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Tempomat/systém řízení rychlosti jízdy (GRA)
Nejprve povinná upozornění :
Všechny informace jsou z vlastních zkušeností a jsou poskytnuty bez záruky na správnost!!
Předpoklad pro zapojení tempomatu : vozy musí mít elektronický plynový pedál.
Zabudování tempomat páčky. mechanická část tempomatu je páčka pod volantem.
Je nutné demontovat Airbag a ESP.K tomu je potřeba určitá zručnost.
Vyndáni airbagu :
Před vyndání airbagu odpojte nejdříve baterii na 30minut,
aby se vybil kondenzátor v airbagu.

Baterie zůstává po celou práci až do konce odpojená!
DEMOTÁŽ
Uvolníme sloupek řízení a stáhneme jej dolů a zajistíme jej.
Pootočíme kolem o 90 stupňů, aby byl volant kolmo, potom plochý šroubovák zastrčíme ze zadní
strany (šroubovák se asi 45 mm zastrčí) a vytáhneme západku to celé opakujeme i na druhou
stranu.

Rozpojíme žlutý konektor

Povolíme kroužek ESP (snímač úhlu natočení volantu).A opatrně jej stáhneme.

Airbag pečlivě zajistíme směrem nahoru .
Sundání volantu Nejprve zajistíme snímač ESP lepicí páskou aby se nám nepootočil,při pozdějším
nastavením by se musel znovu nastavovat.

Nyní povolíme a vyjmeme volant, označíme si na sloupku řízení jeho přesnou polohu, abych potom
nemuseli seřizovat polohu s přední nápravou. Ještě nám bude překážet černý kabel od
klaksonu,ten rozpojíme a izolepou přilepíme k volantu.

Sundání krytu sloupku řízení, povolíme všechny šrouby a sejmeme kryt.

Odpojíme konektor ESP

Odjistíme vlevo nahoře,vpravo nahoře a vlevo dole a stáhneme ze sloupku řízení

povolíme šrouby a najednou stáhneme páčku na blinkry a stěrače.

spínač na sloupku řízení zezadu modrý kruh označuje kde bude konektor tempomatu. Povolíme obě
páčka od sebe Připojení kabelu. Jsou 2 kabely,jeden vede k řídicí jednotce,druhý vede k
zapalování.
Kabel nejlépe prostrčíme podél páčky směrových světel,sloupkem řízení až do prostoru pedálů.
Kabel určený k napájení, můžeme připojit např. k autorádiu.
Sundání krytu nad pedály

Torxem 20 povolíme šrouby.Sundáme se kryt pojistek.potom kryt opatrně sundáme.
Opatrně vyndáme spínač světel, regulaci osvětlení a diagnostický konektor.
Nyní sundáme kryt relátek.Nalevo a napravo zatlačíme jazýčky dolů.
Protáhneme kabel a připevníme ho,tak aby nikde nepřekážel.
Zapojení tempomat na zdroj napětí.
Červený kabel připojíme na pojistky popřípadě na nějaké relé, kde je spínané +12V (KL 15)
Dále táhneme kabel v prostoru pro nohy až k dělící příčce trošku nalevo pod sloupkem řízení.

Kabel protáhneme pryžovou zátkou,je dobré použít kus drátu, abych jej na druhé straně v
motorovém prostoru snáze vytáhli ven.
Rozmístění vývodu konektoru.
T10s/1.............neobsazeno
T10s/2....................T121/75..........45................KA1/modrá
T10s/3.......... .........T121/57..........44................KA2červená
T10s/4.......... .........T121/38..........14................KA3/černo-zelená
T10s/5.....................T121/76.........46................KA9/bílá
T10s/6.............+12,8 V
T10s/7.............propojeno na T10s/4.
T10s/8............. neobsazeno
T10s/9............. neobsazeno
T10s/10........... neobsazeno

konektor T10s

6 kontaktů, z toho jsou 2 spojeny (7 a 4), zůstane nám tedy dohromady tedy 5 kabelů.
Jeden potáhneme ke zdroji napětí a 4 do motorového prostoru. Po smontování je ještě možné se
dostat na konektor,stačí jen rozšroubovat sloupek.

Uspořádání vývodu konektoru T121 u řídicí jednotky motoru J220

Elektrické propojení Protáhneme kabel až k řídicí jednotce.
Rozevřeme konektor od řídicí jednotky.

Sejmeme fialový nosník.

Prázdné kontakty vyjmeme hodinářským šroubovákem.

Pro TDI
Napojíme kabel a smontujeme zpět konektor a připojíme jej k řídicí jednotce. Připojíme červený
kabel ke zdroji napětí (KL 15) nebo k relé, popř. rádio.
Montáž Postupujeme v opačném sledu jako při demontáži.
Montáž volantu Utahovací moment 50Nm, potom připojíme houkačku a airbag a opět připojíme
jednotku airbagu
Nakonec připojíme baterii (tím nevznikne v paměti airbagu chyba)
když je vše správně zapojeno.
Jestliže je všechno v pořádku po zapnutí zapalování zhasne kontrolka airbagu za několik
sekund.
S aktivujeme tempomat pomocí VAG-COM (viz níže)
Jestli vše proběhlo úspěšně,rozsvítí se při otočení zapalování kontrolka(zapnutý vypínač na
pačce).

Seznam dílů
Kompletní sada : 1J0 998 527 1x nová páčka.............1J0 953 513 01C,
(použít ze Superb – levnější)
1x konektor T10s.......8L0 972 980
3x kabel.............000 979 131.
pro 6 kontaktů pro koncovka kabelu na skříni zástrčky
T10s,
4x kabel........................000 979 002,
kontakty jsou ale i na T121 existovat,

Aktivace ve VAGVAG-COM
Připojte diagnostický přístroj VAG,
nastartujte motor a zvolte adresu 01 „Elektronika motoru“.
• Zvolte funkci 11 „ login“
• Zadejte kód 11 463 a potvrďte tlačítkem „Q“
• Zvolte funkci 06 „Ukončení výstupu"
Přeloženo z němčiny, prosím opravte případné chyby nebo nesrovnalosti!

