תיקוני חירום
נתיכים

]

אסור בהחלט להחליף נתיך שרוף בנתיך בעל ערך גבוה יותר! הדבר
עלול לגרום לשריפה.
אסור בהחלט להסיר נתיך:
בשעה שמתג ההצתה נמצא במצב מחובר;
בשעה שהמנוע פועל;
בשעה שצרכן כלשהו פועל.
אם הנתיכים ממשיכים להישרף ,פעם אחר פעם ,המשמעות היא
שקיימת תקלה במעגל החשמלי .במקרה כזה חובה לבדוק את
המעגל ולתקן את התקלה.

14

כל הנתיכים הרגילים ,הממסרים וחיבורי הבדיקה מותקנים בתיבה הראשית,
מתחת למכסה על לוח המכשירים ,לפני מושב הנוסע .כלי מיוחד להחלפת
נתיכים ) (1מותקן בתיבת הנתיכים המרכזית.
בחלק הפנימי של המכסה מודבקת תווית המציינת את כל הנתיכים ,הממסרים
וחיבורי הבדיקה.
1

D000552

לכל נתיך יש קוד צבע המציג את זרם העבודה המרבי שלו:
כתום
 5אמפר
 10אמפר
אדום
 15אמפר
כחול
 20אמפר
צהוב
 25אמפר
שקוף
 30אמפר
ירוק
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נתיכים
 E000נתיך ,פנס סימון אחורי שמאלי
 E001נתיך ,פנס סימון אחורי ימני
 E004נתיך ,אור מעבר ,צד הנהג
 E005נתיך ,אור מעבר ומהבהב פנייה ,צד הנוסע
 E006נתיך ,אלומה גבוהה ,צד הנהג
 E007נתיך אלומה גבוהה ומהבהב פנייה ,צד הנוסע
 E008נתיך ,אורות נסיעה
 E009נתיך ,פנסי ערפל קדמיים
 E010נתיך ,פנסי ערפל אחוריים
 E013נתיך ,פנסי בלימה
 E016נתיך ,פנסי נסיעה לאחור/מצב סרק של תיבת ההילוכים/מנוע המגבים של
השמשה הקדמית/נעילת דיפרנציאל לרוחב הסרן
 E023נתיך ,טכוגרף/שעון תכנות מחמם תא הנהג/מערכת אזעקה
 E025נתיך ,שוטף פנסים ראשיים ,שוטף שמשה קדמית ומנוע המגבים
 E026נתיך ,מצית/מתגים בדלתות/יחידה אלקטרונית ,ממיר  24/12Vעם הזנת
מתח לזיכרון הרדיו
 E028נתיך ,תאורה פנימית/תאורת דרגש שינה/נעילה מרכזית
 E031נתיך מניפת המחמם
 E035נתיך ,עמוד ההגה
 E036נתיך ,שקע עזר 24V
 E037נתיך ,מתג התנעה
 E043נתיך ,מערכת  ABS/EBSשל הגרור
 E044נתיך ,חימום מראה וכוונון חשמלי של מראה/חלונות חשמליים
 E048נתיך ,הזנת מתח לגרור
 E051נתיךECAS ,
 E052נתיך ,שלט רחוק של מערכת /ECASפנס עבודה
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E053
E062
E084
E091
E108
E114
E117
E118
E142
E153
E157
E163
E168
E170
E171
E172
E184
E189
E190
E199
E277
E280
E301
E330
E351

נתיך ,מחבר דיאגנוסטיקה ) 16פין(/יחידת /LEDמערכת אזעקה
נתיך ,מערכת הגבהה ECAS
נתיך ,תאורה
נתיך ,גוף חימום מייבש אוויר/מתג בעמוד ההגה/מעביר כוח )/(PTOמתג
מצמד/מחבר יישום בקרת מהירות מנוע
נתיךVIC ,
נתיך ,מחמם תא הנהג/נוריות התראה
נתיך ,זרקורים
נתיך ,הזנת מתח DMCI
נתיך ,מערכות עזר לפני מתג ההתנעה
נתיך ,קוצב זמן מפסק ראשי/מדומם מנוע/הזנת מתח לפני מתג ההתנעה
נתיך ,סיכה אוטומטית
נתיך ,אביזרים לפני מתג התנעה/פנס מהבהב עילי/צוהר אוורור
נתיך לאביזר עזר/מיקרוגל
נתיך ,מסנן דלק/מפריד מים ומשקעים RACOR
נתיך ,מסנן דלק/מפריד מים ומשקעים RACOR
נתיך ,מערכת  ABS/EBSשל הגרור
נתיך ,מנוע
נתיך EBS ,סרן אחורי
נתיך ABS-D/ABS/ASR-E/EBS ,סרן קדמי
נתיך ,מאיט ZF
נתיךVIC ,
נתיךVIC ,
נתיךAS Tronic ,
נתיך ,חיווט חישת המתג הראשי
נתיך ,מערכות חשמל שונות
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E357
E390
E396
E399
E400
E434

נתיך,
נתיך,
נתיך,
נתיך,
נתיך,
נתיך,

EAS

מודול בוני מרכבים
מודול בוני מרכבים
מנוע חלון חשמלי ,חימום מראה
מנוע חלון חשמלי ,חימום מראה
חיישן ) NOxתחמוצת חנקן(
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