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Dikkat
Uyar›

YEN‹

Güncel test, ayarlama ve onar›m tali-
matlar› için bu ifl için öngörülen
Servis literatürüne baflvurun.

Kendi kendine e¤itim program›
yeni geliflmelerin yap› ve fonksi-
yonunu temsil eder. 
‹çeri¤i de¤ifltirilemez.

Yeni araçlardaki elektrik sistemlerinin kapsam›, etkili emniyet sistemleri ve iyilefltirilen konfor sistemleri
nedeniyle devaml› artarak büyümektedir. Bu genifl kapsaml› sistemleri bir merkezi elektrik sisteminde
toplayabilmek için 2002 model Polo’da elektrik donan›m› yeniden düzenlenmifltir.

Burada, merkezi elektrik kontrol ünitesi önemli bir rol oynar. 
Bu ünite, merkezi elektri¤i denetler ve flimdiye kadar ayr› rölelerin ve kontrol ünitelerinin yapm›fl oldu¤u
iflleri üstlenir.
Ayr›ca, merkezi elektrik kontrol ünitesinde farkl› CAN çift yönlü veri hatt› sistemleri aras›ndaki bilgi al›fl-
veriflini mümkün k›lmak için veri hatt› teflhis arabirimi entegre edilmifltir.

265_061
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Girifl

Hava yast›¤›
kontrol ünitesi

Direksiyon yard›m›
kontrol ünitesi

2002 model Polo’nun araç elektri¤i konsept ve
yap› olarak yeniden düzenlenmifltir.

Burada, baflrolü merkezi elektrik kontrol ünitesi
oynamaktad›r. Bu ünite, birçok yeni kontrol,
denetleme ve röle fonksiyonlar›n› üstlenir.

Di¤er kontrol üniteleri araçlarda merkezi olma-
yacak biçimde düzenlenmifltir.

‹lerleyen bölümlerde Polo 2002’nin flu elektrik
donan›mlar› hakk›nda bilgi verilecektir.

- Merkezi elektri¤in yap›s›

- Merkezi elektrik kontrol ünitesinin görevleri ve
ifllevleri

- CAN çift yönlü veri hatt› sisteminin yap›s›

- Veri hatt› teflhis arabiriminin görevleri

- Elektronik konfor ve güvenlik sisteminin tan›t›m›

- Gösterge paneli donan›m›n›n fonksiyon ve ya-
p›s›

- Ayd›nlatma konsepti

Polo’daki kontrol ünitesine genel
bak›fl

Radyo/radyo yön bulma
(navigasyon) cihaz›

ABS kontrol
ünitesi

Climatic/CLIMAtronic
kontrol ünitesi
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Ön yolcu kap›s›
kontrol ünitesi

Sürgülü tavan
ayar› kontrol ünitesi

Sa¤ arka
kap› kontrol ünitesi

Gösterge panelindeki
gösterge kontrol ünitesi

Sol arka kap›
kontrol ünitesi

Sürücü kap›s›
kontrol ünitesi

Merkezi elektrik
için Gateway’li
kontrol ünitesi

Motor kontrol ünitesi

Konfor sistemi merkezi
kontrol ünitesi

Otomatik flanz›man
kontrol ünitesi

265_013
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Merkezi elektrik

L K I H D C B A

P N M G F E

1

Merkezi elektrik

Merkezi sistem tek merkez de¤ildir.
En önemli istasyonlar› flunlard›r:

265_006 265_007

A ve B direklerindeki
ba¤lant› istasyonlar›

Sigorta kutusu

265_00?

265_012

265_00?

265_021
Merkezi elektrik kontrol ünitesi

Röle tafl›y›c›

265_010

Yedek soketler

265_009

Ana sigorta kutusu

265_005

Kompakt soket 

2

5

3 4

10 11 12

976 8

13 1514
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Ana sigorta kutusu

Ana sigorta kutusu akü kapa¤›n›n üzerindedir.

Sigortalar›n say›s› her arac›n donan›m›na göre
de¤iflir.

Ana sigorta kutusu maksimum 6 adet flerit sigor-
ta ve 10 adet soket sigorta tafl›r. Aküye (art›)
ba¤lant› vidal› kablolar vas›tas›yla yap›l›r. Sigor-
talar, herbir devreyi akü ç›k›fl›ndan hemen sonra
afl›r› yüklenmeye karfl› korur.

Yedek soketler (potansiyel da¤›t›c›)

Yedek soketler, sürücü taraf›ndaki kontrol panosu
kaplamas›n›n arkas›nda bulunur.

Elektrik da¤›t›m›, yedek soketler vas›tas›yla ana
sigorta kutusunun akü üzerindeki +30 klemensin-
den yap›l›r.

265_009

265_010
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Merkezi elektrik

1

Sigorta Kutusu

Sigorta kutusu, kontrol panosunun solundaki ka-
pa¤›n arkas›ndad›r.

Devreleri korumak için 2 tipte sigorta vard›r.

- 15 A’ya kadar olanlar mini sigorta
- 15 A’n›n üzerinde olanlar küçük sigorta

Bu kombinasyonun faydalar› flunlard›r:

- Ayn› bölgede daha fazla sigorta mevcuttur
- Daha çok say›da devre ayr› ayr› sigortalan›r

Elektrik ak›fl flemas›nda bu sigortalar “SB” k›salt-
mas›yla gösterilir.

Röle Tafl›y›c›

Röle tafl›y›c›s›, sürücü taraf› kontrol panosu kap-
lamas›n›n arkas›nda bulunmaktad›r.

Röle tafl›y›c›s› minimerkezi elektrik ve ek röle tafl›-
y›c›s› yap›s›nda olmas›na karfl›n, Polo’da rölelerin
s›¤mas› aç›s›ndan birleflik yap›daki bir parçad›r.

Röle

bofl

Motronik devre besleme rölesi

K›zd›rma bujisi rölesi

Yak›t pompas› rölesi

(Dizel motor)

Aç›k kap› uyar›s›

Far temizleme sistemi rölesi

Marfl kilidi rölesi

Hafif ›s›tma rölesi

Yüksek ›s›tma rölesi

Simos-kontrol ünitesi

besleme rölesi

X temas› için deflarj rölesi

Yak›t besleme rölesi

Yak›t pompa rölesi

(Benzinli motor)

Elektrikli ek ›s›tma için

sigorta kutusu

Dizel direkt enjeksiyon sistemi

rölesi

Pozisyon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15265_021

265_008Küçük sigorta

Mini sigorta

2

5

3 4

10 11 12

976 8

13 1514
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265_006

265_007

Ba¤lant› ‹stasyonlar›

Ba¤lant› istasyonlar›, kap›larda di¤er merkezi
elektrikle, elektrikli parçalar›n ba¤lant›s›n› sa¤lar.

Ba¤lant› istasyonlar› afla¤›da belirtilenleri ola-
nakl› k›lar.

- kolay ulafl›labilirlik
- kap›lara giden kablo demetlerinin ayr›lmas›
- ar›za tespitinde kolayl›k 

A dire¤i ba¤lant› istasyonu:

A dire¤inde üst mentefle yak›nlar›nda bulunur.

Bu ba¤lant› istasyonundaki soketler flu parçalara
aittir:

- Hoparlörler
- Kap› dikiz aynalar›
- Kilit ünitesi
- Dörtlü flaflör lambalar›

B dire¤i ba¤lant› istasyonu:

Arka kap›da B dire¤inde üst mentefle yak›nlar›n-
dad›r.

Bu ba¤lant› istasyonunda soketlerler kap›lardaki
flu elektrikli yap› parçalar›na aittir:

- Hoparlörler
- Kilit ünitesi
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Merkezi elektrik

Ba¤lant› soketiTavan modülü

Ba¤lant› istasyonlar›Al›n paneli

Kontrol panosu
orta parças›

Akü Kompakt soket

Sigorta kutusu

Ba¤lant› soketi
Ba¤lant› istasyonlar›

265_022

Kompakt soket

Kompakt soket, motor bölmesi merkezi elektrik
bölümü ile iç mekandaki merkezi elektrik bölü-
münü birbirine ba¤lar.

Merkezi elektrik, motor bölmesi ve iç mekanda
yer alan kablo demetlerini, kompakt soketin iki
ayr› yüzünde toplayacak flekilde düzenlenmifltir.
Her modüle ait kablo birer soketle kompakt soket
üzerindeki yuvas›na oturur.

Modüllere ait soketler yard›m›yla donan›m ve uy-
gulama farklar›na ra¤men ba¤lant› mümkün
olur.

Soket bu noktada merkezi elektri¤in sorunsuz
olarak ayr›lmas›na izin verir. Bu sayede, test ve
montaj çal›flmalar› kolaylafl›r.
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Bölme panosu soketi

Sabitleme c›vatalar›

Tek soket
kilidi

Tek soket

Kompakt soket

265_075

265_076

Kompakt soket

Kompakt soketin yap›s›

Kompakt soket, al›n panelinin sol taraf›nda si-
leceklerin arkas›ndad›r. Sokete motor bölümün-
den veya iç mekandan ulaflmak mümkündür.

Motor bölmesinden görünüm

‹ç mekandan görünüm



Kompakt soket, farkl› modüllerde alt parçalara
ayr›lm›flt›r. Ba¤lant›lar, her bir modül için farkl›
renklerde ve farkl› mekanik kodlarla kodlanm›fl
soketlerden imal edilmifltir.

12

Merkezi elektrik

L K I H D C B A

P N M G F E

Soket Yerleflimi
Modül Görevi Modül Görevi

A ABS, ESP H Bofl

B fianz›man, motor, K-hatt›, I PTC-›s›tma, gaz pedal›
debriyaj pedal anahtar› konum sensörü, fren pedal 

anahtar›

D Ayd›nlatma, H›z sabitleme sistemi L Klima sistemi, 
CAN çift yönlü veri hatt› - tahrik radyatör fan› kumandas›

E H›rs›zl›k önleme sistemi M ABS, ESP

F Akü +30 N Dizel ön ›s›tma sistemi

G Gösterge paneli donan›m› P Cam y›kama ve silme
sistemi ›fl›¤›

C Motor ak›m beslemesi K Motor, gösterge paneli donan›m›

265_005

Kompakt soketin
motor bölmesinden görünüflü



13

265_014

265_015

Soket yuvas›
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi

Kontrol ünitesi, merkezi elektrik dahilinde merke-
zi bir konumda yer al›r. Bu ünite, flimdiye kadar
farkl› rölelerin ve kontrol ünitelerinin yürütmüfl ol-
du¤u görevlere sahiptir.

Merkezi elektrik kontrol ünitesi flu fonksiyonlar›
yapar:

- Yük yönetimi
- ‹ç ayd›nlatma kumandas›
- Yak›t pompas›-besleme kumandas›
- Cam y›kama ve silme kumandas›

ya¤mur sensörü ve fas›lal› çal›flma
- D›fl ayna ve arka cam ›s›tmas›
- Arka koltuk s›rtl›¤› denetimi
- Sinyal ve dörtlü flaflör kumandas›
- Korna kumandas›
- H›z sabitleme sistemi (CAN çift yönlü veri hat-

t›-tahrik kumandas› üzerindeki sinyalin de¤ifl-
tirilmesi)

- Bagaj kapa¤›n›n uzaktan kilitlenmesi
- Aletlerin ve anahtarlar›n ayd›nlat›lmas›
- Aç›l›r tavan ve elektrikli camlar›n

fonksiyonunun devam etmesi

Otomatik flanz›manl› araçlardaki ek fonksiyonlar:

- Vites kolu için manyetik kumanda
- Marfl kilidi
- Geri vites lambas› kumandas›

Montaj Konumu

Merkezi elektrik kontrol ünitesi sürücü taraf›nda
kontrol panelinin kaplamas›n›n arkas›ndad›r.

Kontrol ünitesine, her donan›m seviyesine göre
de¤iflen kapsaml› fonksiyonlar entegre edilmifltir.
Bu yüzden soket yuvalar›n›n yerleflimi de de¤ifl-
mektedir.

Merkezi elektrik kontrol ünitesinin tak›lmas›yla
araç a¤›rl›¤›, kablo ve soket ba¤lant›lar›, röle ve
kontrol ünitesinden yap›lan tasarruf dolay›s›yla
azalt›lm›flt›r.

Merkezi elektrik kontrol ünitesi

Soket yuvas›
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Merkezi elektrik kontrol ünitesi

J131 J132

G C

J519

A

Z1 Z4 Z5

Z6 Z7

J255/
J301

Z8 Z9

J ...

J533

265_046

Yük yönetimi

Konfor fonksiyonlar›n›n ve koltuk ›s›tmas›, arka
cam rezistans›, d›fl ayna ›s›tmas› ve elektrik ek
kalorifer (Z35 ek kalorifer ›s›tma eleman›) gibi
elektrikli ›s›t›c›lar›n›n çoklu¤u, seyir esnas›nda al-
ternatörün afl›r› yüklenmesine ve bataryan›n bo-
flalmas›na neden olur.

Bu durum, özellikle çok k›sa yollarda ve k›fl
mevsiminde kullan›lan araçlar ile dur-kalk ve
yüksek donan›ml› araçlar için geçerlidir.

Elektrik fiemas›

A Akü
C Alternatör
J... Motor kontrol ünitesi
J131 Is›tmal› sürücü koltu¤u kontrol ünitesi
J132 Is›tmal› ön yolcu koltu¤u 

kontrol ünitesi
J255 CLIMAtronic kontrol ünitesi
J301 Klima sistemi kontrol ünitesi
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
J533 Veri hatt› teflhis arabirimi
Z1 Is›tmal› arka cam
Z4 Is›tmal› sol dikiz aynas›
Z5 Is›tmal› sa¤ dikiz aynas›
Z6 Is›tmal› sürücü koltu¤u
Z7 Is›tmal› sürücü s›rtl›¤›
Z8 Is›tmal› ön yolcu koltu¤u
Z9 Is›tmal› ön s›rtl›¤›

Kontrol ünitesi yük kontrolü, merkezi elektrik için
k›sa süreli ak›m ihtiyaçlar›n› gözönünde tutarak
akü voltaj›n› düzenli olarak denetler.

Merkezi elektrikte bir gerilim aç›¤› olufltu¤unda
merkezi elektrik kontrol ünitesi, arac›n çal›flmas›-
n› devam ettirmek için gerekli önlemleri al›r ve
arac›n tekrar marfl yapmas›n› garanti eder.
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1 5

2 4

3 3

4 2

5
AC

AC

Merkezi elektrik voltaj› 12.7 vol-
tun alt›na düflünce rölanti devri
yükseltilir.
Voltaj›n 12.2 voltun alt›na düflme-
siyle merkezi elektrik kontrol üni-
tesi, ek olarak flu elemanlar› dev-
re d›fl› b›rak›r:

Nominal voltaja ulafl›ld›¤›nda
merkezi elektrik kontrol ünitesi flu
önlemleri al›r:

Rölanti devri
yükseltilir

Rölanti devri 
düflürülür

Arka cam rezistans›
kapat›l›r

Arka cam rezistans›
aç›l›r

Koltuk ›s›tmas›
kapat›l›r

Koltuk ›s›tmas›
aç›l›r

D›fl ayna ›s›tmas›
kapat›l›r

Klima kompresör
gücü azalt›l›r

D›fl ayna ›s›tmas›
aç›l›r

Kliman›n kompresör
gücü artt›r›l›r
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Merkezi elektrik kontrol ünitesi

Kap› temas konumu

Ön ayd›nlatma
265_062

Kap› temas konumu

Arka ayd›nlatma
265_063

‹ç ayd›nlatma kumandas›

Arka ve ön iç ayd›nlatmalar›n anahtarlar› kap›
temas konumunda iseler, C519 merkezi elektrik
kontrol ünitesi afla¤›daki fonksiyonlar› temin eder.

- Arac›n çal›flmad›¤› durumda kap›lar aç›kken iç
ayd›nlatma 10 dakika sonra söndürülür ve
bundan dolay› akünün gereksiz kullan›m› önle-
nir.

- Arac›n kilidi aç›l›rsa veya kontak anahtar› çe-
kilirse, iç ayd›nlatma 30 sn. süresince yanar.
Arac›n kilitlenmesiyle veya konta¤›n çal›flma-
s›yla iç ayd›nlatmalar kapat›l›r.

- Çarp›flma durumunda iç ayd›nlatma yak›l›r.

‹ç ayd›nlatma kumandas›n›n bir di¤er görevi,
manuel yak›lan lambalar› (ön ve arka iç ay-
d›nlatma ve okuma lambas›, bagaj lambas›,
torpido gözü lambas› ve makyaj aynas›) kon-
tak kapat›ld›ktan yaklafl›k 30 dakika sonra
söndürmektir.

Bu fonksiyon ayn› zamanda akü kapasitesini de
korur.

‹ç ayd›nlatma anahtarlar›, kap›
temas konumunda de¤ilse, kaza
durumunda iç ayd›nlatma yanmaz.



Elektrik devresi

CAN-A CAN çift yönlü veri hatt›/tahrik
CAN-K CAN çift yönlü veri hatt›/konfor
D Kontak anahtar›
F2 Kap› temas anahtar›-sürücü taraf›
F3 Kap› temas anahtar›-ön yolcu
F10 Kap› temas anahtar›-sol arka kap›
F11 Kap› temas anahtar›-sa¤ arka kap›
F220 Merkezi kilitleme-sürücü taraf›
F221 Merkezi kilitleme-ön yolcu
F222 Merkezi kilitleme-sol arka kap›
F223 Merkezi kilitleme-sa¤ arka kap›

J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
W ‹ç ayd›nlatma ön taraf
W6 Torpido gözü ayd›nlatmas›
W13 Okuma lambas› ön yolcu
W14 Ayd›nlatmal› makyaj aynas›

(ön yolcu taraf›)
W18 Bagaj bölmesi ayd›nlatmas› sol taraf
W19 Okuma lambas›/sürücü taraf›
W20 Ayd›nlatmal› makyaj aynas›

(sürücü taraf›)
W43 ‹ç ayd›nlatma arka taraf

* Merkezi kilitleme bulunmayan araçlarda
** Merkezi kilitlemeli araçlarda

17

J519

+30
F2*
F220** +15

W20 W14 W19 W W13W6 W43

F3*
F221**

F10*
F222**

F11*
F223** CAN-K CAN-AD

W18

265_059
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Merkezi elektrik kontrol ünitesi

J519

+15

J643

G6

F2*
F220**

J...

265_045

J17

M

265_045

Yak›t pompalar›n› besleme 
kumandas›

2002 model Polo benzinli motorlar yeni bir yak›t
pompas› besleme kumandas›na sahipler. 

Çarp›flma esnas›nda yak›t kesme özelli¤ine sahip
tek bir yak›t pompas› rölesi yerine, iki paralel röle
tak›lm›flt›r, bunlar J17 yak›t pompas› rölesi ve
J643 yak›t besleme rölesi.
Her iki röle de J519 merkezi elektrik kontrol ünitesi
üst bölümündeki röle tafl›y›c›s›ndad›r.

Çal›flma flekli:

Sürücü kap›s›n›n aç›lmas›yla F2 kap› temas
anahtar›ndan (veya F220 merkezi kilitleme anah-
tar›ndan) merkezi elektrik kontrol ünitesine bir sin-
yal gönderilir. Bu ünite, J643 yak›t besleme rölesi-
ne kumanda eder ve G6 yak›t pompas› yaklafl›k 2
saniye çal›fl›r.

Merkezi elektrik kontrol ünitesinin zaman ayarla-
y›c›s› afla¤›da belirtilenleri engeller;

- Sürücü kap›s› k›sa süre aç›l›p kapand›¤›nda
yak›t pompas›n›n sürekli çal›flmas›n›,

- Sürücü kap›s› 30 dakikadan daha uzun süre
aç›k kal›rsa yak›t pompas›na kumanda etmeyi 

Kontak aç›kken ya da motor çal›flt›r›ld›¤›nda G6
yak›t pompas›, J17 kontrol ünitesi yak›t pompas›
rölesi üzerinden kumanda edilir.

Elektrik devresi

F2 Kap› temas anahtar›-sürücü taraf›
F220 Merkezi kilitleme-sürücü taraf›
G6 Yak›t pompas›
J... Motor kontrol ünitesi
J17 Yak›t pompas› rölesi
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
J643 Yak›t besleme rölesi

* Merkezi kilitleme bulunmayan araçlarda
** Merkezi kilitleme bulunan araçlarda



Arka cam silece¤inin çal›flmas›

Geri vitese tak›ld›¤›nda arka cam silece¤i bir ke-
re çal›fl›r. Bunun için flu flartlar›n sa¤lanmas› zo-
runludur.

- Ön cam silece¤i 1. veya 2. kademede
veya

- Fas›lal› çal›flmada olmal› (araç h›z›na ba¤l›
olan fas›lal› çal›flma veya ya¤mura duyarl› ko-
numda).

Elektrik fiemas›

E22 Fas›lal› silecek anahtar›
F4 Geri vites lambas› anahtar›
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
V Cam silecek motoru
V12 Arka silecek motoru

Ön cam silece¤inin bloke olmas›

Ön cam silece¤i fas›lal› konumundayken (araç
h›z›na ba¤l› fas›lal› çal›flma veya ya¤mura du-
yarl› çal›flma) ayn› anda motor kaputu aç›ld›¤›n-
da, motor kaputunun F266 temas anahtar›ndan
merkezi elektrik kontrol ünitesine bir sinyal  gi-
der. Kontrol ünitesi, motor kaputu tekrar kapa-
n›ncaya kadar cam silece¤ini bloke eder.
Bu fonksiyon araç bak›m› esnas›nda güvenlik
olarak kullan›l›r.

Elektrik fiemas›

E22 Fas›lal› silecek anahtar›
F266 Motor kaputu temas anahtar›
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
V Cam silecek motoru

19

F266
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E22

M

F4 E22 V

V12

J519

M

M

265_038

265_037
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Merkezi elektrik kontrol ünitesi

J519

F316 +15

K

J285

K193

CAN-K

J519

E231E230

Z1 Z4 Z5

G

C

265_056

265_057

Kap› aynalar› ve arka cam ›s›tmas›

Akü kapasitesinin korunmas› için d›fl ayna ve ar-
ka cam ›s›tmas› yaln›zca çal›flan motorda devre-
ye sokulur. Çal›flt›r›ld›ktan yaklafl›k 20 dakika
sonra ›s›tma otomatik olarak devre d›fl› kal›r.

Elektrik fiemas›

C Alternatör
E230 Arka cam rezistans tuflu 
E231 D›fl aynalar ›s›tma tuflu
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
Z1 Is›tmal› arka cam
Z4 Is›tmal› d›fl ayna, sürücü taraf›
Z5 Is›tmal› d›fl ayna, ön yolcu taraf›

Arka koltuk s›rtl›¤›n›n denetlenmesi

Üç nokta otomatik kemerli araçta, arka orta kol-
tu¤un s›rtl›¤›n› denetleme fonksiyonu vard›r. Arka
koltuk k›sm›nda orta koltu¤un s›rtl›¤› tam olarak
yerine oturmazsa, konta¤›n aç›lmas›ndan sonra
gösterge panelinde 20 sn için bir uyar› lambas›
yanar.

Elektrik fiemas›

CAN-K CAN çift yönlü veri hatt›-konfor
F316 Sa¤ arka koltuk s›rtl›¤› temas anahtar›
J285 Gösterge panelindeki gösterge kontrol 

ünitesi
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
K Kontrol panosu donan›m›
K193 Arka koltuk s›rtl›k kilidi uyar› lambas›
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J519

265_058

E2 E229 CAN-K CAN-A

M5
M6
M18

M7
M8
M19

Kodlanmas› zorunlu olan donan›mlar:

Yak›t pompas› besleme kumandas›

Konfor anahtarl› arka cam silece¤i

Arka bagaj uzaktan kilitlemesi

Ya¤mur sensörü

Far temizleme sistemi

Is›tmal› d›fl ayna

Is›tmal› ön cam

Is›tmal› koltuklar

Dört kap›l› donan›m

‹ç ayd›nlatma kumandas›

Aktif elektrik yükü yönetimi

Römork donan›m›

Sinyal ve dörtlü flaflör lambas› ku-
mandas›

Afla¤›daki fonksiyonlar, J519 merkezi elektrik
kontrol ünitesi taraf›ndan yerine getirilir:

- Sola, sa¤a sinyal
- Dörtlü flaflör (manuel çal›flt›rma veya kaza 

durumunda)
- H›rs›zl›k önleme sistemi sinyali
- Merkezi kilitleme açma kapama sinyali
- Römork sinyali sol, sa¤

Elektrik fiemas›

CAN-A CAN çift yönlü veri hatt›-tahrik
CAN-K CAN çift yönlü veri hatt›-konfor
E2 Dönüfl sinyali anahtar›
E229 Dörtlü flaflör dü¤mesi
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
M5 Dönüfl sinyali lambas› ampulü, sol ön
M6 Dönüfl sinyali lambas› ampulü, sol arka
M7 Dönüfl sinyali lambas› ampulü, sa¤ ön
M8 Dönüfl sinyali lambas› ampulü, sa¤ arka
M18 Yan sinyal lambas› ampulü sol
M19 Yan sinyal lambas› ampulü sa¤

Kodlama

Arac›n donan›m ve ülkeye göre düzenlenmesi
için merkezi elektrik kontrol ünitesinin kodlanma-
s› gerekir. Bu kodlama fabrikada yap›l›r.

Bak›m veya onar›m esnas›nda donan›mda de¤i-
fliklikler yap›labilir, örn.; ›s›tmal› koltuk veya rö-
mork ya da kontrol ünitesi de¤ifltirildi¤inde, yeni
kodlama yap›lmal›d›r. Yeni kod numaras›, VAS
5051 araç, teflhis, ölçüm ve bilgi sisteminin “K›la-
vuzlu hata arama” iflletim türü vas›tas›yla verilir.
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Merkezi elektrik kontrol ünitesi

Fonksiyon plan›

Aç›l›mlar

A Akü
B Marfl motoru
C/L Alternatör/L klemensi
CAN-A/H CAN-tahrik/Yüksek (High)
CAN-A/L CAN-tahrik/Düflük (Low)
CAN-K/H CAN-konfor/Yüksek (High)
CAN-K/L CAN-konfor/Düflük (Low)
D/50 Kontak anahtar›/klemens 50
D/75 Kontak anahtar›/klemens 75
D/86s Kontak anahtar›/klemens 86s
E1/SRA Ifl›k anahtar›/klemens SRA (far temizleme sistemi)
E2/L, R Dönüfl sinyali anahtar›/Art› ba¤lant›s› sinyal 

sol, sa¤
E22 Fas›lal› silecek anahtar›
E34 Arka cam silece¤i anahtar›
E38 Silecek-fas›la anahtar› kumandas›
E45 GRA (h›z sabitleme sistemi) anahtar›
E94 Is›tmal› sürücü koltu¤u ayar›
E95 Is›tmal› ön yolcu koltu¤u ayar›
E227 GRA (set) tuflu
E229 Flaflör tuflu
E230 Is›tmal› arka cam tuflu
E231 D›fl ayna ›s›tmas› tuflu
E234 Bagaj kapa¤›n›n kilidini açma tuflu
F2 Kap› temas anahtar›-sürücü taraf›
F3 Kap› temas anahtar›-ön yolcu taraf›
F4 Geri vites lambas› anahtar›
F5 Bagaj ayd›nlatmas› anahtar›
F10 Kap› temas anahtar›, arka sol
F11 Kap› temas anahtar›, arka sa¤
F124 Bagaj kapa¤› kilit silindiri içindeki temas 

anahtar›/h›rs›zl›k uyar› sistemi/merkezi kilit
F125/P-N Çok fonksiyonlu anahtar/klemens P-N
F147 Makyaj aynas› temas anahtar›-sürücü taraf›
F148 Yolcu makyaj aynas› temas anahtar›-ön yolcu 

taraf›
F218 Merkezi kilitleme anahtar›-bagaj kapa¤›
F220 Merkezi kilitleme kilit ünitesi-sürücü taraf›
F221 Merkezi kilitleme kilit ünitesi-ön yolcu taraf›
F222 Merkezi kilitleme kilit ünitesi-arka sol
F223 Merkezi kilitleme kilit ünitesi-arka sa¤
F266 Motor kaputu temas anahtar›
F316 Sa¤ arka koltuk s›rtl›¤› temas anahtar›
G59 Sürücü koltu¤u s›cakl›k sensörü
G60 Ön yolcu koltu¤u s›cakl›k sensörü
G213 Ya¤mur sensörü
H Sinyal sesi dü¤mesi
H1 Sinyal sesi
J... Motor kontrol ünitesi

J17 Yak›t pompa rölesi
J39 Far temizleme sistemi rölesi
J59 X temas› deflarj rölesi
J131 Is›tmal› sürücü koltu¤u kontrol ünitesi
J132 Is›tmal› ön yolcu koltu¤u kontrol ünitesi
J207 Marfl kilidi rölesi
J245 Sürgülü tavan konumu kontrol ünitesi
J285 Gösterge panelinde gösterge kontrol 

ünitesi
J393 Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
J533 Veri hatt› teflhis arabirimi
J643 Yak›t besleme rölesi
K10 Is›tmal› arka cam kontrol lambas›
K142 Vites kolu konumu P/N kontrol lambas›
L44 Koltuk ›s›tmas› anahtar›n› ayd›nlatma lambas›
L76 Tufllar›n ayd›nlatmas›
L101 Vites kolu skala ayd›nlatmas›
M5 Sinyal lambas› ampulü, ön sol
M6 Sinyal lambas› ampulü, arka sol
M7 Sinyal lambas› ampulü, ön sa¤
M8 Sinyal lambas› ampulü, arka sa¤
M16 Geri vites lambas› ampulü, sol
M17 Geri vites lambas› ampulü, sa¤
M18 Yan sinyal lambas› ampulü, sol
M19 Yan sinyal lambas› ampulü, sa¤
N110 Vites kolu kilidi selenoidi
ST Akü üzerindeki sigorta kutusu
V Cam silece¤i motoru
V5 Cam y›kama pompas›
V11 Far temizleme sistemi pompas›
V12 Arka cam silecek motoru
V53 Bagaj kapa¤› merkezi kilitleme motoru
W ‹ç ayd›nlatma, ön taraf
W6 Torpido gözü ayd›nlatmas›
W13 Okuma lambas›, yolcu taraf›
W14 Ayd›nlatmal› makyaj aynas› (ön yolcu taraf›)
W18 Bagaj ayd›nlatmas›, sol
W19 Okuma ayd›nlatmas›, sürücü taraf›
W20 Ayd›nlatmal› makyaj aynas› (sürücü taraf›)
W43 ‹ç ayd›nlatma, arka taraf
Y7 Otomatik karartmal› iç dikiz aynas›
Z1 Is›tmal› arka cam
Z4 Is›tmal› d›fl ayna, sürücü taraf›
Z5 Is›tmal› d›fl ayna, ön yolcu taraf›
Z6 Is›tmal› sürücü koltu¤u
Z7 Is›tmal› sürücü koltu¤u s›rtl›¤›
Z8 Is›tmal› ön yolcu koltu¤u
Z9 Is›tmal› ön yolcu koltu¤u s›rtl›¤›

* Otomatik flanz›manl› araçlarda
** Düz flanz›manl› araçlarda
* Merkezi kilitlemeli araçlarda
** Merkezi kilitlemesi olmayan araçlarda
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CAN çift yönlü veri hatt›

Teflhis ba¤lant›s›

Motor kontrol ünitesi J...

J234 Hava yast›¤›
kontrol ünitesi

J500 direksiyon
yard›m› 
kontrol ünitesi

265_023

J533 çift yönlü veri hatt›-teflhis
arabirimine (Gateway) sahip J519
merkezi elektrik kontrol ünitesi

G85 Direksiyon
aç› sensörü

J285 Gösterge pane-
lindeki gösterge 
kontrol ünitesi 

J104 ABS
kontrol ünitesi

J217 Otomatik flanz›man
kontrol ünitesi

CAN çift yönlü veri hatt›-tahrik

Polo, çift yönlü veri hatt›-tahrik ve çift yönlü veri
hatt›-konfor’dan oluflan bir çift yönlü veri hatt›
sistemini kullan›ma sunar.

Bunlar, veri aktar›m h›z› ile içerdikleri veriler aç›-
s›ndan birbirlerinden ayr›l›r. 

CAN çift yönlü veri hatt›, güvenlik dahilindeki
önemli sistemlere h›zl› veri aktar›m› sa¤lamak
için 500 kBit/sn veri aktar›m h›z› ile çal›fl›r.



CAN çift yönlü veri hatt›-konfor

CAN çift yönlü veri hatt›-konfor, 100 kBit/sn veri
aktar›m h›z›yla çal›fl›r.
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J533 veri hatt› teflhis
arabirimine
(Gateway) sahip
J519 merkezi elekt-
rik kontrol ünitesi

Teflhis ba¤lant›s›

J503 Radyo ve yön
bulma göstergeli
kontrol ünitesi

J387 Ön yolcu kap›s›
kontrol ünitesi

J389 Sa¤ arka kap›
kontrol ünitesi

265_024

J255 CLIMAtronic
kontrol ünitesi

J301 Klima sistemi
kontrol ünitesi

J393 Konfor sistemi
merkezi kontrol ünitesi

J388 Sol arka kap›
kontrol ünitesi

J386 Sürücü kap›s›
kontrol ünitesi
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CAN çift yönlü veri hatt›

Gateway

265_065

265_018

CAN çift yönlü veri
hatt›-konfor

J533 veri hatt›
teflhis arabirimi

CAN çift yönlü veri
hatt›-tahrik

J533 Çift yönlü veri hatt› teflhis ara-
birimi 

J533 (Gateway) veri hatt› teflhis arabirimi, J519
merkezi elektrik kontrol ünitesine entegre edilmifltir.

J533 veri hatt› teflhis arabiriminin iki görevi var-
d›r.

1. Görevi

‹ki adet CAN çift yönlü veri hatt› sistemi aras›n-
daki veri al›flveriflini yönetir:

- CAN çift yönlü veri hatt›-tahrik
- CAN çift yönlü veri hatt›-konfor

Bu iki sistem aras›nda direkt iletiflim, farkl› akta-
r›m h›zlar›ndan dolay› mümkün de¤ildir.
Bu iki sistem aras›nda veri al›flverifli için bir ba¤-
lant› gereklidir. 
Bu ba¤lant›, J533 veri hatt› teflhis arabirimi ara-
c›l›¤›yla sa¤lan›r.

Gateway, bir veri hatt› sisteminden gelen verileri
çevirir ve di¤er veri hatt› sistemine aktar›r.
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Gösterge paneli
donan›m›ndaki 
gösterge kontrol

ünitesi

Klima sistemi
kontrol ünitesi

CAN-Konfor

CAN-Tahrik

Veri hatt› teflhis arabirimine
(Gateway) sahip merkezi elektrik
kontrol ünitesi

Motor kontrol ünitesi, örne¤in
- So¤utma suyu s›cakl›¤›
- Motor devri

D›fl ortam
s›cakl›¤› sensörü

265_020

CAN çift yönlü veri hatt› sistemleri ara-
s›ndaki veri al›flverifline örnek

Farkl› sistemlere ait bilgilerin CAN üzerinden çok
yönlü kullan›m›, modern araç elektroni¤inin bir
özelli¤idir.

Örne¤in, CAN-tahrik k›sm›ndan CAN-konfor’a
gönderilen mesajlarla otomatik klima sistemi (Cli-
matic) ayarlan›r. Klima sistemi kontrol ünitesi
CAN-konfor’a ba¤l›d›r.

Afla¤›daki örnek bilgi ak›fl›n›n CAN-tahrik’ten
CAN-konfor’a ak›fl›n› gösterir.

- D›fl ortam s›cakl›¤›, 
tampondaki s›cakl›k sensörüyle alg›lan›r ve
gösterge paneli donan›m›ndaki gösterge kont-
rol ünitesine iletilir. Bu ünite, CAN-tahrik’e
ba¤l›d›r.

- Spesifik motor verileri, 
örne¤in; so¤utma suyu s›cakl›¤›, motor devri;
motor kontrol ünitesi taraf›ndan alg›lan›r ve
CAN-tahrik’in kullan›m›na verilir.

CAN-tahrik’ten gelen bir mesaj, veri hatt› teflhis
arabiriminde (Gateway) CAN-konfor’a çevrilir.

Klima sistemi kontrol ünitesi, art›k bu mesajlar›
okuyabilecek duruma gelir ve bunlar› klima sis-
teminin ayarlanmas› için kullan›r.



2. Görevi

J533 çift yönlü veri hatt› teflhis arabirimi, CAN
çift yönlü veri hatt›-tahrik ile CAN çift yönlü veri
hatt›-konfor’dan gelen teflhis verilerini K-hatt›na
çevirir veya tersini yapar.
Böylece kendi kendine teflhis için VAS 5051
araç, ölçüm ve bilgi sistemi verileri kullan›labilir.

Motor kontrol ünitesi, otomatik flanz›man kontrol
ünitesi ve konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi-
nin ayr› bir K-hatt› vard›r.
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CAN çift yönlü veri hatt›

+30 -31

Motor kontrol ünitesi

Otomatik flanz›man
kontrol ünitesi

Konfor sistemi 
merkezi kontrol ünitesi

CAN çift yönlü veri
hatt›-tahrik

CAN çift yönlü veri
hatt›-konfor

265_019

J533 veri hatt›
teflhis arabirimi

K-Hatt›

Teflhis Ba¤lant›s›
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Fren lambas› anahtar›

ABS kontrol ünitesi

C
A

N
-T

ah
rik

K-Hatt›

Teflhis Ba¤lant›s›

Çift yönlü veri hatt› teflhis arabiri-
mine (Gateway) sahip merkezi
elektrik kontrol ünitesi

265_077

Teflhis an›nda veri al›flverifline örnek

Afla¤›daki örnek, CAN-tahrik’ten K-hatt›na veri
ak›fl›n› gösterir.

- Fren lambas› anahtar› kablo ba¤lant›s›ndaki
bir ar›za yüzünden ABS kontrol ünitesine bilgi
göndermemektedir.

- ABS kontrol ünitesi, CAN-tahrik’e ba¤l›d›r ve
oluflan bu hata, ar›za haf›zas›na kaydedilir.

VAS 5051 araç, ölçüm ve bilgi sisteminin bu tefl-
his verilerini iflleyebilmesi için, merkezi elektrik
kontrol ünitesindeki veri hatt› teflhis arabirimi, çift
yönlü veri hatt›-tahrik’teki teflhis birimlerine, K-Hat-
t›na dönüfltürür. Bununla birlikte veriler de¤iflmez,
yani K-Hatt› ile çift yönlü veri sistemindeki bilgile-
rin içeri¤i ayn›d›r.



30

Özel fonksiyonlar

M

Hava yast›¤›
kontrol ünitesi

Motor kontrol ünitesi

Yak›t
pompas›
rölesi

Konfor sistemi
merkezi 
kontrol ünitesi

Kap›
kontrol ünitesi

Yak›t pompas›

265_039

Çift yönlü veri hatt› teflhis arabiri-
mine (Gateway) sahip merkezi
elektrik kontrol ünitesi

Kap›
kontrol ünitesi

Çarp›flma durumuna özel fonksiyon-
lar

Polo’nun güvenlik sistemi, bir kaza durumunda
otomatik devrelerle acil durumun etkisiz hale ge-
tirilmesine katk›da bulunur.

Afla¤›daki ifllemler yap›l›r:

- Merkezi kilitlemenin kilitleri aç›l›r
- ‹ç ayd›nlatma yak›l›r
- Dörtlü flaflör lambalar› yak›l›r
- Yak›t besleme kesilir

Çal›flma flekli:

Çarp›flma esnas›nda hava yast›¤› aç›l›r, hava
yast›¤› kontrol ünitesi ayn› anda bir “Çarp›flma
sinyal”ini CAN-tahrik’e gönderir. Bu sinyal ara-
c›l›¤›yla motor kontrol ünitesi, yak›t pompa rölesi
üzerinden yak›t ç›k›fl›n› keser.

Kaza sinyali çift yönlü veri hatt› teflhis arabirimi
(Gateway) vas›tas›yla CAN-konfor’a iletilir ve
konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi tüm kap›la-
r›n kilitlerini açar. Ayr›ca merkezi elektrik kontrol
ünitesi, iç ayd›nlatma (anahtar, kap› temas konu-
munda ise) ile dörtlü flaflör sistemini çal›flt›r›r.
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J533J519

J285

‹stisna:
CAN çift yönlü veri hatt›-tahrik’e ba¤l› olan gösterge panelindeki gösterge kontrol ünitesi, besleme
ak›m› kesildi¤inde de (kontak kapand›¤›nda) CAN çift yönlü veri hatt›-konfor’dan gelen verilere ihtiyaç
duyar. Bu nedenle, merkezi elektrik kontrol ünitesiyle CAN-konfor aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› ve-
ya hat ba¤lant›s› (çal›flt›rma hatt›) gerekir.
Bu ba¤lant›, gösterge panelindeki donan›m seçeneklerine göre de¤iflmektedir.

Elektrik fiemas›

J285 Gösterge panelindeki gösterge 
kontrol ünitesi

J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
J533 Veri hatt› teflhis arabirimi

= CAN çift yönlü veri hatt›

= Çal›flt›rma hatt›

CAN çift yönlü
veri hatt›-konfor

CAN çift yönlü
veri hatt›-tahrik

265_017

Enerji tasarrufu fonksiyonu

Bekleme modu (Sleep-Modus)

Enerji tüketiminin azalt›lmas› için kontak kapal›y-
ken CAN çift yönlü veri hatt›na ba¤l› olan kont-
rol üniteleri bekleme moduna geçirilir. 

CAN çift yönlü veri hatt›-tahrik yaln›zca kontak
aç›kken veri aktarabildi¤inden, bu veri hatt›n›n
bekleme moduna geçmesi genelde konta¤›n ka-
panmas›yla gerçekleflir. Kontak kapan›r ve afla-
¤›daki flartlar sa¤lan›rsa CAN çift yönlü veri hat-
t›-konfor da bekleme moduna geçer.

- Dörtlü flaflör sistemi kapal›
- Fonksiyon al›m› kesilmifl
- Teflhis veri aktar›m› yok
- D›fl ayd›nlatma kapal›

Çal›flma modu (Wake-Up-Modus)

Kontrol ünitesi, afla¤›da belirtilen ifllemlerden biri
yerine getirilince çal›flma emrini alg›lar ve bunu
di¤er kontrol ünitelerine ileterek onlar› etkinlefltirir.

CAN çift yönlü veri hatt›-tahrik, konta¤›n aç›lma-
s›yla çal›flma moduna geçer. CAN çift yönlü veri
hatt›-konfor flu ifllemlerden sonra çal›flma modu-
na geçer:

- Kontak aç›ld›¤›nda
- Dörtlü flaflör sistemi etkinlefltirildi¤inde
- Bagaj kapa¤›, kap›lar, motor kaputu ve 

kontak anahtar›n›n konumu de¤ifltirildi¤inde
- D›fl ayd›nlatma aç›ld›¤›nda
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Konfor Sistemi

Konfor sistemi tek merkezli de¤ildir.
Bir merkezi kontrol ünitesi ile en az 2 kap› kont-
rol ünitesinden oluflur.

Merkezi kontrol ünitesinin ifllevleri

- Merkezi kilide ba¤l› bagaj kilidi

- Konforlu kilit fonksiyonlar›
(Elektrikli camlar, sürgülü tavan)

- Sürücü kap›s›n›n di¤erlerinden ba¤›ms›z 
aç›lmas›

- Kap›lar›n merkezi kilit ile kilitlenmesi

- ‹çerdeki bir tuflla tüm arac›n kilitlenmesi ve 
aç›lmas› (Lock - Unlock)

Kap› kontrol ünitelerinin ifllevleri

- Katlanabilir ve ayarlanabilir elektrikli d›fl 
aynalar

Konfor sistemiyle ilgili detayl› bilgi için
bkz. ”Kendi kendine çal›flma program›
no 193”. Burada sadece tamamlay›c›
detaylar verilmifltir.

- H›rs›zl›k önleme sisteminin sadece bir
uzaktan kumanda ile devre d›fl› b›rak›lmas›

- Araç içinin aç›l›p kapat›labilen ses 
dalgalar›yla denetlenmesi

- Kendi kendine teflhis

- Merkezi kilitleme için kontrol lambas›
kumandas› -SAFE-

- S›k›flmaya karfl› duyarl› ve sessiz elektrikli
camlar
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Teflhis ba¤lant›s›

Ba¤lant› istasyonu

Ön yolcu kap›s›

Sa¤ arka
kap›

Sürücü kap›s›

Sol arka
kap›

Bagaj kapa¤› 265_025

Konfor sistemine genel bak›fl (flematik)

J393 Konfor sistemi merkezi kontrol ünitesi
J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
A Kap› kontrol ünitesi
B Elektrikli ayarlanabilen dikiz aynas›
C Ayna ve kalorifer konum anahtar›
D Sürücü kap›s› kumanda grubu
E Otomatik cam anahtar›
F Kap› kilidi - Merkezi kilitleme
G Aç›k kap› uyar›s›
H Bagaj kapa¤› döner anahtar›

J Bagaj kapa¤› kald›rma tuflu
K Merkezi kilit kontrol lambas› -SAFE-
L Araç içi denetimi sensör ünitesi
M Araç içi denetimi tuflu
N Alarm sesi
R Dörtlü flaflör lambalar› ve kap›lara ait 

röleler
S Uzaktan kumanda
T Sürgülü tavan konumu kontrol ünitesi



34

Elektronik konfor ve güvenlik sistemi

Bagaj kapa¤›n›
uzaktan açma tuflu

265_052

265_066

Açma dü¤mesi

Uzaktan kumanda

Bagaj kapa¤›n›n uzaktan kumanda ile
aç›lmas›

Uzaktan kumandal› araçlarda, bagaj kapa¤›n›n
kilidinin uzaktan aç›labilmesi için ayr› bir tufl
vard›r.

Uzaktan kumandadaki bu tufla bas›ld›¤›nda yal-
n›zca bagaj kilidi aç›l›r. 2 dakika içinde bagaj
kapa¤› aç›lmazsa otomatik olarak tekrar kilitlenir.

Bu fonksiyon merkezi elektrik kontrol ünitesinde
kodludur. (Sayfa 21’deki merkezi elektrik kontrol
ünitesi konusuna bak›n)

Sürücü kap›s›n›n di¤erlerinden ba¤›m-
s›z aç›lmas›

Bu fonksiyon kiflisel güvenlik için kullan›l›r. Uzak-
tan kumandan›n açma dü¤mesine bir kere k›sa
süreli bas›ld›¤›nda sürücü kap›s› aç›l›r. Tüm sin-
yal lambalar› k›sa bir sinyal verir.

Açma tufluna iki kez bas›lmas› ile arac›n tüm ki-
litleri aç›l›r.

Arac›n tüm kilitleri aç›ld›ktan sonraki 30 sn için-
de kap› veya bagaj kapa¤› aç›lmazsa, araç tek-
rar kilitlenir. 
Bu özellik, arac›n yanl›fll›kla tekrar tekrar aç›lma-
s›n› önler.
Bu opsiyon arac›n tesliminde, araç donan›m›na
göre konfor sisteminin merkezi kontrol ünitesin-
de kodlan›r.



Araç içi denetimli h›rs›zl›k uyar› 
sistemi

H›rs›zl›k uyar› sistemi

H›rs›zl›k uyar› sistemi, afla¤›daki bölümleri yetki-
siz açma veya dokunmaya karfl› kontrol eder.

- Kap›lar,
- Motor kaputu,
- Bagaj kapa¤› ve
- Kontak

Alarm, akustik olarak h›rs›zl›k uyar› sisteminin
alarm sesi ile görsel olarak da sinyaller arac›l›-
¤›yla verilir.

Araç içi denetimi

Araç içi denetimi ses dalgalar› ile çal›fl›r ve h›r-
s›zl›k uyar› sistemiyle birlikte kullan›l›r.
Bu sistem ek olarak arac›n içine yetkisiz müda-
haleleri denetler.

Sistem yanl›fl alarma karfl› emniyet alt›ndad›r:

- Arac›n tavan›na veya camlar›na vurulmas›
- Rüzgardan veya gelip geçen araçlardan do-

lay› oluflan hava hareketi, günefl ›fl›¤› alt›nda 
arac›n ›s›nmas› gibi s›cakl›k de¤ifliklikleri 

- Her tip gürültüye (örne¤in çan, korna, alarm)
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265_064

Konfor sistemi
merkezi
kontrol ünitesi Araç içi denetim

tuflu

Ayr› aküye sahip
alarm ses düzene¤i

Sensör ünitesi
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Sensör ünitesi

Araç içi denetim
tuflu

265_051

265_055

Araç içi denetiminin çal›flma flekli

Araç içi denetimi, h›rs›zl›k uyar› sisteminin etkin-
lefltirilmesiyle birlikte otomatik olarak aç›l›r. H›r-
s›zl›k uyar› sistemi uzaktan kumandayla arac›n
kilitlenmesi ve aç›lmas›ndan sonra devreye girer
ve devreden ç›kar›l›r.

Sensör ünitesi bir verici ve bir al›c› modülü ile
elektronik de¤erlendirme sisteminden oluflur.
Araç içi denetim ünitesi araç tavan›n›n önündeki
iç ayd›nlatman›n arkas›nda yer al›r.

Anormal bir durum karfl›s›nda, gönderici modül
ses dalgalar› iletir ve al›c› modülün yard›m›yla
k›sa bir süre bu ses dalgalar›n›n ekosunu al›r. Bu
ses dalgalar› insan kula¤› ile duyulamaz.
Elektronik de¤erlendirme sistemi, ses dalgalar›
alan›ndaki düzensizli¤i alg›lar ve konfor sistemi
merkezi kontrol sistemi alarm›n› çal›flt›r›r.

Soldaki B dire¤inin alt bölgesinde araç içi dene-
tim tuflu bulunur.
Tufla bas›l›r (tufl sar› yanar) ve araç kilitlenirse,
araç içi denetimi devre d›fl› kal›r.
Sonraki kilitlemede araç içi izlemesi otomatik
olarak tekrar çal›fl›r.
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Komfortstellung

Das Schiebedach besitzt eine Komfortstellung. 
Durch Drehen des Schalters für Schiebedachver-
stellung in der vorderen Innenleuchte in diese 
Position wird das Schiebedach nicht ganz geöff-
net. In dieser Stellung treten bei höheren 
Geschwindigkeiten im Fahrzeuginneren kaum 
Windgeräusche auf.

Das Schiebe-/Ausstelldach bietet folgende wei-
tere Funktionen:

– Schließen des Schiebe-/Ausstelldaches im 
Rahmen der Komfortschließung durch Betäti-
gen der Zentralverriegelung

– Funktionserhalt für 10 Minuten nach ausge-
schalteter Zündung, solange keine der vorde-
ren Türen geöffnet wird

– Kraftbegrenzung, wenn durch Schwergängig-
keit oder durch ein Hindernis der Schließvor-
gang des Schiebe-/Ausstelldaches gehindert 
wird

265_080

265_079

Der Schalter für Schiebedachverstel-
lung kann im Reparaturfall nicht ein-
zeln ersetzt werden. Es muss die 
komplette Innenleuchte ausgetauscht 
werden.

Komfortstellung

Position Komfortstellung

Konfor konumu

Sürgülü tavan›n bir konfor konumu vard›r. Ön-
deki iç ayd›nlatmada bulunan sürgülü tavan
konum anahtar›n›n çevrilmesiyle sürgülü tavan
tam aç›lmaz. Araç yükselen h›zla giderken araç
içine rüzgar sesi fazla girmez.

Sürgülü tavan konum dü¤mesinin ona-
r›lmas› gerekti¤inde bu dü¤me tek bafl›-
na de¤ifltirilemez. Tüm iç ayd›nlatma de-
¤ifltirilmelidir.

Sürgülü/aç›l›r tavan›n afla¤›da belirtilen baflka
fonksiyonlar› da mevcuttur:

- Sürgülü/aç›l›r tavan›n konforlu kilit sistemi
çerçevesinde kapanmas›, merkezi kilidin
çal›flt›r›lmas›yla gerçekleflir.

- Ön kap›lar aç›lmad›¤› sürece, kontak aç›ld›k-
tan sonra 10 dakika çal›flmaya devam eder.

- Sürgülü/aç›l›r tavan›n zorlanmas› veya kapa-
n›rken bir engel karfl›laflmas›yla, s›k›flmaya
karfl› duyarl›l›k devreye girer.

265_079

265_080

Konforlu konumu

Konforlu konum pozisyonu

Sürgülü/aç›l›r tavan
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Gösterge paneli donan›m›

265_026

265_027

Uyar› sesi

32 uçlu soket 8 uçlu soket

Gösterge paneli donan›m›

Gösterge panelinde afla¤›dakiler bulunmaktad›r:

- Gösterge panelindeki J285 gösterge 
kontrol ünitesi 

- J362 Immobilizer kontrol ünitesi 
- H›z göstergesi
- Devir göstergesi
- Yak›t deposu göstergesi
- So¤utma suyu s›cakl›¤› göstergesi
- Kontrol lambalar›
- Çok fonksiyonlu gösterge

Tüm kontrol lambalar› ›fl›kl› diyotlarla parçalara
ayr›lm›flt›r. Onar›m çal›flmalar› öngörülmez. ‹hti-
yaç halinde gösterge paneli tamamen de¤ifltiril-
melidir.
J285 kontrol ünitesinde tüm bilgiler denetim
fonksiyonlar› için düzenlenir ve kontrol lambala-
r›na sürekli yanan ›fl›k, sinyal ya da ›fl›klar yak›-
larak iletilir. Baz› uyar› gerektiren bilgiler sesli
ikazlarla desteklenir.

Kontrol paneli soketleri

8 uçlu soket
Ak›m beslemesi ba¤lant›s›

32 uçlu soket
Merkezi elektrik ba¤lant›s›

Gösterge paneli de¤ifltirildi¤inde arac›n
di¤er sistemlerine uyarlanmal›d›r.
Bu konuda, atölye el kitab›ndaki tali-
matlar› dikkate al›n.



Gösterge sembolleri

Kontrol lambalar›n›n say›lar› ve yerleflimi model
ve motor varyantlar›na ba¤l›d›r.
Modele ba¤l› kontrol lambalar› (*) ile gösteril-
mifltir.

Semboller yaln›zca diyot lambas›n›n arkadan
yanmas›yla görünür. Bu s›rada kontak aç›k olma-
l›d›r. Tabloda 2002 model Polo’ya eklenen kont-
rol lambalar› gösterilmifltir.
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265_028

Gösterge Tan›m› Göstergenin türü ve anlam›
sembolü

Sis lambas› Sis lambalar› aç›ld›¤› zaman yanar;
Ifl›k anahtar›n›n park ya da k›sa farlar konumunda
birinci kademeye kadar d›flar› çekilmesiyle aç›l›r
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Gösterge paneli donan›m›

Gösterge Tan›m› Göstergenin türü ve anlam›
Sembolü

Elektrohidrolik kontak aç›ld›ktan sonra k›sa bir süre yanar ve
servo direksiyon motor çal›flt›ktan sonra söner, direksiyonda oluflan

bir tak›m ar›zalarda sürekli olarak yanar, böyle bir 
durumda bir atölyeye gösterilmesi gerekir *

Motor ya¤ seviyesi motor ya¤ seviyesi çok düflükse “sar›” yanar;
(çok düflük) ya¤ seviyesini kontrol edin ve gerekirse ekleyin. 

Motor kaputu 30 sn’den fazla aç›k kal›rsa
ya¤ seviye ikaz› geri al›n›r, ya¤ eklenmezse 100 km’
den sonra ikaz yenilenir *

Motor ya¤ seviyesi “sar›” sinyal verir, yani ya¤ seviye ölçeri ar›zal›d›r; 
(motor ya¤ seviyesi ayr›ca sesli sinyal duyulur, araç hemen 
ölçer ar›zal›) servise götürülmelidir.

*

Motor ya¤ bas›nc› “k›rm›z›” sinyal verir, yani motor ya¤ bas›nc› çok dü-
flük ayr›ca 1500 devir/dakika’n›n üzerindeki motor
devrinde 3 kez sesli bir sinyal duyulur
Durun; motoru kapat›n!
Ya¤ seviyesini kontrol edin, gerekirse ya¤ ekleyin. 
Ya¤ seviyesi yeterli olmas›na ra¤men lamba yanma-
ya devam ederse yola devam etmeyin!

H›z ayar sistemi h›z ayar sistemi çal›fl›r durumdayken
yanar

*

Arka koltuk s›rtl›¤› arka koltuk s›rtl›¤› yerine iyi oturmam›flsa kontak
kilidi aç›l›rken yaklafl›k 20 sn yanar; seyir esnas›nda 

arka koltuk s›rtl›¤› yerinden ç›karsa sürekli yanar

*

*Özel donan›ml› araçlar
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Gösterge Tan›m› Göstergenin çal›flma türü ve anlam›
Sembolü

Elektronik immobilizer kontak aç›l›rken yaklafl›k 3 sn süresince yanar;
Bu s›rada araç anahtar›n›n verileri otomatik olarak
sorgulan›r, yetkili anahtar tan›n›r ve araç çal›flt›r›labilir;
h›rs›zl›k uyar› sistemi taraf›ndan gelen bir alarm 
varsa kesilir; 
yetkili olmayan bir anahtar kullan›ld›¤›nda
araç çal›flt›r›lamaz ve kontrol lambas› “sürekli
sinyal modu”’na geçer

Fren balatas› fren balatas› mukavemeti izin verilen en alt 
afl›nma göstergesi seviyeye ulaflt›¤›nda yanar;

fren balatalar›n›n kontrolü veya de¤ifltirilmesi için 
servise gidilmelidir

*

Y›kama suyu seviyesi su haznesindeki y›kama suyu miktar› düflük 
seviyedeyken yanar;
cam y›kama s›v›s› ekleyin

*

Kap› aç›k tüm kap›lar kapal› de¤ilse yanar

*

Römork sinyal römork konumunda çal›flt›r›lan sinyal  
sistemi sisteminde yanar;

römork veya çekicideki sinyal lambalar›ndan biri
düfltü¤ünde kontrol lambas› söner.

*

*Özel donan›ml› araçlar



42

Ayd›nlatma

K›sa huzmeli far
H7-ampul

Park lambas›

Uzun huzmeli far
H1-ampul

Sinyal

Geri vites lambas›Fren lambas›

Sinyal lambas›
(sar› ampül) Stop lambas›

Sis stop lambas›

Stop lamba

265_030

265_029

Farlar

Yeni farlar çift üniteli bir donan›ma sahiptir ve
›fl›¤› çok berrak geçiren plastik bir maddeden
yap›lm›flt›r.

Far ünitesinin iki reflektörü vard›r. Tek odac›ktan
oluflan reflektör, uzun huzmeli far ve park lam-
bas› için, iki odac›¤a bölünmüfl di¤er reflektör
ise sinyal lambas› ve k›sa huzmeli far içindir.

Sinyal lambas› ampulu sar› renklidir. Ifl›¤›n da¤›-
l›m› her bir reflektör odac›¤›n›n yap›s›na göre
üretilir.

Sis farlar› far ünitesinde de¤il tampona entegre
edilmifltir.

Arka lambalar

Reflektör yekparedir ve dört ana odac›¤a bölün-
müfltür; stop lambas›/sis stop lambas› için ayn›
odac›k kendi içinde bir kere daha bölünmüfltür.
Odac›¤›n üst yar›s›nda stop lambas› bulunur.
Odac›¤›n alt yar›s›nda stop lambas›/sis stop
lambas› için çift flamanl› lamba bulunur.

Ifl›k aç›ld›¤›nda, çift flamanl› lamban›n bir flama-
n› stop lambas› olarak odac›¤›n üst yar›s›ndaki
stop lambas›yla birlikte yanar. Güvenlik bu flekil-
de bir lamban›n ar›zalanmas› durumunda artt›r›-
l›r.
Sis stop lambas› yak›ld›¤›nda çift flamanl› lam-
ban›n ikinci flaman› yanar.

Arka lamba kombinasyonunun yüzeyi fosfor-
ludur.
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J519

J393

M27 J560

30+

F220

J533

265_033

265_032

265_034

Aç›k kap› uyar› lambalar›

Ön kap›lar aç›k kap› uyar›lar›yla donat›lm›flt›r.

Aç›k kap› uyar› lambalar›, trafikte arac›n güvenli
kullan›m›n› artt›ran bir unsurdur.

Aç›k kap› uyar›lar›, kap› kilidinin kilit ünitesinde-
ki kap› temas anahtar› vas›tas›yla çal›fl›r.
Aç›k kap› uyar›lar›, J393 konfor sisteminin mer-
kezi kontrol ünitesi taraf›ndan kap›lar aç›kken
araç durduruldu¤unda sadece 10 dakika yak›l›r.
Böylelikle akünün boflalmas› önlenir.

Elektrik flemas›
(sürücü taraf›na örnek)

F220 Merkezi kilidin kilit ünitesi, 
sürücü taraf›

J393 Konfor sistemi merkezi kontrol 
ünitesi

J519 Merkezi elektrik kontrol ünitesi
J533 Çift yönlü veri hatt› teflhis arabirimi
J560 Dörtlü flaflör lambalar› ve kap›lara ait 

röleler
M27 Aç›k kap› uyar›s› - sol kap›

Renk kodlamas›

= Girifl sinyali

= Ç›k›fl sinyali

= Art›

= fiasi

= CAN çift yönlü veri hatt›
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Kendi kendine teflhis

IrDA + - VAS 5052

WORKSHOP
EQUIPMENT
WORKSHOP
EQUIPMENT

265_054

265_042

265_043

‹mmobilizer
kontrol ünitesi ile
gösterge paneline ait
kontrol ünitesi

Konfor sistemi
merkezi
kontrol ünitesi

Çift yönlü veri hatt›
teflhis arabirimine
(Gateway)sahip
merkezi elektrik
kontrol ünitesi

Motor kontrol ünitesi

Otomatik flanz›man
kontrol ünitesi

Hidrolik direksiyon 
kontrol ünitesi

Hava yast›¤›
kontrol ünitesi

Climatic/CLIMAtronic
kontrol ünitesi

ABS kontrol ünitesi

Radyo/yön bulma cihaz›

265_041

Polo’da kendi kendine teflhis yapabilen
kontrol üniteleri

Teflhis için lütfen güncel atölye literatürünü ve
VAS 5051 araç, ölçüm ve bilgi sistemi veya 
VAS 5052 araç bak›m bilgi sistemini kullan›n.

Teflhis cihaz›n›n ba¤lant›s› sürücü tara-
f›ndaki gösterge paneli kaplamas›n›n
alt›ndaki gözde bulunmaktad›r.
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Notlar
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Bilginizi test edin

Hangi Cevaplar do¤ru?
Bazen sadece biri
Bazen birden fazlas› - veya hepsi!

1. Merkezi elektrik kontrol ünitesi...

A. konfor sisteminin merkezi kontrol ünitesinin yerini tutar.
B. merkezi elektri¤in, merkezi denetim ve kumanda birimidir.
C. merkezi elektri¤in ak›m ihtiyac›n› kontrol eder.

2. Çift yönlü veri hatt› teflhis arabirimi...

A. K-Hatt›n›n teflhis verilerini CAN-Hatt›na çevirir ve tersini yapar.
B. merkezi elektrik kontrol ünitesinin fonksiyonlar›n› kontrol eder.
C. CAN çift yönlü veri hatt› sisteminin ba¤lant› yeridir.

3. Merkezi elektrikteki iki ayr› CAN çift yönlü veri hatt› sistemi...

A. birbirinden ba¤›ms›z olarak çal›fl›r.
B. kompakt soket ba¤lant›s› üzerinden birlikte çal›fl›rlar.
C. merkezi elektrik kontrol ünitesindeki Gateway üzerinden birlikte çal›fl›r.

4. Al›n panelindeki kompakt soketin görevleri...

A. “Motor bölmesi” ve “iç mekan” içindeki kablo demetlerini ba¤lamak.
B. Bak›m çal›flmalar›n› kolaylaflt›rmak.
C. ‹flin yerinde yap›lmas›n› sa¤lamak.

5. Kod rakamlar›...

A. immobilizer fonksiyonu için gizli rakamlard›r.
B. kontrol ünitesindeki rakamlard›r.
C. kontrol ünitesinin araç donan›m›na göre de¤iflen kodlama de¤erleridir.



47

6. CAN çift yönlü veri hatt›-tahrik...
A. 500 kBit/sn aktar›m h›z›yla çal›fl›r.
B. 100 kBit/sn aktar›m h›z›yla çal›fl›r.
C. 50 kBit/sn aktar›m h›z›yla çal›fl›r.

7. Çal›flma fonksiyonu (Wake-Up-Funktion)...

A. sürücünün “uyku konumu”ndan uyand›r›lmas›d›r.
B. CAN çift yönlü veri hatt› sistemine ba¤l› olan kontrol ünitelerinin “bekleme 

modu”’ndan ç›kar›lmas›d›r.
C. yak›t pompas› besleme kumandas›d›r.

8. Aç›k kap› uyar›lar› kap› aç›kken belirli bir süre sonra otomatik olarak...

A. merkezi elektrik kontrol ünitesi taraf›ndan devre d›fl› b›rak›l›r.
B. çift yönlü veri hatt› teflhis arabirimi  taraf›ndan devre d›fl› b›rak›l›r.
C. konfor sisteminin merkezi kontrol ünitesi taraf›ndan devre d›fl› b›rak›l›r.

9. “Bekleme modu”na geçilmesi için flu flartlar›n yerine gelmesi gereklidir.

A. kontak “kapal›”.
B. dörtlü flaflör “kapal›”.
C. d›fl ayd›nlatma “kapal›”.

10. ‹ç mekan denetim sistemine ait olanlar...

A. alarm ses düzene¤i.
B. ikaz sesi anahtar›.
C. sensör ünitesi.

Çözümler: 1. B.; 2. A., C.; 3. A., C.;4. A., B., C.; 5. C.; 6. A.; 7. B.; 8. C.; 9. A., B., C.; 10. A., C.
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