
Pojistková skříň u Favorita

Pojistkový panel u vozidel Škoda Favorit, Forman, Pick-up a dalších odvozených variant je přístupný po
odšroubování plastové matice v prostoru u nohou spolujezdce. Celý pojistkový panel je z tištěného spoje,
osazený paticemi pro relé a pojistky, nahoře jsou pak konektory pro připojení kabelů.
Přehled pojistek, pojistky jsou číslovány zleva doprava (od 7/91)

1 15 A
2 15 A vyhřívání zadního skla
3 7,5 A levý dálkový světlomet
4 7,5 A pravý dálkový světlomet
5 15 A motor stěračů předního a zadního okna, motorek ostřikovačů, zpětné

světlomety
6 15 A směrová světla, osvětlení přístrojů
7 15 A motor větráku chlazení
8 15 A motor ventilátoru topení
9 15 A vnitřní osvětlení, brzdová světla, klakson, varovné osvětlení, hodiny
10 7,5 A zadní mlhová světla
11 7,5 A levé přední mlhové světlo
12 7,5 A pravé přední mlhové světlo
13 7,5 A levé tlumené světlo
14 7,5 A pravé tlumené světlo
15 7,5 A levé přední a zadní obrysové světlo, osvětlení SPZ
16 7,5 A pravé přední a zadní obrysové světlo



Popis konektorů pojistkové skříně Favorit od 8.91

Přehled rozmístění součástí na plošném spoji, panel výroby od 91 do 93 (vyznačeno zapojení pro signalizaci
rozsvícených světel).
Legenda :

relátka od 7/91 do 92
a - cyklovač stěračů (nebyl ve všech výbavách, možno doinstalovat, před instalací nutno vyjmout propojku)
b- vyhřívání zadního okna
c- dálkové světlomety
d- relé pojistek 5, 6, 7
e- zvuková signalizace rozsvícených světel (nebyla ve všech výbavách, od roku 93 je ve všech vozech)
f- tlumené světlomety
g- přední světla do mlhy (nebyla ve všech výbavách)
h- zadní světla do mlhy
konektory pro připojení konektorů
E, F, G, H, I
30 - přívod od akumulátoru

F1 Vypínač vyhřívání zadního skla
F2 Kostra
F3 Vypínač dálkových světel
F4 Cyklovač stěračů
F5 Zapalování relé pojistek 5,6,7 (+ poj. 8 bez relé)
F6 Cyklovač stěračů

I1 Cyklovač stěračů motorek G1 viz. pojistka č.9 stálých 12V
I2 viz. pojistka č.9 stálých 12V G2 Vypínač parkovacích světel
I3 viz. pojistka č.6 relé zapalování G3 Zadní mlhová světla
I4 viz. pojistka č.9 stálých 12V G4 Levé parkovací světlo + SPZ
I5 viz. pojistka č.6 relé zapalování G5 Levé přední mlhové světlo
I6 viz. pojistka č.9 stálých 12V G6 Pravé parkovací světlo + přístr. deska
I7 viz. pojistka č.7 relé zapalování G7 Pravé přední mlhové světlo
I8 viz. pojistka č.7 relé zapalování G8 Pravé tlumené světlo
I9 viz. pojistka č.7 relé zapalování G9 Levé tlumené světlo
I10 viz. pojistka č.8 relé zapalování G10 Pravé tlumené světlo



E1 Tlumené světla H1 Pojistka č.1 rezervováno
E2 Vypínač mlhových světel H2 Cyklovač stěračů
E3 Vypínač tlumených světel H3 Pojistka č.1 rezervováno
E4 Vypínač mlhových světel H4 viz. pojistka č.5 relé zapalování
E5 Vypínač tlumených světel H5 Vyhřívání zadního okna
E6 Dveřní spínač AKIN H6 viz. pojistka č.7 relé zapalování
E7 Zapalování AKIN H7 Levé dálkové světlo
E8 AKIN H8 Pravé dálkové světlo
E9 AKIN
E10 Pravé parkovací světlo AKIN


