1 vpravo uprostřed štítu; neobsazená zelená kontrolní svítilna vpravo 
dole. Pro typ 105 L a 120 L — ukazatel teploty chladicí kapaliny se stupnicí vlevo štítu; rychloměr  
s počítačem kilometrů vpravo vedle teploměru; sdružené kontrolní svítilny — zleva doprava: zelená neobsa-
zená ve zvláštní výbavě kontrolka tlumených světel; červená — brzdového systému; červená — činnost 
alternátoru; oranžová — poslední zásoby paliva; zelená — neobsazená; ve zvláštní výbavě kontrolka mlho-
vých světlometů; červená — neobsazená; ukazatel stavu paliva v nádrži se stupnicí vpravo od sdružených 
kontrolních svítilen. Kontrolní svítilny ve štítu: zelená kontrolka levých směrových světel vlevo nahoře mezi 
teploměrem a rychloměrem; červená svítilna — mazání motoru nahoře mezi rychloměrem a sdruženými 
kontrolními svítilnami; zelená svítilna pravých směrových světel vpravo nahoře mezi sdruženými kontrolními 
svítilnami a ukazatelem stavu paliva; modrá svítilna dálkových světel dole uprostřed mezi rychloměrem 
a sdruženými kontrolními svítilnami. Pro typ 120 LS — ukazatel teploty chladicí kapaliny v motoru 
vlevo ve štítu; rychloměr s počítačem kilometrů vpravo od teploměru; otáčkoměr motoru vpravo od rychlo-
měru; ukazatel stavu paliva vpravo od otáčkoměru; zelená kontrolní svítilna levých směrových světel vlevo 
nahoře mezi teploměrem a rychloměrem; červená kontrolní svítilna mazání motoru uprostřed nahoře mezi 
rychloměrem a otáčkoměrem; zelená kontrolní svítilna pravých směrových světel vpravo nahoře mezi o-
táčkoměrem a ukazatelem stavu paliva; červená kontrolní svítilna brzdového systému vlevo dole ve štítu; 
červená kontrolní svítilna činnosti alternátoru vpravo dole vedle kontrolky brzdového systému; oranžová 
kontrolní svítilna poslední zásoby paliva vpravo vedle kontrolky činnosti alternátoru; modrá kontrolní 
svítilna dálkových světel dole uprostřed mezi rychloměrem a otáčkoměrem; zelená kontrolní'svítilna ne-
obsazená — ve zvláštní výbavě kontrolka mlhových světlometů vpravo dole vedle otáčkoměru; zelená 
kontrolní svítilna neobsazená — ve zvláštní výbavě kontrolka tlumených světel vpravo dole ve štítu; ne-
obsazená červená kontrolní svítilna vpravo dole vedle zelené kontrolky 

Ks — Svorkovnice přístrojového štítu levá část: 1 — kontrolka dálkových světel; 2 — kontrolka mazání; 3 — 
ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru; 4 — kontrolka činnosti alternátoru; 5 — kontrolka zásoby paliva; 
6 — kontrolka levých ukazatelů směru; 7 — kontrolka pravých ukazatelů směru; 8 — kontrolka brzdového 
systému; 9 — kontrolka pro světlomety do mlhy (zvláštní výbava); 10 — neobsazeno. Svorkovnice pravá 
část: 1 — osvětlení přístrojů; 2 — přívod od pojistky č. 2; 3 — ukazatel stavu paliva (žlutá); 4 — ukazatel 
stavu paliva (modrá); 5 — otáčkoměr; 6 — ukostření 

Re     — Spínač pomocných světlometů vlevo pod přístrojovou deskou na pomocném panelu 
Z       — Zásuvka pro další spotřebiče vlevo pod přístrojovou deskou 
To     — Spínač (čidlo) kontrolky tlaku oleje 
Tv — Spínač (čidlo) ukazatele teploty chladicí kapaliny namontován přes těsnicí kroužek v hlavě válců. Je to 

termistorový článek 
PÍ     — Plovák ukazatele stavu paliva v nádrži 
P       — Osmipólová pojistková skříňka pro tavné pojistky vlevo pod přístrojovou deskou 
Pu — Páčkovy přepínač směrových světel vlevo pod volantem. Vypnutí kromě typu 105 S je automatické po pro-

jetí zatáčky 
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Ksj    — Svorkovnice: 1 — houkačka; 2 — napáječ přerušovače proudu směrových světel; 3 — levá směrová 
světla; 

4 — pravá směrová světla; 5 — přepínač hlavních světel (svorka 56); 6 — dálková světla; 7 — tlumená světla; 
8 — přívod od pojistky číslo 1 

Bu — Dvě svítilny směrových světel levá a pravá se dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí BA 15s upevněné 
do nárazníku držákem přes plochou pojistnou podložku maticí 

H — Akustická membránová houkačka na levé straně za předním nárazníkem. Provozní napětí — 12 V; spotřeba 
proudu — max. 4 A 

Op    — Elektromotorek ostřikovače: typ — MEZ MM 2004; jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý příkon — 50 W; 
výkon čerpadla — min. 15 cm3/s při tlaku 10 MPa Ks2 — Svorkovnice: 1 — neobsazeno; 2 — motor 

stěrače (svorka 2); 3 — ukostření; 4 — motorek stěrače (svorka 4); 
5 — motorek stěrače (svorka 5); 6 — motorek ostřikovače 

Vs     — Spínač motorku ostřikovače a motorku stěračů. Je umístěn vpravo pod volantem 
St — Elektromotorek stěračů s permanentními magnety, dvourychlostní. Typ (pro levé řízení) — PAL 443.122--

081.071; pro pravé řízení — PAL 443.122-076.071; jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý proud — při vyšší 
rychlosti 4 A, při nižší 2,5 A; cykly l/min — vyšší rychlost min. 60, nižší rychlost min. 20, max. 50; rozdíl 
cyklů mezi rychlostmi — min. 15 l/min; směr otáčení při pohledu na výstupní hřídel — vlevo (pro levé 
řízení), vpravo (pro pravé řízení); počet pólů — dva 

Ks3 — Svorkovnice: 1 — přívod od pojistky číslo 2; 2, 4, 5 — spínač svorka 2, 4, 5; 3 — volná 
Ks4 — Svorkovnice: 1 — přívod proudu; 2 — obrysová světla; 3 — hlavní světla; 4 — volná 
Ss      — Spínač parkovacích světel a napáječ hlavních světel vlevo na přístrojové desce 
Ks5 — Svorkovnice: 1 — přívod od pojistky číslo 1; 2 — přívod od pojistky číslo 2; 3 — napáječ přerušovače 

směrových světel; 4 — levá směrová světla; 5 — pravá směrová světla; 6 — volná 
Sk — Spínací skříňka zapalování, spouštění a zámek řízení s klíčkem vpravo na přístrojové desce. Má čtyři polohy: 

poloha „0" — funkce vyřazeny, zastavování motoru; poloha „I" — zapnuto zapalování (proud pro běh 
motoru, všechny spotřebiče pod proudem); poloha „II" — spouštění motoru — při opakování spouštění 
motoru vrátit klíček až na „0" a znovu spouštět; poloha „STOP" — poloha pro vyjmutí klíčku a funkci 
zámku řízení (po vyjmutí klíčku volantem pootočit až zámek zaskočí). Vázne-li při odemykání řízení klíček, 
uvolníme jej volantem proti napětí v řízení. Označení svorek: 15; 50; 30 

Pr     — Přerušovač proudu směrových světel 
Vx — Spínač varovných světel propojen s přerušovačem proudu vpravo na přístrojové desce. U typu 105 S se 

nemontuje 
Ks6 — Svorkovnice: 1 — přívod od pojistky číslo 2; 2 — motorek vytápění (rychlý běh); 3 — motor vytápění 

(pomalý běh); 4 — volná 
Va — Spínač motoru vytápění vpravo na přístrojové desce Vt — Elektromotor topení s permanentními 
magnety s rotorem uloženým v samomazných ložiskách. Typ motoru 

— PAL 433.132-084.025; jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý výkon — 60 W; polarita kabelů a svorek 
— kabel s okem (modrý) — minus pól na pravý nůž svorkovnice; kabel s dutinkou — plus pól na levý nůž 
svorkovnice; směr otáčení — vlevo při čelním pohledu na vystupující hřídel; počet pólů — dva 

V3 — Spínač kontrolky brzdového systému 
G      — Spínač brzdových světel 
A — Olověný akumulátor: uzemněn — minus pól speciálním měděným pásem průřez 16 mm2; umístění — pod 

příručním zavazadlovým prostorem; plus pól — průřez 16 mm2; označení — Akuma 6N 37; jmenovité 
napětí — 12 V; jmenovitá kapacita C 20 při 20 h vybíjení do 1,75 V/článek — 37 Ah; normální vybíjecí 
proud pro 20 h vybíjení do 1,75 V/článek — 1,75 Ah; normální nabíjecí proud — 3,7 A; dvoustupňové 
nabíjení: I. stupeň do 2,4 V/článek počátek plynování — 4,4 A; II. stupeň do konečných znaků nabití 
— 2,2 A 

Rg — Regulátor napětí je umístěn na nosníku karosérie vpravo od motoru vedle zapalovací cívky. Typ — PAL-
Magneton 443.116-417.020; jmenovité napětí — 14 V; označení svorek — „15; M; R" 

Sp — Elektrický spouštěč je sériový elektromotor: typ — PAL-Magneton 12 V/0,8 k 443.115-142.070; jmenovitý 
výkon — 0,66 kW; záběrový moment — 12,25 Nm; otáčky pro jmenovitý výkon — max. 1000 l/min; napětí 
na svorce 30 při jmenovitém výkonu — max. 9,5 V; proud spouštěče (bez zatížení) — max. 65 A; směr 
otáčení — vlevo; počet zubů pastorku/modul — 9/2,5; tlak pružin kontaktů — 9,3 N ± 10 %; zasouvání 
pastorku — elektromagnetické; umístění — pod podlahou zadního zavazadlového prostoru na pravé straně 
převodovky 

D — Alternátor je třífázový generátor s vestavěným polovodičovým usměrňovačem k napájení spotřebičů a aku 
mulátoru vozu stejnosměrným proudem: Technické údaje: 

Škoda 105 a 120 L Škoda 120 LS 
typové označení PAL-Magneton                      443.113-516.021 443.113-516.121 
provozní napětí                                                  14 V 14 V 
otáčky počátku nabíjení        1000 l/min 1000 l/min 
proud při otáčkách 2600 (za tepla)                   26 A 31 A 
maximální proud                                               35 A 42 A
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maximální otáčky 10 000 l/min 10 000 l/min 
označení svorek +B; M; R +B; M; R 
Zapalovací cívka umístěná v pravé části motorového prostoru vedle regulátoru napětí. Typ 
neton 12 V 
Rozdělovač s přerušovačem, s automatickým otáčkovým a podtlakovým regulátorem k řízení předstihu 
zážehu: pro Škoda 105 S a 105 L platí typ — PAL-Magneton 443.213-204.480; pro 120 L a 120 LS platí 
typ — PAL-Magneton 443.213-204.460; rozdíly jsou v charakteristice průběhu otáčkové regulace, jinak 
mají společné technické údaje: maximální otáčky rozdělovače — 3000 l/min; směr otáčení — vpravo; zdvih 
kontaktů — 0,4 i 0,05 mm; tlak mezi sepnutými kontakty — 5—6 N; kondenzátor — 0,2 až 0,25 mikro- 
faradu; úhel styku' kontaktů (do 3000 otáček) - 55 % ± 5 %; základní předstih - 3° ± 2° (pro 105 S 
a 105 L); 5° ± 2° (pro 120 L a 120 LS); pořadí zapalování — 1 — 2 — 3 — 4 
Spínací relé pomocných světlometů umístěno na příčné stěně v zavazadlovém prostoru mezi krytem válců 
brzdy a spojky a bokem vozu. Využívá se v zapojení pomocných dálkových světlometů nebo hlavních 
světlometů a mlhových světlometů v individuálním vybavení vozu. Viz schéma 
Zapalovací svíčky: pro 105 a 120 L — PAL Super 14-8 (nové označení 105 S, 105 L, 120 L - N7Y; 120 
LS - N8Y); náhrada - Bosch W 225 TI; Champion L7; nebo L 85; KLG F 80; AC 42F; pro vůz 120 
LS - PAL Super 14-9; Bosch W 240 TI; Champion L5 nebo L81; KLG F 100; AC 41F; Isolator M 
14-260 nebo M 14-280; vzdálenost elektrod — 0,7 mm; závit — M 14x1,25 mm 
Elektromagnetický odpojovač trysky karburátoru jako jehlový ventil našroubovaný do karburátoru 
Spínač zpětných světlometů vešroubovaný přes těsnění do převodovky na pravé boční straně 
Dvě skupinové koncové svítilny se dvěma žárovkami 12 V, 5 W R 19/5 s paticí BA 15s pro koncová světla 
(zcela nahoře); dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí BA 15s pro brzdová světla (pod koncovými); 
dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí BA 15s pro směrová světla (pod brzdovými); dvěma žárovkami 
12 V, 21 W P 25-1 s paticí BA 15s pro zpětné světlomety (zcela dole) 
Svítilna pro osvětlení státní poznávací značky se dvěma žárovkami 12 V, 5 W R 19/5 s paticí BA 15s 

Poznámka: Ve schématu elektrické instalace pro Škoda 120 LS je zapojení otáčkoměru a pomocných světlo-
metů uvedeno čárkovaně. Při event. dodatečné montáži pomocných světlometů s příslušným spínacím relé pro 105 S, 
105 L a 120 L je nutno odstranit ze základního svazku vodiče ze svorkovnice Ksx (svorka 6 — dálková světla) propo-
jující pojistky 7—8. 

Zapojení spotřebičů v pojistkové skříňce 

Osmipó lová  

1 — pojistka 15 A pro zásuvku elektrické přípojky, osvětlení interiéru, houkačku, varovná světla, brzdová světla, 
motor ventilátoru chlazení, kontrolku brzdového systému 

2 — pojistka 15 A pro motorek stěračů, motorek topení, směrová světla, teploměr, ukazatel stavu paliva a kontrolku 
zásoby paliva, kontrolku činnosti alternátoru a mazání motoru, motorek ostřikovače, zpětné svět-
lomety, odpojovač trysky karburátoru 

3 — pojistka 15 A pro levé koncové světlo, levé obrysové světlo 
4 — pojistka 15 A pro pravé koncové světlo, světlo státní poznávací značky, pravé obrysové světlo, osvětlení kon- 

trolních přístrojů 
5 — pojistka 15 A pro levé tlumené světlo 
6 — pojistka 15 A pro pravé tlumené světlo 
7 — pojistka 15 A pro levé dálkové světlo s kontrolkou, pomocné dálkové světlomety 
8 — pojistka 15 A pro pravé dálkové světlo 

Instalace je několika volnými vodiči; hlavní vedení je vytvořeno svazkem vodičů s pojistkovou skříňkou, rozvět-
vujících se k jednotlivým zařízením. Vodiče jsou kabely SYA 0,75 až 6 mm2. Zakončeny jsou volně bez koncovky 
apod. dutinkou, nebo je řada vodičů sdružena ve svorkovnici. 

V zavazadlovém prostoru je svazek veden po jeho levé straně nahoře a přechází za chladičem k pravé straně. 
Druhá větev prochází po mezistěně v zadní části zavazadlového prostoru. 

Uvnitř vozu je svazek veden za přístrojovou deskou. Odbočuje k dveřním spínačům a stropním svítilnám. Pro-
chází vozem po pravé straně podlahového kanálu a přechází do prostoru nad převodným ústrojím do motorového 
prostoru až ke koncovým svítilnám. 

Detailní připojení vodičů podle barvy, event. číselných znaků apod. udává další přehled. Pořadí v něm je přímé 
od světlometů po koncové svítilny, takže je zachován i přehled, jak postupně dochází k větvení hlavního svazku. 

A. Zapojení vodičů svazku 

1 .  p ra vý  s vě t l o m e t ,  r e s p e k t i ve  svě t l o me t y 
tlumené světlo ...........................................černý — bez koncovky 
dálkové světlo ............................................žlutý — bez koncovky 
obrysové světlo..........................................červený — dutinka 5,5 
pomocný dálkový ......................................žlutý — dutinka 7 

 

PAL-Mag- 

http://skoda.datriware.com


Zapojení vozů ŠKODA ve schématech 

http://skoda.datriware.com       Daves 2005 

2. levé směrové světlo 
černý — dutinka 5,5 

3. termospínač ventilátoru 
žlutý — dutinka   7 

4. levý světlomet, respektive světlomety 
dtto bod 1 

5. směrové světlo - houkačka 
směrové světlo....................................... černý — dutinka 5,5 
houkačka     ........................................... černý — volné zakončení 

6. spínací relé pomocných světlometů  
žlutý — dutinky 5,5 se symboly 1, 3, 4 — zapojí se se symboly 1, 3, 4 relé 

7. zásuvka (event. je kabel vřazen do větvení 8) 
žlutý — dutinka 5,5 

8. svorkovnice stěrače 
vodiče se symboly 1, 2, 4, 5 — zapojí se do shodných čísel svorkovnice, resp. proti vodičům shodných barev na 
svorkovnici stěrače 

9. motor - topení 
žlutý — dutinka 5,5 na symbol + 
červený — dutinka 5,5 na symbol 1/2 

10. motorek ostřikovače 
červený — dutinka 7 na + motorku 
žlutý — dutinka 7 na — motorku 

11. spínač  pomocných světlometů  
žlutý (zdvojené) — dutinka 5,5 ke světlometům 
žlutý — dutinka 5,5 ke spínači 

12. levý dveřní spínač 
(žlutý) dutinka 5,5 

13. levá stropní svítilna 
(zelený) dutinka 5,5 
(červený) dutinka 5,5 

14. pojistková skříňka 
uzlové zapojení vodičů — nerozpojovat ze svazku! 

15. spínače směrových světel, přepínače světel a houkaček 
svorkovnice 8pólová 
svorkovnice ópólová 

16. spínač parkovacích světel a napáječ hlavních světel 
svorkovnice 4pólová 

17. spínací skříňka zapalování 
dutinky 5,5 se symboly 15, 30, 50 — zapojí se na symboly 15, 30, 50 skříňky 

18. přístrojový štít  
svorkovnice lOpólová 
svorkovnice ópólová 
kostřicí vodič s očkem 

19. spínač  topení 
svorkovnice 4pólová 

20. spínač varovných světel 
svorkovnice ópólová 
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21. p ra vý  dve řn í  sp í nač  
(zelený) dutinka 5,5 

22. p ra vá  s t ro pn í  sv í t i l na  
(zelený) dutinka 5,5 
(červený) dutinka 5,5 

23. b rz d ové  s p í nače 
rozdvojený (žjutý) dutinky 5,5 — spínač horní a spodní 
červený — dutinka 5,5 — horní spínač bílý — dutinka 
5,5 — spodní spínač 

24. uka z a te l  s ta vu  pa l iva  
černý — dutinka 5,5 
žlutý — dutinka 5,5 
modrý — dutinka 5,5 
zapojí se na shodně barevně značené kolíky (hože) ukazatele 

25. sp o u š těč ,  s p í na č  z pě t n ý c h  s vě t l o m e tů  
vodiče s oky...............................................hlavní svorka spouštěče 
válcový konektor ........................................ovládací spínač spouštěče 
zelené — dutinky 5,5 ................................spínač světlometů 

26. t l a komě r  o l e je ,  te p l o mě r ,  od p o j ovač  t ry s ky  ka rburá t o ru 
zelený — dutinka 5,5.................................tlakoměr 
žlutý   — dutinka 5,5 ............................... čidlo teploměru 
zelený — dutinka 7 ...................................odpojovač trysky karburátoru 

27. z a p a lo v a c í  c í v ka ,  r e g u l á t o r  na pě t í ,  a l t e rn á t o r ,  o t áč k o m ě r  
vodič s dutinkou a odbočujícím očkem  . dutinka — regulátor svorka 15/54, očko — cívka svorka 15 
modrý — dutinka 5,5, symbol R    . . .  regulátor svorka R 
žlutý    — dutinka 5,5, symbol M   .   .   . regulátor svorka M 
modrý — konektor R................................ alternátor svorka M 
očko............................................................ svorka +B 
vodič s očkem ............................................ zapalovací cívka svorka 1 (činnost otáčkoměru) 

28. p ra vá  z a d n í  sku p i n ová  sv í t i l na  
žlutý — dutinka 5,5 ............................. koncové světlo 
černý — dutinka 5,5 ............................. směrová světla 
červený — dutinka 5,5 ............................. brzdové světlo 
zelený — dutinka 5,5 ............................. zpětný světlomet 

29. sv í t i lna  s tá tn í  poz ná va c í  z načky 
vodiče s dutinkami 5,5 

30. le vá  z a dn í  skup inová  sv í t i lna  
dtto bod 28 

B. 

1.  a kum uláto r  
kabel akumulátor plus (+) svorka — spouštěč 
pás akumulátoru minus (—) svorka — karosérie; tzv. kostřicí vodič 

2. m otor  
pás motoru (upevňovací patka) — nosná příčka motoru; tzv. kostřicí vodič 

3. roz dě lovač  
spec. kabel rozdělovač — zapalovací cívka; konec s odrušovací koncovkou do rozdělovače, začátek — zapalovací 
cívka svorka 1, speciální kabely (tzv. zapalovací) rozdělovač — zapalovací svíčky 

4 .  běž né  kos t ř ic í  ka be l y 
— samostatné: regulátor napětí — karosérie 
houkačka — upevňovací šroub houkačky 
spínací relé pomocných světlometů — karosérie 
— příslušenství spotřebičů: světlomety, stěrač, zadní skupinové svítilny, přední směrová světla, svítilna státní 
poznávací značky, motorek topení, motorek chlazení — karosérie (světlomety na nosný plech světlometů) 
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Montážní a obecné náležitosti alternátoru 

Jsou oběma typům alternátoru společné. Pro údržbu a provoz na voze platí: 
1. Chybné pólové připojení na instalaci, nebo chybné pólové připojení akumulátoru zničí polovodičové zařízení 

alternátoru. 
2. Nezkratovat ani mžikově (např. při nekvalifikovaném pokusu o kontrolu činnosti) za provozu svorky alternátoru 

nebo regulačního relé. Hrozí nebezpečí zničení polovodičů. 
3. Při výměně některé součásti nabíjecího okruhu odpojíme akumulátor — vyloučíme tím nahodilé zkraty na svorkách 

alternátoru nebo regulačního relé se stejnými následky jako v bodě 2. 
4. Neodpojujeme za provozu (tj. za chodu motoru) akumulátor. 
5. Neuvádíme alternátor do chodu naprázdno, tzn. s odpojeným vodičem od svorky ,,+B" a zapojenou svorkou „M". 

Takovýto stav by při zvyšování otáček vyvolal mimořádně vysoké napětí alternátoru, které by zničilo polovodiče. 
6. Při sváření elektrickým obloukem je nejlépe odpojit všechny vodiče od alternátoru; vodič ,,+B" chráníme před 

zkratem. 
7. Buzení alternátoru zdrojem mimo vozidlo není dovoleno. Při takovém zásahu by byly poškozeny polovodiče. 
8. Spálenou kontrolní žárovku činnosti nabíjení je nutné ihned vyměnit, jinak nemusí být zajištěno řádné nabuzení 

alternátoru. Při výměně použít žárovku o stejném příkonu (1,5 až 2 W). 
9. Dbáme na dokonalý elektrický spoj na připojovacích svorkách a na dokonalé ukostřeni alternátoru a regulátoru. 

10. Alternátor je provětráván, otevřený. Proto je nutno při mytí a čištění vozidla zabránit vnikání vody či čisticího 
prostředku větracími otvory do alternátoru. 

 

 

Legenda: 
D     — alternátor 
E     - kontrolní žárovka (1,5 W) 
A     — akumulátor 

Základní zapojení alternátoru pro jeho činnost 

Rg   — regulátor napětí 
V     — vypínač (spínací skříňka) 

Údržba spouštěče 

Údržba spočívá v kontrolách a opravách nebo výměnách: 

1. kartáčových uhlíků 
2. kartáčových per 
3. komutátoru 
4. pastorku a volnoběžky 
5. samomazných ložisek 

Uhlíky musí mít dostatečnou délku a v komůrkách být volně posuvné, přítlačná pera uhlíků musí mít dostatečný 
přítlak, komutátor musí být bez poškození, znečištění prachem nebo jinou nečistotou. Čistí se lihem, benzínem nebo 
trichloretylem a před uzavřením a spouštěním musí dojít k řádnému vyschnutí. Propálený komutátor (správně má 
hnědočervený nádech) nebo jinak mechanicky poškozený se musí ihned opravit. 

Poškozený pastorek (ozubení) nahradíme novým (celek s volnoběžkou). 

Zjišťování závad spouštěče na vozidle 

1. Jestliže spouštěč vůbec nepracuje, je nutno hledat v prvé řadě závadu v přerušeném elektrickém spojení mezi aku-
mulátorem a spouštěčenij mezi kostrou motoru a spcuštěčem nebo mezi kostrou motoru a akumulátoru. Je-li tento 
okruh v pořádku (při.zapnutém zapalování je na svorkách 30 a 50 proud), teprve potom předpokládáme závadu 
ve spínači spouštěče. Příčinou závady může i v tomto případě být zcela vybitý nebo vadný akumulátor. 
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2. Běží-li spouŠtěč i po vypnutí skříňky z polohy „Start", je nutno jej ihned zastavit odpojením akumulátoru (na 
minus pólu). 

3. Nemá-li výkon, spouštíme se zapnutými světlomety. Silný pokles svítivosti dává předpoklad nedostatečně nabi 
tého akumulátoru. 

 
Schéma připojení světlometů do mlhy na elektrickou instalaci 

Legenda: 
M    — světlomety do mlhy Re   — spínací relé (A — spínací okruh relé; B — napájecí 
Km — kontrolka mlhovek okruh světlometu) 
Kk   — kontrolka mlhového koncového světla V     — spínač mlhovek 
Mk  — mlhové koncové světlo P     — pojistky (zleva): pojistka č. 1 elektrické instalace vozu; 
Ví    — spínač mlhového koncového světla pojistka č. 4 elektrické instalace vozu; pojistka č. 7 elek- 

trické instalace vozu 

Pro světlomety využijeme volné zelené kontrolky v přístrojovém štítě; mlhovému koncovému světlu přísluší 
kontrolka ve spínači. 

 
Schéma zapojení světlometů s použitím spínacího relé - dodatkové zapojení do základní elektrické instalace 

Legenda: 
P      — pojistky č. 5; 6; 7; 8 V2    — spínací relé pomocných světlometů 
Pu/6 — k přepínači směrových světel svorkovnice 6 Vp   — relé pomocných dálkových světlometů 
Pu/7— k přepínači směrových světel svorkovnice 7 Sp/30  — ke spouštěcí svorka č. 30 

Spínací relé 

Použijeme stejného dalšího relé jako pro spínání pomocných světlometů (u vozu s dvojicí světlometů), nebo 
jiného relé s obdobnou funkcí. Umístění je libovolné. 

Pro kontrolky a spínací okruh relé použijeme kabelů o průřezu 0,75 mm2, pro ostatní instalaci 1,5 mm2. 

Reléové spínání světlometů 

Ve zvláštní výbavě může být pro spínání světlometů vřazeno relé. Některé státy (např. Švédsko) je přímo přede-
pisují. Zapojení viz schéma. 
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Seřízení základního předstihu zážehu 

1 .  M e t o d a  b e z  p o mo c n ýc h  p ro s t ře d ků  

a) Pootočíme motorem, aby ryska na řemenici klikového hřídele byla proti rysce na víku rozvodových kol v hodnotě 
potřebného předstihu. 

b) Uvolníme rozdělovač v držáku povolením stahovacího šroubu držáku a zapneme zapalování. 
c) Vytáhneme střední kabel z víka rozdělovače (přívod vysokého napětí od zapalovací cívky) a konec kabelu 

přidržíme ve vzdálenosti 3—5 mm od bloku motoru, event. od jiné, s ním vodivě spojené součásti. Rozdělova 
čem pootočíme vpravo a pomalu jej vracíme zpět. Poloha rozdělovače pro nastavený předstih je dána okamžikem 
přeskoku jiskry z kabelu na motor. V této poloze rozdělovač zajistíme stahovacím šroubem držáku. 
K pootáčení motorem použijeme klíče nasazeného na šroub řemenice klikového hřídele. Otáčíme vždy doprava, 
aby byly vymezeny vůle v převodech pohonu rozdělovače a šroub byl vždy zatahován. Pro snížení odporu 
v otáčení lze uvolnit zapalovací svíčky. 

2 .  P ra c o vn í  me t o d a  s t rob o skop i c ká 

Při ní se sčítají hodnoty základního předstihu a předstihu regulovaného otáčkovou regulací, přičemž hodnoty podle 
diagramu se v součtu znásobí dvěma. Vliv podtlakové regulace je nutno vyloučit odpojením příslušné hadice (spo-
jení rozdělovače s karburátorem). Způsob měření je dán vlastním diagnostickým zařízením. 

Seřízení běhu naprázdno 

Seřídíme vůli na kontaktech přerušovače v rozdělovači, elektrody zapalovacích svíček a předstih zážehu. Dále 
překontrolujeme, že je vůle na ventilech (není-li, vytvoříme ji přímým seřízením ventilů), vyčistíme vložku čističe 
vzduchu a překontrolujeme, zda akcelerační táhlo má potřebnou vůli. 

Jehlicí vyjmeme uzavírací zátku šroubu běhu naprázdno a během motoru při vyšších otáčkách (asi 2000 l/min) 
ohřejeme motor na teplotu oleje 70 °C. Sondu teploměru vložíme otvorem po vyjmuté měrce oleje. 

Za tohoto stavu připojíme měřič otáček a analyzátor CO (kysličníku uhelnatého) výfukových plynů. Šroubem 
přídavného vzduchu nastavíme otáčky na 800 ± 20—30 l/min a šroubem běhu naprázdno vyregulujeme obsah CO 
na 2+0,5 %, event. hmotnostní směšovací poměr vzduch-palivo nasávané směsi, který je k uvedenému obsahu CO 
srovnatelný, na 14,2 + 0—0,3. V průběhu asi 1 minuty pokračujícího běhu naprázdno překontrolujeme a podle 
potřeby doregulujeme seřízení. Otvor se šroubem běhu naprázdno uzavřeme naražením nové zátky dnem ven. 
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SKODA „GARDE" 
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Schéma zapojení elektrického zařízení 
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Charakteristika: Vůz Škoda-garde je čtyřmístný osobní automobil se samonosnou ocelovou karosérií sportov-
ního charakteru typu kupé, s motorem umístěným vzadu a pohonem zadních kol. Ve zvláštním provedení je vůz 
vybaven přístrojovou deskou shodnou s provedením vozů Škoda 105 GL a Škoda 120 GLS. 

Automobil je svými orgány odvozen z typu Škoda 120 GLS. Při jeho konstrukci bylo využito poznatků a zkuše-
ností získaných z používání vozů ŠKODA při sportovních akcích. Opravy, seřízení a údržba, až na uvedené výjimky, 
jsou shodné s vozem Škoda 120 GLS. 

Elektrická instalace je provedena několika volnými vodiči. Hlavní vedení je vytvořeno svazkem vodičů s pojist-
kovou skříňkou, rozvětvující se k jednotlivým zařízením. Vodiče jsou kabely SYA - 0,75 až 6 mm2. Kabely jsou 
zakončeny volně bez koncovky dutinkou nebo je řada vodičů sdružena ve svorkovnici. Kostřicí vodiče akumulátoru 
a motoru jsou speciální měděné pásy; plus kabel akumulátoru má průřez 16 mm2. 

LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
OSOBNÍHO AUTOMOBILU „ŠKODA - GARDE" 

B — Dvě svítilny pro osvětlení interiéru, levá a pravá se dvěma žárovkami sufit 12 V, 5 WC 11 s paticí S 8,5 
a se dvěma mechanickými ručními spínači. Svítilny jsou nerozebíratelný celek upevněný zamáčknutím do 
otvoru karosérie 

Ds     — Dva dveřní kontakty, levý a pravý jako automatické spínače osvětlení interiéru 
Z — Zásuvka pro další spotřebiče vlevo pod přístrojovou deskou; objednací číslo Mototechny — 193-939172 
Vd — Spínač motorku ventilátoru chlazení (větrání, vytápění) uprostřed vlevo na přístrojové desce při standardním 
vybavení. Při zvláštní výbavě (vyhřívané zadní sklo) je spínač pětipolohový: první poloha vlevo — vytápění 
zadního skla bez použití systému větrání, topení; první poloha vpravo — vysoký běh pro nárazové vytápění 
vozu (např. rychlé rozmrazení oken); druhá poloha vpravo — běžné používání topení, eventuálně větrání vozu; 
třetí poloha vpravo — vytápění zadního skla s použitím systému větrání, topení; svislá poloha spínače — 
všechny funkce jsou vypnuty. Objednací číslo Mototechny — 113-939112. Při standardním provedení je 
uspořádání zařízení uprostřed přístrojové desky — vlevo spínač motorku — vedle spínače tovární znak Škoda — 
vedle znaku je spínač varovného osvětlení. Otočením spínače vpravo — blikají všechny ukazatele směrů, obě 
kontrolní svítilny ukazatelů. Při zvláštní výbavě je uspořádání zařízení na přístrojové desce — vlevo intervalový 
spínač stěračů — vedle spínače stěračů je spínač motorku ventilátoru chlazení (větrání, vytápění) a vyhřívání 
zadního skla (pětipolohový spínač) — vedle je kontrolní svítilna varovného osvětlení — vedle kontrolky pak je spínač 
varovného osvětlení. Otočením spínače vpravo — blikají všechny ukazatele směru, obě kontrolní svítilny ukazatelů 
směru a kontrolní svítilna varovného osvětlení 
Vr — Ventilátor chlazení. Ventilátor je souprava elektromotorku s oběžným kolem větráku. Motor je dvoupólový 

s permanentními magnety s rotorem uloženým v samomazných ložiskách. Typ motoru — Pal 443.132-
097.045; jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý proud — 7,5 A; jmenovitý výkon — 55 W; směr otáčení 
— vpravo při čelním pohledu na hřídel; polarita kabelů — kabel s okem (barvy modré) — minus pól; 
kabel s dutinkou (barvy červené) — plus pól. Objednací číslo Mototechny — 113-095300 

Ta — Přístrojový štít obsahuje: ukazatel teploty chladicí kapaliny v motoru se stupnicí 40 —120 °C vlevo ve 
štítu. Optimální teplota asi 75 až 105 °C; rychloměr s počítačem ujetých kilometrů se stupnicí 0 — 180 
vpravo od teploměru. Jako zvláštní výbava — rychloměr s počítačem ujetých kilometrů a denním počítačem. 
Nastavení na nulu se provede otáčením knoflíku (vlevo dole) ve směru pohybu ručičky rychloměru. Mani-
pulaci provádíme výhradně při stání vozu; otáčkoměr motoru se stupnicí 0—80 l/min X 100 vpravo od 
rychloměru. Otáčky nemají vstoupit do červeného pásma. Při řazení rychlostních stupňů se připouští vzrůst 
otáček v rozsahu žlutého pásma; ukazatel stavu paliva se stupnicí 0 — 1/2 — 1 vpravo od otáčkoměru uka-
zuje při zapnutém zapalování prázdnou nádrž, půl nádrže a plnou nádrž. Méně než asi 5 litrů zásoby paliva 
signalizuje kontrolní svítilna; zelená kontrolní svítilna levých ukazatelů směrových světel se žárovkou 12 V, 
2 W s paticí BA 9s vlevo nahoře mezi teploměrem a rychloměrem; červená kontrolní svítilna mazání motoru 
se žárovkou 12 V, 2 W s paticí BA 9s uprostřed nahoře mezi rychloměrem a otáčkoměrem. Je-li mazání 
v pořádku, kontrolka zhasne při zvýšení otáček motoru, popř. již při běhu naprázdno. O správné funkci 
mazání se přesvědčíte zvýšením otáček motoru — světlo má zhasnout — popř. celkovou revizí mazání. 
Především kontrolujeme, je-li v motoru dostatek oleje. Potom lehce uvolníme spínač tlaku oleje. Uniká-li 
kolem jeho závitů olej, je mazání v pořádku a porucha je v signalizaci (spínač apod.). Nefunguje-li mazání, 
ihned zastavíme motor! Jde o závadu vážnějšího rázu, vyžadující odborné opravy; zelená kontrolní svítilna 
pravých ukazatelů směrových světel se žárovkou 12 V, 2 W s paticí BA 9s vpravo nahoře mezi otáčkoměrem 
a ukazatelem stavu paliva; červená kontrolní svítilna brzdového systému se žárovkou 12 V, 2 W s paticí 
BA 9s vlevo dole ve štítu. Kontrolka se rozsvítí, poklesne-li při brždění pedál natolik, že brzda začíná mít 
omezenou bezpečnost pro brždění. Vozidlo bezprostředně předáme odborné opravně k odstranění závady; 
červená kontrolní svítilna činnosti alternátoru se žárovkou 12 V, 2 W s paticí BA 9s vpravo dole vedle kon-
trolky brzdového systému. Je-li nabíjecí okruh alternátoru v pořádku, zhasne kontrolka při zvýšení otáček 
motoru, popř. již při běhu naprázdno. Nezhasne-li nebo rozsvítí-li se během jízdy, pak alternátor nedobíjí 
a je třeba odborné opravy alternátoru nebo regulátoru napětí. V takovém případě zbytečně motor nespouš- 
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Bp    — Spínač (napáječ) přepínače osvětlení vozu 
St     — Elektrický stejnosměrný motorek stěračů skel 12 V. Jmenovitý proud — 3,3 A; záběrný moment — 9,32 N. m; 

počet cyklů/min — 70 ± 15 % Vs     
— Spínač motorku stěračů skel 
Vd    — Spínač motorku větráku topení , 
Pr     — Přerušovač proudu směrových světel (tepelné relé) umístěn na příčné stěně v levé části přístrojové desky Ks     
— Dvakrát osmipólová svorkovnice s kolíky, pod ní dvakrát osmipólová svorkovnice instalace — s dutinkami Ad    
— Elektrický ostřikovač (jako zvláštní výbava) Vt     — Elektrický stejnosměrný motorek větráku topení. Technické 
údaje: typ — 09-9540.59; jmenovité napětí — 

12 V; provozní napětí — 14 V; výkon 28 W; otáčky — 4000 l/min; větrák pro vytápění vozu je umístěn 
v motorovém prostoru na pravém krytu kola 

Pb    — Dvě svítilny bočních směrových světel (jako zvláštní výbava) Bu    — Dvě přední svítilny směrových světel 
(pravá a levá) se dvěma žárovkami 12 V/21 W P 45-1 s paticí Ba 15s 

Dvě zadní svítilny směrových světel jako dvě žárovky 12 V/ 21 W P 25-1 s paticí Ba 15s (pravá a levá) 
umístěné ve sdružených koncových svítilnách Pu    — Páčkovy přepínač směrových světel a akustické 

houkačky vlevo pod volantem. Páčka nahoru — ukazatele 
vpravo; páčka dolů — ukazatele vlevo. Činnost je signalizována rozsvícením příslušného kontrolního světla 
v přístrojovém štítu. Přitažením páčky k volantu — uvede se do činnosti akustická houkačka 

H — Elektromagnetická houkačka umístěná na levé straně za předním nárazníkem. Provozní napětí — 12 V; 
spotřeba proudu maximálně — 4 A 

Sd     — Spínač zpětných světlometů na spodní straně víka podlahového kanálu za řadicí pákou 
Sk — Spínací skříňka zapalování, spouštění a uzamykání řízení s klíčkem vložená ve spodní části tělesa zámku 

řízení. Polohy klíčku: „0" — Garage — funkce spínání vyřazeny; „1" — klíček pootočit doprava — zapnuto 
zapalování — proud pro běh motoru, všechny spotřebiče pod napětím; „2" — klíček pootočit ještě více 
doprava — spouštění motoru; „STOP" — klíček pootočit doleva a vytáhnout — řízení uzamčeno 

Ss — Páčkovy přepínač hlavních světel a světelné houkačky vpravo pod volantem. Páčka nahoru — svítí dálková 
světla, což je signalizováno svícením modré kontrolní svítilny v přístrojovém štítě. Páčka dolů — svítí tlumená 
světla. Přitažením nebo odtlačením páčky k volantu se zapíná světelná houkačka 

A — Olověný akumulátor 12 V. Technické údaje: jmenovitá kapacita — C20 při 20 hod. vybíjení do 1,75 V/ 
článek — 35 Ah; typ — Akuma 6 N 35; normální vybíjecí proud pro 20 hod. vybíjení do 1,75/článek — 
1,75 A; startovací proud při 25 °C po dobu 7 min do napětí akumulátoru 8 V — 105 A; startovací proud 
při — 18 °C po dobu 3,5 min do napětí akumulátoru 6 V — 105 A; nabíjecí proud pro I. nabíjení po dobu 
50 hod. — 2,1 A; normální nabíjecí proud pro dobíjení akumulátoru v provozu — 3,5 A; maximální 
přípustný proud pro dynamo a regulaci napětí 2,4 V/článek, tj. 14,4 V/akumulátor — 18 A; umístění — 
pod zadním zavazadlovým prostorem; ukostřen — minus pól 

Rg    — Regulační relé PAL-Magneton typ 443.116-407.610. Jmenovité napětí — 12 V; spínací napětí — 12,5 V; 
omezovači proud — 22 A; zpětný proud — 5 A maximálně; provozní napětí — 14 V; jmenovitý výkon — 
300 W. Sestává ze spínače, regulátoru napětí a proudového omezovače. Označení svorek: M; D; B Sp     — 

Elektrický spouštěč. Technické údaje: jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý výkon — 0.58 kW; typ — PAL- 
-Magneton 443.115-142.070; zasouvání pastorku — elektromagnetické D       — Stejnosměrné dynamo. 

Technické údaje: jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý výkon — 300 W; rozsah 
pracovních otáček — 2200—7500 l/min; maximální proud — 22 A; počet pólů — čtyři; buzení — derivační; 
typ — PAL-Magneton 443.111-044.14 

I        — Zapalovací cívka 12 V; typ PAL-Magneton 443.212-215.101 R       — Rozdělovač s přerušovačem, s 
odstředivou a podtlakovou regulací bodu zážehu. Do výrobního čísla motoru 

610120 typ — PAL-Magneton 443.213-204.432, od výrobního čísla motoru 610121 typ PAL-Magneton 
443.213-204.34. Zdvih kontaktů u typu 443.213-204.432 — 0,4 až 0,5 mm, u druhého typu — 0,35 až 0,45 mm; 
přítlačná síla mezi sepnutými kontakty — 4,90 až 5,88 N; kapacita kondenzátoru — 0,27 mikrofaradu; pořadí 
zapalování — 1 — 3  — 4 — 2  Od    — Koncovky s odrušovacím odporem Zs     — Zapalovací svíčky 

PAL-Super 14-7 (tj. tepelná hodnota 225, nové označení — N7). Jiné typy — Bosch 
W 225 T 1; Champion - L 10 S; KLG-F-80; AC-43 F event. 42 F; vzdálenost elektrod - 0,7 až 0,85 mm 

O      — Svítilna státní poznávací značky se žárovkou 12 V/5 W R 19/5 s paticí Ba 15s 
G      — Spínač brzdových světel pro přední a zadní brzdy v hlavním válci brzdy pod podlahou zavazadlového prostoru 
Gc     — Spínač kontrolky brzdových světel K       — Dvě sdružené koncové svítilny se dvěma žárovkami 12 V/ 21 
W P 25-1 s paticí Ba 15s pro zadní směrová 

světla ( viz Bu) — se dvěma žárovkami 12 V/ 21 W P 25-1 s paticí Ba 15s   pro  brzdová světla (viz J) — 
dvěma žárovkami 12 V/ 5 W R 19/5 s paticí Ba 15s pro koncová světla a dvěma žárovkami 12 V/ 21 WP 25-1 
s paticí Ba 15 s pro zpětné světlomety (viz Sz) 

------------------  značí normální vybavení 

_ _ _ _ _ _  značí zvláštní výbavu 
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tíme, zbytečně nezapínáme elektrické spotřebiče. Tím ušetříme zásobu elektrické energie v akumulátoru, 
nutnou pro zapalování na dokončení cesty; oranžová kontrolní svítilna poslední zásoby paliva se žárovkou 
12 V, 2 W s paticí BA 9s vpravo dole vedle kontrolky činnosti alternátoru. Kontrolka se rozsvítí, je-li v nádrži 
méně než 5 litrů paliva; modrá kontrolní svítilna dálkových světel se žárovkou 12 V, 2 W s paticí BA 9s 
dole uprostřed mezi rychloměrem a otáčkoměrem; zelená kontrolní svítilna mlhových světel — nezapojena 
(jen ve zvláštní výbavě) vpravo dole pod otáčkoměrem; zelená kontrolní svítilna tlumených světel — neza-
pojena (jen ve zvláštní výbavě) vpravo dole ve štítu; oranžová kontrolní svítilna vytápěného zadního skla 
se žárovkou 12 V, 2 W s paticí BA 9s vpravo dole pod ukazatelem stavu paliva. Objednací čísla Mototechny: 
teploměr — 114-982040; rychloměr — 114-981020; otáčkoměr — 114-980052; palivoměr — 114-983010. 
Přístrojový štít je osvětlen žárovkami 12 V, 2 W s paticí BA 9s barvy modré; objednací číslo Mototechny: 
štít - 114-980110 

Ks -  Svorkovnice přístrojového štítu: lOpólová vidlice: svorky 1—10 zapojují kontrolky (středový nůž 
objímky) a teploměr: 1 -• kontrolka dálkových světel; 2 — kontrolka mazání motoru; 3 — teploměr; 4 — 
kontrolka činnosti alternátoru; 5 — kontrolka zásoby posledního paliva; 6 — kontrolka levých ukazatelů 
směru; 7 — kontrolka pravých ukazatelů směru; 8 — kontrolka brzdového systému; 9 — kontrolka vyhří-
vaného zadního skla; 10 — neobsazeno; ópólová vidlice: svorky 1—6 zapojují: 1 — osvětlení přístrojů 
(středový nůž objímky); 2 — palivoměr; znak černý vodič; teploměr, znak +, obvodový nůž objímky 
kontrolek, mazací činnost alternátoru, zásoba paliva; 3 — palivoměr, znak žlutý vodič; 4 — palivoměr, 
znak modrý vodič; 5 — otáčkoměr; 6 — ukostření. Objednací číslo Mototechny: lOpólová svorkovnice 
— 113-939197; ópólová - 113-939195 

To — Spínač (čidlo) kontrolky tlaku oleje v motoru je na pravé straně motoru za palivovým čerpadlem. Jsou-li 
mazání a žárovka v pořádku a při zapnutém zapalování žárovka nesvítí nebo svítí trvale, nutno vyměnit spínač 

Tv — Spínač (čidlo) teploměru chladicí kapaliny namontován přes těsnicí kroužek v hlavě válců. Je to termisto-
rový článek, který na základě měnící se teploty mění odpor procházejícího proudu do ukazatele teploty 
— teploměru 

PÍ — Spínač signalizace (plovák) množství paliva v nádrži umístěn na palivové nádrži pod pravým zadním se-
dadlem 

P — Osmipólová pojistková skříňka pro tavné pojistky vlevo pod přístrojovou deskou. Pojistky 15 A. Pojistka 
č. 1 je vlevo, doprava se počítají v přímém pořadí 1 -—8. Objednací číslo Mototechny — 110-939380; pojistky 
15 A ČSN 304470 - číslo Mototechny 399-939423 

S — Dva hlavní světlomety oválných tvarů se dvěma asymetrickými dvouvláknovými halogenovými žárovkami 12 
V, 60/55 W H 4 s paticí P 43 t - 38 pro dálková a tlumená světla a dvěma žárovkami 12 V, 4 W T 8/4 s 
paticí BA 15s pro obrysová světla. Číslování u vodičů: 1 — dálkové světlo; 2 — tlumené světlo; 3—ob-
rysové světlo; objednací číslo Mototechny: optická vložka H 4 — 113-920157; žárovka — 909-226000; 
žárovka 1 2 V 4 W -  909-824009 

M — Dva pomocné světlomety se dvěma halogenovými jednovláknovými žárovkami 12 V, 55 W H 1 s paticí 
P 14,5 s 

Pu — Páčkovy přepínač směrových světel, akustické a světelné houkačky a přepínač světel dálkových a tlumených 
vlevo pod volantem. Páčka nahoru — směrová světla vpravo; páčka dolů — směrová světla vlevo. Vypnutí 
směrových světel (ukazatelů) je automatické po projetí zatáčky. Přitažením páčky k věnci volantu — svítí 
světelná houkačka; stlačením páčky k hřídeli volantu — houká akustická houkačka; vychýlením páčky 
k přístrojové desce — dálková světla; střední poloha páčky — tlumená světla. Objednací číslo Mototechny 
— úplný kombinovaný přepínač 113-939101 

Ksx — Osmipólová svorkovnice: 1 — houkačka; 2 — napáječ přerušovače proudu směrových světel; 3 — levá 
směrová světla; 4 — pravá směrová světla; 5 — přepínač hlavních světel (svorka 5); 6 — dálková světla; 
7 — tlumená světla; 8 — přívod proudu od pojistky č. 1. Objednací číslo Mototechny — 113-939196 

Bu — Dvě svítilny směrových světel levá a pravá se dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí BA 15s upevněné 
do nárazníku držákem přes plochou pojistnou podložku maticí. Objednací číslo Mototechny — 114-922000 
a 114-922002 

H — Akustická membránová houkačka umístěná na levé straně za předním nárazníkem. Provozní napětí — 12 V; 
spotřeba proudu — max. 4 A. Objednací číslo Mototechny — 199-934010 

Op — Elektromotorek ostřikovače: typ — MEZ MM 2004; jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý příkon — 50 W; 
výkon čerpadla — min. 15 cm3/s při tlaku 0,1 MPa (1 kp/cm2); objednací číslo Mototechny — 113-930070  — 
Šestipólová svorkovnice: 1 — intervalový spínač stěračů (svorka 3); 2 — motor stěračů (svorka 2); 3 — 
ukostření; 4 — intervalový spínač stěračů (svorka 2); 5 — motorek stěračů (svorka 5); 6 — motorek ostři-
kovače; objednací číslo Mototechny — 113-939195 

Vs — Páčkovy (intervalový) spínač motoru stěračů a motoru ostřikovače umístěn vpravo pod volantem. První 
poloha páčky nahoru — uskuteční se pomalý běh stěračů; druhá poloha páčky nahoru — usku-
teční se rychlý běh stěračů; třetí poloha páčky dolů — spíná se polohový intervalový spínač stěračů 
umístěný vlevo na přístrojové desce (viz „Vd"); je-li intervalový spínač stěrače v základní poloze na pří-
strojové desce — praeují stěrače s 5 cykly za minutu; v každé další poloze otočením spínače vpravo — 
pracují stěrače přibližně ve dvojnásobném předcházejícím cyklu. Stlačením páčkového spínače pod volantem 
k hřídeli volantu — běží čerpadlo ostřikovače. Objednací číslo Mototechny: páčkovy spínač — 113-939111 
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Ks3 — Šestipólová svorkovnice: 1 — přívod proudu od pojistky č. 2; 2 — spínač motorku stěračů (svorka 2); 
3 — neobsazeno; 4 — intervalový spínač stěračů (svorka 4); 5 — spínač motorku stěračů (svorka 5); 6 — 
neobsazeno; objednací číslo Mototechny — 113-939195 St     — Dvourychlostní motorek stěračů s 

permanentními magnety: typ — Pal 443.122-081.071; jmenovité napětí 
— 12 V; jmenovitý proud při vyšší rychlosti — 4 A; při nižší — 2,5 A; cykly l/min — vyšší rychlost min. 
— 60 cyklů; nižší rychlost — min. 20 cyklů, max. 50; rozdíl cyklů mezi rychlostmi — min. 15 l/min; směr 
točení při pohledu na výstupní hřídel — vlevo; počet pólů — dva; objednací číslo Mototechny — 113-930011 

Ks4 — Čtyřpólová svorkovnice: 1 — přívod proudu; 2 — obrysová světla; 3 — hlavní světla; 4 — neobsazeno; 
objednací číslo Mototechny — 113-939194 

Ss — Spínač obrysových světel a napáječ přepínače hlavních světlometů vlevo dole na přístrojové desce. Otočením 
spínače vpravo do první polohy — svítí obrysová světla ve světlometech, koncová světla a světla státní 
poznávací značky; otočením spínače vpravo do druhé polohy — svítí světla jako při první poloze a hlavní 
světla podle polohy tykadlového spínače „Pu"; objednací číslo Mototechny — 113-939130 

Ra    — Autorádio jako zvláštní výbava 
Sk — Spínací skříňka zapalování vpravo dole pod přístrojovou deskou. Je součástí uzamykání řízení. Propojuje 

elektrickou instalaci, spouští motor a uzamyká řízení. Má čtyři polohy: poloha „0 — funkce vyřazeny, 
zastavování motoru; poloha „I" — zapnuto zapalování (proud pro běh motoru, všechny spotřebiče pod 
proudem); poloha „II" — spouštění motoru (při opakování spouštění motoru nutno vrátit klíček až na 
polohu „0" a znovu spouštět); poloha „STOP" — poloha pro vyjmutí klíčku a funkci zámku řízení (po 
vyjmutí klíčku volantem pootočit, až zámek řízení zaskočí). Vázne-li při odemykání řízení klíček, uvolníme 
jej volantem proti napětí v řízení. Označení svorek: 15; 16; 30; 50, které se zapojují pro činnost. Objednací 
číslo Mototechny 

V1 — Spínač varovných světel propojen s přerušovačem proudu směrových světel a kontrolkou varovných světel 
(je-li montovaná) vpravo na přístrojové desce (viz „Vd"). Otočením spínače vpravo — blikají všechna 
směrová světla a obě kontrolky směrových světel a kontrolka varovných světel. Signalizaci nutno užívat 
ve shodě se zákonnými dopravními předpisy. Objednací číslo Mototechny — spínače — 113-939100; 
přerušovače varovných světel — 113-922087 

Kss — Šestipólová svorkovnice: 1 — přívod proudu od pojistky č. 1; 2 — přívod proudu od pojistky č. 2; 3 — 
napáječ přerušovače směrových světel; 4 — levá směrová světla; 5 — pravá směrová světla; 6 — neobsazeno; 
objednací číslo Mototechny — 113-939195 

Kx — Kontrolní svítilna varovných světel se žárovkou 12 V, 2 W s paticí BA 9s umístěná uprostřed mezi spínačem 
motorku ventilátoru „Vd" a spínačem varovných světel „Vj" 

Pr     — Přerušovač proudu směrových světel 
Ks6 — Čtyřpólová svorkovnice: 1 — přívod proudu od pojistky č. 2; 2 — motor ventilátoru (rychlý běh); 3 — motor 

ventilátoru (pomalý běh); 4 — vyhřívání zadního skla; objednací číslo Mototechny — 113-939194 
V2 — Spínač motoru ventilátoru (topení, větrání) a vyhřívání zadního skla vpravo od volantu na přístrojové 

desce 
Vt — Elektromotor ventilátoru (topení, větrání). Je to souprava elektromotoru s držákem a oběžným kolem. 

Motor je dvoupólový s permanentními magnety s rotorem uloženým v samomazných ložiskách. Typ mo-
toru — Pal 443.132-084.025; jmenovité napětí — 12 V; jmenovitý výkon — 60 W; polarita kabelů a svorek 
— kabel s okem (modrý) — minus pól na pravý nůž svorkovnice; kabel s dutinkou — plus pól na levý 
nůž svorkovnice; směr otáčení — vlevo při čelním pohledu na vystupující hřídel; počet pólů — dva 

V3 — Spínač kontrolky brzdového systému je z pravé strany nahoře u brzdového pedálu. Při signalizaci závady 
dojde k jeho trvalému sepnutí 

G      — Spínač brzdových světel 
Ks7 — Čtyřpólová svorkovnice: 1 — přívod proudu od pojistky č. 2; 2 — ke spínači motorku stěračů (svorka 4); 

3 — ke spínači motorku stěračů (svorka 1); 4 — k motorku stěračů (svorka č. 4); objednací číslo Mototech-
ny - 113-939194 

V9 — Intervalový spínač stěračů jako zvláštní výbava 
A — Olověný akumulátor: uzemněn — minus pól speciálním měděným pásem průřezu 16 mm2; umístění — ve 

schránce z plastické hmoty; rozměry schránky: délka — 191 mm; šířka — 175 mm; výška — 190 mm vše 
v toleranci ±2 mm; označení podle ČSN-Akuma 6 NU 37 popř. Akuma L 1; jmenovité napětí — 12 V; 
jmenovitá kapacita — 37 Ah; hmotnost: prázdný — 9,2 kg; naplněný elektrolytem — 12,8 kg; ukostření 
— minus pól; náplň — elektrolyt asi 3 1; těleso akumulátoru — průhledná plastická hmota; objednací číslo 
Mototechny — 114-919020 

Rg — Regulátor napětí umístěn na nosníku karosérie vpravo od motoru vedle zapalovací cívky. Typ — Pal Mag-
neton 443.116-419.071; jmenovité napětí — 14 V; jmenovitý proud — 55 A; označení svorek: B —; 54; 
DF; D + ; objednací číslo Mototechny — 114-907040 

Sp — Elektrický spouštěč: typ — Pal Magneton 443.115-142.071; druh — sériový; jmenovitý výkon — 0,66 kW 
(0,9 k); jmenovité napětí — 12 V; záběrový moment — 12,25 N.m (1,25 kpm); otáčky pro jmenovitý proud 
— max. 1000 l/min; napětí na svorce „30" při jmenovitém výkonu — max. 9,5 V; proud (bez zatížení) — 
max. 65 A; směr otáčení — vlevo; počet zubů/modul pastorku — 9/2,5; tlak pružin kontaktů — 9,3 N 
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D      -  

I       - 

Vn    - 

v 6  -  
R      - 

Zk 

Zs     - 

Oh    -
V,     - 

K      -  

(0,95 kp) ± 10 %; zasouvání pastorku — elektromagnetické; umístění — pod podlahou zadního zavazadlo-
vého prostoru na pravé straně převodovky; označení svorek elektromagnetického spínače: 15a; 50; objednací 
číslo Mototechny — 113-904001; (viz doplňkové schéma při kontrole) 
Alternátor je třífázový generátor s vestavěným polovodičovým usměrňovačem k napájení spotřebičů a aku-
mulátoru vozu stejnosměrným proudem. Typové označení — Pal Magneton 443.113-516.181; počet diod 
— 9; počátek nabíjení — 1100 l/min; proud při otáčkách 2700 (za tepla) — 37 A; maximální proud — 55 A; 
maximální otáčky — 10 000 l/min; označení svorek — R; 30; M; objednací číslo Mototechny — 114-901011 
Zapalovací cívka umístěná v pravé části motorového prostoru vedle regulátoru napětí. Transformuje pře 
rušovaný primární proud na vysoké napětí k jiskrovému výboji na zapalovacích svíčkách. Typové označení 
— Pal Magneton; jmenovité napětí — 12 V; přídavný odpor pro spouštění. Jeho vyřazením zařízením 
(svorka 15a) na spínači spouštěče se zvýší sekundární napětí zapalovací cívky, čímž je spolehlivější spouštění 
zvláště v zimním období. Označení svorek: 15; 1; objednací číslo Mototechny — 113-914010 
Zapalovací kabel cívky vysokého napětí. Objednací číslo Mototechny — 110-093500 
Spínací relé dálkových, event. i pomocných světlometů. Označení svorek: 85; 30; 86; 87; objednací číslo 
Mototechny — 133-935190 
Spínací relé tlumených světlometů umístěno na příčné stěně v zavazadlovém prostoru mezi krytem válců 
brzdy a spojky a bokem vozu. Označení svorek: 85; 30; 86; 87; objednací číslo Mototechny — 113-935190 
Elektromagnetický ventil karburátoru jako jehlový ventil našroubovaný do karburátoru Spínač zpětných 
světlometů vešroubovaný přes těsnění do převodovky na pravé boční straně Rozdělovač s přerušovačem, s 
automatickým odstředivým a podtlakovým regulátorem k seřízení předstihu: typ — Pal Magneton 430.213-
204.460; max. otáčky — 3000 l/min; směr otáčení — vpravo; zdvih kontaktů 
— 0,4 ± 0,05 mm; tlak mezi sepnutými kontakty — 5 až 6 N; úhel styku kontaktů (do 3000 otáček) — 50 
až 60 %; základní předstih — 5° ± 2° (měřeno na klikovém hřídeli); kondenzátor — 0,2 až 0,25 mikro- 
faradu; pořadí zapalování — 1 — 2 — 3 — 4; mezera mezi kontakty — 0,35 až 0,45 mm; objednací čís 
lo Mototechny — 113-911000 
Zapalovací kabely a odrušovací odpory svíček. Odrušení — v rozsahu předpisu EHK (Evropská hospodářská 
komise) — 10 R; objednací číslo Mototechny — kabel 1. válce — 110-093510; kabel 2. válce — 110-093520- 
kabel 3. válce - 110-093530; kabel 4. válce - 110-093540 
Zapalovací svíčky od března 1981: Pal Super N 8 Y; náhrada - Bosch Super W 5 BC; Champion - L 87 Y; 
KLG - 755 S; NGK BP 7 HS; Marchal - GT 34; vzdálenost elektrod - 0,6 mm; závit - M 14 x 1,25 
mm; výměna — doporučení asi po 15 000 km 
Vyhřívání zadního skla topnými drátky 
Spínací relé vyhřívaného zadního skla. Označení svorek: 30; 85; 87; 86; objednací číslo Mototechnv — 113-
935190 
Dvě zadní skupinové svítilny se dvěma žárovkami 12 V, 5 W R 19/5 s paticí BA 15s pro koncová světla 
vlevo a vpravo nahoře ve skupinové svítilně; dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí BA 15s pro brzdo-
vá světla vpravo a vlevo nahoře; dvěma žárovkami 12 V 21 W P 25-1 s paticí BA 15s pro směrová světla 
vlevo a vpravo dole ve skupinové svítilně; dvěma žárovkami 12 V, 21 W P 25-1 s paticí BA 15s pro zpětné 
světlomety vpravo a vlevo dole; dvěma žárovkami 12 V, 5 W R 19/5 s paticí BA 15s pro osvětlení státní 
poznávací značky vpravo a vlevo uprostřed ve skupinových svítilnách jako krajní světla. Číselné označe-
ní na schématu: 1 — koncová světla; 2 — brzdová světla; 3 — směrová světla; 4 — zpětné světlomety; 5 — 
osvětlení státní poznávací značky. Svítilny jsou nerozebíratelný celek, do vozu jsou upevněny přes ploché 
podložky maticemi. Objednací číslo Mototechny — 114-924001 a 114-924000 

Poznámka: 1. Ve schématu elektrické instalace je zapojení pomocných světlometů; nemontují se; jsou 
uvedeny pouze k celkové informaci pro event. montáž. 
2. Demontují-li se konektorové spoje, obzvláště spoje vyhřívaného skla, pracujeme s nimi opatrně, aby 
nedošlo k jejich poškození. Při zpětné montáži konektorových spojů dbáme a kontrolujeme, aby spojení 
bylo pevné. 

 

 

Zapojení spotřebičů v pojistkové skříňce 
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Osmipólová 

1 — pojistka 15 A pro zásuvku elektrické energie, osvětlení interiéru, houkačku, varovná světla, brzdová světla, 
motorek ventilátoru chlazení 

2 — pojistka 15 A pro motorek stěračů, motorek ventilátoru (větrání, vytápění), směrová světla, teploměr, benzíno- 
měr a kontrolku poslední zásoby paliva,kontrolky: činnosti alternátoru a mazárí motoru,motorek 
ostřikovače, zpětné světlomety, kontrolku brzdového systému, elektromagnetický ventil kar-
burátoru 

3 — pojistka 15 A pro levé koncové světlo, levé obrysové světlo 
4 — pojistka 15 A pro pravé koncové světlo, světlo státní poznávací značky, pravé obrysové světlo, osvětlení kon- 

trolních přístrojů 
5 — pojistka 15 A pro levé tlumené světlo 
6 — pojistka 15 A pro pravé tlumené světlo 
7 — pojistka 15 A pro levé dálkové světlo a kontrolku dálkových světel, pro levý pomocný světlomet 
8 — pojistka 15 A pro pravé dálkové světlo, pravý pomocný světlomet 

A. Zapojení svazků vodičů 

je shodné s legendou pro Š 120 LS a 120 GLS až na tyto výjimky: 

6a )  sp í na c í  r e lé  p omoc n ýc h  svě t l o me tů  
žlutý — dutinky se symboly 30, 85, 87 — zapojí se na symboly 30, 85, 87 spínacího relé 6b ) 

sp í na c í  r e lé  t l u me n ýc h  svě t lo me tů  
černý — dutinky se symboly 30, 85, 87 — zapojí se na symboly 30, 85, 87 spínacího relé 

18a) Sp ínací  skř íňka zapalová ní  
zůstává 18b) Sp ínací  skř íňka zapalová ní  (od 

srpna  1981) 
dutinky se symboly na vodičích 15, 16, 30, 50 — zapojí se na symboly 15, 16, 30, 50 spínací skříňky 

19 .     Sp ínač  ve n t i lá to r u  (vě t r á n í ,  vytá pěn í)  
Od října 1979 i vyhřívaného zadního skla — Š 120 LS, 120 GLS 
od března 1981 Škoda 105 GL, Škoda Garde — svorkovnice 4pólová 

23.    Brzdové spínače 
žlutý — dutinka ......................................brzdový spínač 
červený — dutinka     ............................brzdový spínač 
žlutý — dutinka ......................................spínač signalizace 
bílý — dutinka ........................................spínač signalizace 

24a) Vyh ř íva né zadní  sk lo 
(od října 1979 Š 120 LS, 120 GLS, od března 1981 Škoda 105 GL) 
bílý, event. černý — dutinka  

25.    Zůstává 25a) Spouš těč ,  sp ínač  z pě tnýc h  
svě t lome tů  

červený — dutinka (od srpna 1980) na symbol 15a spínače spouštěče 
zelené — dutinky.................................... spínač zpětných světlometů 

26a )  Sp í na c í  r e lé  vyh ř í va né ho  z a d n í ho  sk l a  
(od října 1979 Š 120 LS, 120 GLS, od března 1981 Š 105 GL) 
bílý, event. černý — dutinka ................. symbol 87 
černý — dutinka ..................................... symbol 85 
bílý — dutinka........................................ symbol 30 

27 .     Za pa lova c í  c ívka ,  re gu lá to r  na pě t í ,  a l terná to r ,  o táčko mě r  
Vodič s dutinkou a odbočujícím okem, event. dutinkou  

dutinka — regulátor svorka 15/54 (54), oko, event. 
dutinka — cívka svorka 15  

modrý — dutinka symbol R (D)   . .   . regulátor svorka R (D+) 
žlutý — dutinka symbol M (DF) .   .   .  regulátor svorka M (DF) 
modrý — konektor R ............................. alternátor svorka R 
žlutý — konektor M .............................. alternátor svorka M 
černý — oko ........................................... svorka +B 
vodič s okem, event. dutinkou   . . . .  zapalovací cívka svorka 1 činnost otáčkoměru 
Zapojení uvedené v závorkách přísluší výhradně vozům Š 120 LS 120 GLS, od března 1981 Škoda 105 GL- 
alternátor 14V/55 A 28a) Z adn í 

skup inová sv í t i lna  p ra vá  
(od srpna 1981 Škoda 105 GL, 120 GLS) 
žlutý, s odbočujícím vodičem — dutinky .   . koncové světlo, svítilna státní poznávací značky 
černý — dutinka..................................... ukazatelé směru 
červený — dutinka .................................  brzdové světlo 
zelený — dutinka ................................... zpětný světlomet 

 

http://skoda.datriware.com


Zapojení vozů ŠKODA ve schématech 

http://skoda.datriware.com       Daves 2005 

30a)  Zadn í  skup inová  sv í t i lna  le vá  
dtto bod 28a (od srpna 1981 Škoda 105 GL, 120 GLS) 

Akumulátor 

Je-li těleso akumulátoru z průhledné plastické hmoty, jsou na jeho plášti ryskami vyznačené výšky hladiny 
elektrolytu „MAX." a „MIN". Dodržujme hladinu elektrolytu v tomto rozmezí. Elektrolytem je zředěná kyselina 
sírová (akumulátorová). Náplň elektrolytu je asi 3 litry. Pro dvoustupňové nabíjení platí hodnoty nabíjecího proudu: 
I. stupeň do 2,4 V/článek (tj. počátek plynování) ... 4,2 A; II. stupeň do konečných znaků nabití . . .  2,1 A. 

Údržba akumulátoru a bezpečnostní opatření 

1. Hladinu elektrolytu je nutno udržovat na úrovni perforovaných vložek mezi deskami, nebo tak, aby byly lehce 
přeplaveny (max. 4 mm). Spodní hranice pro výšku elektrolytu je 3 mm pod rovinou perforovaných vložek; 
k doplňování použijeme destilovanou vodu. Pouze prokazatelný úbytek vylitím se doplní elektrolytem o stejné 
hustotě. 

2. Svorky akumulátoru nutno udržovat čisté, občas je třeba zbavit oxidu a lehce potřít příslušným tukem. 
3. Elektrolyt rozlitý na povrchu akumulátoru nutno otřít do sucha, neboť je vodivý a způsobuje vybíjení akumu 

látoru. 
4. Kontrolujeme stav nabití podle hustoty kyseliny, resp. kontrolujeme pokles napětí voltmetrem se zatěžovacím 

odporem s použitím vyhodnocovací tabulky nebo stupnice. 
5. Při nabíjení mimo vozidlo se nabíjí proudem v hodnotách podle tabulky. Napětí má být regulováno od 12,6 do 

16,8 V. Akumulátor je plně nabit (plně vybitý asi za 13 až 20 hodin), když: 
 

a) hustota elektrolytu ve všech článcích dosáhne 1,28 Bé a během dvou hodin se nemění, 
b) napětí článků (měřeno pod proudem) dosáhne 2,6 až 2,7 V a během dvou hodin dalšího nabíjení se nemění, 
c) když všechny články živě plynují. 

 

6. Akumulátor, který byl již v provozu, nesmí stát bez elektrolytu nebo ve vybitém stavu. Poškozuje se tím. 
7. A k u m ul á t o r  v  ne p o už í v a né m vo z e  m us í  b ý t  ne j p o z d ě j i  do  3  mě s í c ů  na b i t  mi mo  vůz .  P ř i  o -  

p ra vá c h  v o z u  ( j d e - l i  o  o p ra v u  d e l š í ho  t r vá n í )  j e  p ro t o  n u t n é  uč i n i t  p ř í s l u š ná  o p a t ře n í .  
8. Při nabíjení nesmí teplota elektrolytu přesahovat +40 °C. Při dosažení takové teploty je nutné při nabíjení proud 

snížit nebo nabíjení přerušit (zvlášť se to týká tzv. rychlonabíjení). 
9. Při nabíjení se z elektrolytu uvolňuje výbušná směs vodíku s kyslíkem. Prostor, kde se akumulátor nabíjí, musí být 

větrán a k plnicím otvorům článků (i delší dobu po nabíjení) se nesmí přiblížit otevřený oheň nebo jiskra. 
10. Při nabíjení se otevírají plnicí otvory článků, aby se zvýšilo odplynění. 
II. Elektrolyt je žíravina poškozující pokožku i oděv a lakované části vozu. Potřísnění vyžaduje okamžitého omytí 

vodou. 

Montážní a obecné náležitostí alternátoru 

Jsou shodné jako v legendě Š 120 LS 

 

 

Legenda: 
D     — alternátor 
E     — kontrolní žárovka (2 W) 
A     — akumulátor 

Základní zapojení alternátoru pro jeho činnost 

Rg   — regulátor napětí V     — spínač 
(spínací skříňka) vývody alternátoru — 
+B; R; M vývody regulátoru napětí — 
54; D +; DF 

Regulátor napětí typ PAL-Magneton 443.116-419.071 

Je to polovodičový regulátor, určený pro 9diodový alternátor 55 A/14 V, který pracuje v zapojení s 
alternátorem a je vnitřním zapojením upraven pro tzv. plusovou regulaci (jeden kartáč sloužící k přívodu proudu do 
buzení rotoru je vodivě spojený s kostrou alternátoru). Regulátor udržuje konstantní napětí zdroje soupravy v 
širokém rozsahu provozních otáček a zatížení alternátoru. 
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Legenda: 
D     — alternátor 
V     — spínač 
A     — akumulátor 

 
Schéma vnitřního zapojení alternátoru s regulátorem napětí a vnější přípoje 

E      — kontrolní žárovka (2 W) 
Rg   — regulátor napětí 
54; D+; DF; B— — vývody regulátoru napětí 
+ B; R; M — vývody alternátoru 

Kontrola regulátoru 

Činnost regulátoru může být ovlivněna uvolněnými spoji a nedokonalým ukostřením. Zjistí-li se, že kontrolní 
žárovka nezhasíná, nebo je špatně dobíjen akumulátor, a přitom je alternátor v pořádku, je pravděpodobně závada 
na  regulátoru.  Regulované napě t í  je  nutno  kontro lovat  v intervalu 1  roku.  Musí odpovídat  hodno tě  
13,4 až 14,3 V. Napětí regulátoru se na vozidle neseřizuje, velikost regulovaného napětí je nastavena ve výrobním 
závodě Za závaznou se považuje kontrola na zkušebním stavu. Kontrola se provádí za studena při zatížení 20 % 
až 80 % max. proudu alternátoru a teplotě 15 až 25 °C. Při zatížení 20 % max. proudu alternátoru se regulované napětí 
kontroluje v rozsahu 2000 až 9000 l/min a při 80 % max. proudu v rozsahu otáček 3600 až 9000 l/min. Regulované 
napětí musí odpovídat hodnotě 13,4 až 14,3 V. 

Regulátor nepotřebuje za provozu žádnou údržbu — pouze se dbá na řádné ukostření, dokonaly kontakt na svor-
kách a na kontrolu regulovaného napětí v intervalu 1 roku. 

Oprava polovodičového regulátoru se nepředpokládá. Jedině specializované servisy, které jsou k tomu technicky 
vybaveny a mají kvalifikované síly, mohou provádět opravy. 

Údržba spouštěče a zjišťování závad spouštěče na vozidle 

Jsou shodné (viz legenda) s Š 120 LS 
 

 

Legenda: 
Sp   — spouštěč 
V     - spínač 

Schéma zapojení spouštěče při kontrole 

Am — ampérmetr A     
— akumulátor 

Informativní zkouška spouštěče mimo vozidlo (viz schéma) 

Připojíme svorku „30" spouštěče k nabitému akumulátoru, do okruhu zařadíme ampérmetr o velkém rozsahu 
měření. Spouštíme (přivedením proudu na svorku „50"). Hodnota proudu při běhu naprázdno nesmí překročit asi 
65 A (špička při prvé mžikové výchylce se neuvažuje).  

Spouštěč musí běžet tiše, klidně, pastorek se musí plynule vysouvat i vracet do klidové polohy. Při vysunuti se 
pastorek nemá otáčet přímo na čele převlečného kroužku. Doběh spouštěče po odpojení spínače od zdroje smi trvat 
max. 8 sekund.  

Zkontrolujeme stav kartáčových pružin. Kartáče mají dosedat na komutátor nejméně 2/3 sve plochy a musí byt 
lehce pohyblivé v komůrkách.  

Kotva musí mít patrnou axiální vůli (max. 0,7 mm). Při pootočení pastorku ve směru otáčeni spoustece musí 
volnoběžka lehce prokouznout. 

Kontrola spouštěče naprázdno zhruba postačí. Naprosto objektivní je však teprve zkouška na zkušebním stavu. 
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Spínací skříňka a zámek řízení 

 
Čelní pohled na spínací skříňku zapalování a zámek řízení 

Legenda: 
0; I; II; STOP - polohy klíčku ve skříňce (viz text „Sk"). 

Seřízení kontaktů rozdělovače 

Po sejmutí víka rozdělovače, event. i rozdělovacího raménka, otáčíme motorem na plný zdvih vačky hřídele pře-
rušovače. Zdvih (mezera) mezi koří takty přerušovače je 0,4 ± 0,05 mm. Seřízení se provádí posuvem držáku kontaktu 
po uvolnění upevňovacího šroubu. Úhlovou kontrolu rozepnutí kontaktu je možno provést na zkušebním stavu 
s kruhovým jiskřištěm. 

Seřízení základního předstihu zážehu 

1. B e z  p o m o c n ýc h  p ro s t ře d ků :  
a) Pootočíme motorem, aby ryska na řemenici klikového hřídele byla proti rysce na víku rozvodových kol v hodnotě 

potřebného předstihu. 
b) Uvolníme rozdělovač v držáku povolením stahovacího šroubu držáku a zapneme zapalování. 
c) Vytáhneme střední kabel z víka rozdělovače (přívod vysokého napětí od zapalovací cívky) a konec kabelu při 

držíme ve vzdálenosti 3—5 mm od bloku motoru, event. od jiné, s ním vodivě spojené součásti. Rozdělovačem 
pootočíme vpravo a pomalu jej vracíme zpět. Poloha rozdělovače pro nastavený předstih je dána okamžikem 
přeskoku jiskry z kabelu na motor. V této poloze rozdělovač zajistíme stahovacím šroubem držáku. 

K pootáčení motorem použijeme klíče nasazeného na šroub řemenice klikového hřídele. Otáčíme vždy 
doprava, aby byly vymezeny vůle v převodech pohonu rozdělovače a šroub byl vždy zatahován. Pro snížení 
odporu v otáčení lze uvolnit zapalovací svíčky. 

2. M e t o d a  s t ro b o sko p i c ká :  
Při ní se sčítají hodnoty základního předstihu a předstihu regulovaného otáčkovou regulací (podle diagramu), 
přičemž hodnoty podle diagramu se v součtu znásobí dvěma. Vliv podtlakové regulace je nutno vyloučit odpojením 
příslušné hadice (spojení rozdělovače s karburátorem). Způsob měření je dán vlastním diagnostickým zařízením. 

Seřízení otáček běhu naprázdno 

Otáčky motoru běhu naprázdno seřizujeme šroubem přídavného vzduchu (korekční šroub otáček). Otáčením 
doprava se otáčky snižují, doleva zvyšují. 

Seřídíme je podle otáčkoměru a rozsahu uvedeného v další stati — seřízení běhu naprázdno. Motor musí být 
ohřát a musí být v pořádku zapalování (kontakty v rozdělovači, elektrody zapalovacích svíček a předstih zážehu). 

Z á k l a d n í  na s ta ve n í :  
a) šroub přídavného vzduchu běhu naprázdno otočíme čtyřikrát po 180° od uzavřené polohy 
b) šroub běhu naprázdno otočíme pětkrát po 180° od uzavřené polohy. 

Seřízení běhu naprázdno 

Seřídíme vůli na kontaktech přerušovače v rozdělovači, elektrody zapalovacích svíček a předstih zážehu. Dále 
překontrolujeme, že je vůle na ventilech (není-li, vytvoříme ji přímým seřízením ventilu), vyčistíme vložku čističe 
vzduchu a překontrolujeme, zda akcelerační táhlo má potřebnou vůli, tj. v klidu max. 0,3 mm — vůle mezi válečkem 
páčky na motoru a svorkou na konci táhla. 

Z otvoru pro šroub běhu naprázdno vyjmeme zátku z umělé hmoty — ocelovým hrotem utvoříme v zátce otvor 
a pomocí závitníku zátku vyjmeme. Stabilizujeme otáčky na 2000 l/min a ohřejeme motor na teplotu oleje 70 °C. 
Stabilizaci otáček pro ohřev motoru můžeme zajistit použitím vhodného klínku. Sondu teploměru vložíme otvorem 
po vyjmuté měrce oleje. 

Za tohoto stavu připojíme měřič otáček a analyzátor CO (kysličníku uhelnatého) výfukových plynů. Šroubem 
přídavného vzduchu nastavíme otáčky na 800 ± fo l/min a šroubem běhu naprázdno vyregulujeme obsah CO na 0,8 
až 1,5 %. Hmotnostní směšovací poměr vzduch — palivo nasávané směsi je k uvedenému obsahu CO srovnatelný. 
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V průběhu asi 1 minuty pokračujícího běhu naprázdno překontrolujeme a podle potřeby doregulujeme seřízení. 
Otvor šroubem běhu naprázdno uzavřeme naražením nové zátky dnem ven. 

Vzhledem k tomu, že všude nejsou vybaveni vhodnými teploměry motorového oleje (sondy), lze nouzově postu-
povat k dosažení přibližné teploty oleje 70 °C takto: 
a) nastavíme otáčky motoru na 2000 l/min 
b) otevřeme ventil topení (páčka ohřevu topidla) a ohříváme motor do doby otevření termostatu — projeví se pokle 

sem teploty chladicí kapaliny na teploměru. 
c) Po dosažení tohoto stavu ohříváme motor při nezměněných otáčkách dalších 5 minut. 
d) Po této době seřídíme běh naprázdno. 

Mlhové světlomety 

 
8     9 

Schéma zapojení mlhových světlometů 
Legenda: 
M    — mlhové světlomety 
E     — kontrolní svítilna (2 W) 
Ri    — spínací relé 

P     — pojistková skříňka (není ve výbavě vozu) 

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2. 

Mlhové zadní světlo 

 

Legenda: 
M   — mlhové zadní světlo 
V     — spínač 

Schéma zapojení mlhového zadního světla 

E      - kontrolní svítilna (2 W) 
1      — k pojistce č. 5 nebo 6 

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2. 

Spínací relé 

Malý ovládací proud relé spíná propojení pro vyšší provozní proud. Využívá se v zapojení pomocných světlometů 
nebo hlavních a tlumených světlometů, vyhřívaného zadního skla a mlhových světlometů. 

Spínače 

Spínače jsou převážně dotykové. Zařízení jsou vesměs neopravitelná a při poruše se vymění za nové celky. 

V — spínač 
8 — k pojistce č. 7 nebo 8 
7 — k pojistce č. 3 nebo 4 
9 — k spínacímu relé světlometů (svorka 30) 
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OZNAČENÍ Š 100 L SE VYZNAČUJE BOHATŠÍM VYBAVENÍM A DOKONALÝMI KLUBOVKOVÝMI 
SEDADLY, ELEKTRICKÁ INSTALACE A ZAPOJENÍ BEZE ZMĚN 

ŠKODA 100, 100 L, 110 L - část. model 1971 „Ai" 
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LEGENDA KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PAL 
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ „ŠKODA 100, 100 L A 110 L" MODEL 1970 A ČÁSTEČNĚ MODEL 1971 

VČETNĚ ZMĚN ZAVEDENÝCH OD SRPNA 1969, VÝKRES OZNAČEN B 

 
ŠKODA 100, 100 L, 110 L - část. model 1971 „B" 
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Zapojení pojistek v pojistkové skříňce 

15 A pro osvětlení interiéru, houkačku, zásuvku přípojky, brzdová světla 
15 A pro směrová světla a kontrolku, stěrač, větrák topení, zpětné  světlomety, kontrolky nabíjení 
a mazání, teploměr, benzínoměr a kontrolku zásoby paliva, varovná světla 

3 — pojistka 15 A pro levé koncové světlo, levé obrysové světlo 
4 — pojistka 15 A pro pravé koncové a pravé obrysové světlo, osvětlení přístrojového štítu, světlomety do mlhy jako 

zvláštní výbava, světlo státní poznávací značky 
5 — pojistka 15 A pro levé tlumené světlo 
6 — pojistka 15 A pro pravé tlumené světlo 
7 — pojistka 15 A pro levé dálkové a kontrolku dálkových světel 
8 — pojistka 15 A pro pravé dálkové světlo 

Při návrhu těchto zařízení se vycházelo z požadavků na maximální bezpečnost provozu. Budeme postupovat 
od přední části vozu dozadu. 

Světlomety mají zvětšený průměr na 160 mm, čímž se docílilo mnohem lepších parametrů jak co do rozložení 
světla, tak co do vlastní svítivosti. Podstatně se změnila vlastní konstrukce světlometu. Parabola je uzavřena v rámečku, 
který umožňuje výměnu paraboly za podobré zahra.ičií typy parabol včetně sealedbeamů. Otočné čepy umístěné 
ve vodorovné ose paraboly umožňují j jí otočení o 180° pro snadnou výměnu žárovky. V provozní poloze parabolu 
zajišťuje aretační západka. Seříz?r.í světlometu umožňují dva šrouby pro rovinu svislou a jeden šroub pro rovinu 
vodorovnou. Seřizování a výměna žárovky se popsanou úpravou podstatně zjednodušily. 

Svítilna předního směrového světla je umístěna ve výřezu předního nárazníku. Důvodem k tomuto umístění je 
jednak zachování vzdálenosti ukazatele od světlometu a jednak snadná přístupnost k žárovce při její případné vý-
měně.* Žárovka je vsazena do objímky z plastické hmoty, která se montuje do tělesa svítilny pouhým zasunutím 
a pootočením. Napojení na svazek elektrické instalace je provedeno pomocí bezšroubového spoje. 

Při této příležitosti je vhodné upozornit na možnost vzniku spáry mezi horním okrajem svítilny a výřezem v ná-
razníku. Nejde o montážní závadu — tato mezera může vzniknout při seřizovárí ukazatele do správné optické osy 
svítilny. 

Přístrojová deska je panelového typu, maximálně přizpůsobena požadavkům bezpečnosti. Je vyrobena z netříštivé 
plastické hmoty ABS; svou horní hranou navazuje na bezpečnostní panel a na spodní hraně ji zakončuje bezpečnostní 
lišta. Rovněž ovládací elementy, jak na desce, tak na krytu tyče řízení, jsou konstruovány s ohledem na pasivní bez-
pečnost posádky vozidla. 

Ovládací elementy na přístrojové desce zleva doprava jsou uspořádány takto: 
Tlačítko mechanického ostřikovače, spínač stěrače s intervalovým spínačem, spínač větráku topení, spínač obry-

sových a hlavních světel, spínač varovných světel. 
Na pomocném panelu pod přístrojovou deskou vlevo je umístěn reostat osvětlení přístrojů a spínač stropního 

světla. Na spodním dílu příčné stěny je namontována zásuvka. 
Na krytu tyče řízení je vlevo umístěn přepínač ukazatelů směru se spínačem akustické houkačky a vpravo pře-

pínač hlavních světel se spínačem světelné houkačky. Akustická i světelná houkačka se spínají pohybem páček ve směru 
osy volantu. 

Sdružený přístroj je součástí přístrojové desky. Těleso přístroje je z plastické hmoty. Vlastní propojení jednotli-
vých orgánů je provedeno moderní technologií, formou tištěných spojů. 

Sdružený přístroj obsahuje měřič teploty motoru, rychloměr, palivoměr a kontrolní svítilny dálkových světel, 
nabíjení, mazání, zásoby paliva, brzd a v horních rozích kontrolky směrových světel. Jedna neobsazená kontrolní 
svítilna je rezervována pro případné použití k signalizaci polohy mechanického sytiče, popř. parkovací brzdy. Jednot-
livé kontrolní svítilny jsou označeny příslušnými symboly. 

Teploměr je elektrický, ovládaný termistorovým čidlem umístěným v hlavě válců. Je cejchován ve stupních 
Celsia s rozsahem provozních teplot s vyznačeným zeleným polem. 

Rychloměr je mechanický, ovládaný ohebným hřídelem s rozsahem do 160 km/h, s počítačem ujetých km, s vy-
značením trvalých rychlostí pro jednotlivé rychlostní stupně. 

Palivoměr je elektrický a kromě indikace stavu paliva v nádrži řidiči signalizuje minimální zásobu paliva kontrolní 
svítilnou. 

Žárovky kontrolních svítilen jsou na přístroji připevněny pomocí speciálních objímek z plastické hmoty a při-
pojují se automaticky po namontování objímky. 

Na svazek elektrické instalace napojují celý přístroj dvě svorkovnice. 
Intenzita osvětlení přístroje je nastavitelná reostatem. Přístroj k panelu připevňují dva zajišťovací kolíky, takže 

jeho montáž i demontáž je snadná a rychlá. 
Stírací souprava je z hlediska bezpečnosti provozu jedním z nejdůležitějších orgánů vůbec. Proto i u automobilů 

Škoda 100 L byla právě jí věnována maximální pozornost. 
Prodloužené stírací lišty na 300 mm a zvýšený počet kyvů na 70 za minutu zaručují řidiči bezpečný 

výhled i při prudkých deštích. Motorek stěrače je moderního provedení se statorovým buzením pomocí ferritových 
magnetů a s elektrickou brzdou. K brždění motorku dochází zkratováním rotoru. V tom okamžiku pracuje motorek jako 
dynamo 

* A také ochrana směrového světla před poškozením. 

Osmipó lová 

1 — pojistka 
2 — pojistka 
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nakrátko, takže se zastaví velmi rychle. S ohledem na velký převod motorku na stírací mechanismus se stírátka zastavují 
přesně. 

Přizpůsobení stírací soupravy různým podmínkám provozu usnadňuje intervalový spínač, jehož pomocí je možno 
měnit počet cyklů stírání ve třech stupních na 25, 12 a také jen 5 kyvů za minutu. 

Spínač je tvořen tranzistorovým klopným obvodem, řízeným RC členem. Ovládá se stejným přepínačem, takže 
poloha vlevo od nulové spíná trvalý chod a polohy vpravo postupně snižují počet kyvů. Navíc je přepínač opatřen 
polohou ovládanou stisknutím knoflíku v ose, na kterou je možno zapojit elektrický ostřikovač čelního skla. 

Pro úsporu energie akumulátoru při parkování má vozidlo zařízení pro možnost osvětlení části vozidla směrem 
do vozovky. Zařízení se uvádí v činnost prostým vychýlením páčky přepínače směrových světel a jeho činnost je 
podmíněna uzamknutím zámku řízení. Při odemknutí zámku řízení parkovací světla samočinně zhasnou a přepínač 
převezme funkci přepínače ukazatelů směru. 

Zámek řízení se spínací skříňkou má proti zámku automobilů Škoda 1000, 1100 MB několik podstatných zlep-
šení. Vlastní zajišťovací závora se ovládá klíčkem. Proti náhodnému uzamknutí během provozu je toto zařízení jištěno 
tím, že při zamykání je nutno stlačit klíček ve směru os zámku. 

Další zlepšení zámku spočívá v tom, že nelze sepnout spouštěč při běžícím motoru. Ovládací poloha klíčku pro 
spouštění motoru je blokována tak, že při opakování spouštění je nutno vždy vrátit klíček do nulové polohy. Toto 
zařízení ocení řidič zejména v hlučném prostředí, kdy motor při běhu naprázdno není slyšet. 

Pro případ oznámení případné poruchy vozidla ostatním účastníkům silničního provozu je vozidlo vybaveno 
varovnými světly. Toto zařízení se uvádí v činnost spínačem umístěným na přístrojové desce. Signalizace spočívá 
v tom, že se střídavě rozsvěcují a zhášejí všechna čtyři světla ukazatelů směru. Jejich činnost řidiči signalizuje kon-
trolní svítilna. 

Vozidlo je vybaveno dvouokruhovým systémem brzd. Poruchu v systému okruhu řidiči signalizuje kontrolka 
ve sdruženém přístroji. Kontrolka svítí po celou dobu sešlápnutí pedálu. K tomuto účelu je brzdový válec opatřen 
dvěma brzdovými spínači. 

Zadní skupinové svítilny jsou na vozidle umístěny vodorovně. Základ svítilny tvoří výlisek z ocelového plechu, 
na kterém jsou umístěny optické systémy jednotlivých svítilen. Kryt svítilny je z plastické hmoty a jsou do něho 
vlepena barevná pole pro jednotlivé svítilny a vmontována odrazka. Boky svítilny jsou vakuově pokoveny. Jednotlivé 
svítilny jsou od středu vozidla rozmístěny takto: zpětný světlomet, koncové světlo, brzdové světlo, zadní ukazatel 
směru. Odrazka je uprostřed. 

Žárovky se montují do shodných objímek jako u předního ukazatele směru. Při výměně žárovky lze vyjmout 
objímku bez demontáže svítilny. 

Svítilna státní poznávací značky je celoplastická, osazená dvěma žárovkami 12 V 5 W, které jsou do svítilny 
připevněny pomocí již popsaných objímek. Vrchní a boční části svítilny jsou vakuově pokoveny a na svítilně je vy-
značen nápis Škoda. 

Pro zajištění předepsané svítivosti svítilen ukazatelů směru, brzdových světel a svítilny státní poznávací značky 
jsou u automobilů Škoda 100, 100 L zavedeny nové typy žárovek s vyšším světelným výkonem. Jsou to žárovky 12 V 
21 W - P 25-1 a 12 V5 W-R 19/5. Upozorňujeme, že tyto žárovky nejsou montážně záměnné s žárovkami 12 V 
20 W a 12 V 5 W. Proto je třeba dávat pozor, aby nebyly při případné výměně zaměněny. Ostatní žárovky jsou shodné 
s provedeními používanými u automobilů Škoda 1000, 1100 MB. 

Svazek elektrické instalace sestává ze dvou částí: vozové a přístrojové. Oba svazky se navzájem propojují pomocí 
šestnáctipólové svorkovnice, která je umístěna v prostoru za přístrojovou deskou, vlevo od sdruženého přístroje. 
Elektrickou síť vozidla jistí osm pojistek 15 A. Pojistková skříň je v otvoru v příčné stěně a je přístupná zevnitř vozu. 

Napojení svazku elektrické instalace na jednotlivé spotřebiče je v převážné míře provedeno pomocí pětimilimetrc-
vých bezšroubových spojek - konektorů. Kabeláž je zčásti chráněna opředením bavlněnou přízí, zčásti obalením 
páskou z PVC. Použité vodiče SYA 0,75 dále 1,5 a 4 mm2. 

Zapojení spotřebičů na pojistkovou skříňku 

15 A pro vnitřní osvětlení, houkačku, zásuvku, brzdová světla s kontrolkou — svorka 30 15 A pro 
směrová světla, stěrač, varovná světla, zpětné světlomety, topení, kontrolky: nabíjení, mazání, zásoby 
paliva a varovných světel — svorka 15 

3 — pojistka 15 A pro levé obrysové a koncové světlo — svorka 58 L 
4 — pojistka 15 A pro pravé obrysové a koncové světlo, světlo státní poznávací značky, osvětlení přístrojů  — 

svorka 58 P 
5 — pojistka 15 A pro levé tlumené světlo — svorka 56b 
6 — pojistka 15 A pro pravé tlumené světlo — svorka 56b 
7 — pojistka 15 A pro levé dálkové světlo a kontrolku dálkových světel — svorka 56a 
8 — pojistka 15 A pro pravé dálkové světlo — svorka 56a 

 

Osmipólová 

1 — pojistka 
2 — pojistka 

http://skoda.datriware.com

