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TEMPOMAT 
Montážní návod – Škoda Octavia II





Sada tempomatu obsahuje:
Název dílu
Přepínač pod volantem Škoda Octavia II 1ks A pozice

Postup montáže

- odpojte akumulátor 
- demontujte volant vozidla
- demontujte panel pod přístrojovou deskou 
- demontujte kryty sloupku řízení
- demontujte ŘJ elektroniky sloupku řízení (viz obrázek 1)
- vyměňte přepínač směrových světel za přepínač s ovládáním pro tempomat (viz 

obrázek 2)
- přiložený propojovací kabel zapojte do 20ti-pólové svorkovnice T20a na ŘJ 

sloupku řízení do pozice 13 (viz obr. 3)
- sejměte víčko držáku svorkovnice v oddělovacím prostoru, rozpojte modrou 12ti 

pólovou svorkovnici T12d. Držák svorkovnice v oddělovacím prostoru se nachází 
v motorovém prostoru pod motorkem stěračů 

- protlačte portikus 12ti pólové svorkovnice T12d do vnitřního prostoru vozidla 
- zapojte druhý konektor propojovacího kabelu do svorkovnice T12d do pozice 4
- nasaďte protikus 12ti-pólové svorkovnice zpět do držáku svorkovnice 

v oddělovacím prostoru
- namontujte zpět všechny demontované díly a připojte akumulátor

Aktivace tempomatu

Aktivace tempomatu se provádí nejlépe pomocí diagnostického přístroje VAS. Nutno 
překódovat řídící jednotku motoru a řídící jednotku sloupku řízení na vozidlo 
vybavené tempomatem. 

UPOZORNĚNÍ! Tempomat není možné namontovat do vozidel, ve kterých je 
řídící jednotka sloupku řízení bez podpory Tempomatu. Označení 
(1K0953549, 549E, 549N, 549AN).

Vyzkoušejte správnou funkci tempomatu zkušební jízdou. 

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů 
ČR pod číslem 8 SD 1426. 
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- přepínač směrových světel
- přepínač světel a světelné houkačky
- spínač tempomatu
- tlačítko tempomatu
- vinutá pružina
- spínač zvukové houkačky
- řídící jednotka elektroniky sloupku řízení
- řídící jednotky motorů
- svorkovnice, 12-pólová, v oddělovacím prostoru (modrá)
- svorkovnice, 12-pólová, na vinuté pružině, ve volantu
- svorkovnice, 20-pólová, na řídící jednotce elektroniky 

sloupku řízení
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= bílá
= černá 
= červená
= hnědá
= zelená
= modrá
= šedá
= fialová
= žlutá
= oranžová




