
Pojistky citroen evasion
Pojistková skříň pod volantem
Přeloženo z německého manuálu k autu z roku 1997
 
F1 10A Napájení autorádia
F2 5A Časování – otevřené nebo špatně zavřené dveře – měřič rychlosti – kontrolky sdruženého

přístroje
F3 - Nepoužito
F4 5A Parkovací světla vpravo vzadu karoserie- parkovací světla vlevo vzadu výklopné dveře –

parkovací světla přívěs – parkovací světla vlevo vpředu
F5 10A Relé ventilátoru – vypínač klimatizace – tlakový spínač/držák(?) – dobíjení od běžícího motoru
F6 10A Kontrolky bezpečnostního zamykání
F7 20A Klakson – přívěs
F8 30A F25 – F15
F9 5A Parkovací světla vpravo vpředu – kontrolka parkovacích světel – parkovací světla vzadu vlevo

karoserie – parkovací světla vzadu vpravo výklopné dveře – osvětlení registrační značky
F10 30A Nepoužito
F11 30A Vypínač spouštěče zadních oken – motor spouštěče zadních oken – blokování spouštěče

zadních oken
F12 10A Couvací světlo – zámek volantu – diagnostika – kódovaní imobilizéru – řídící jednotka ABS –

vstřikování – startér – airbag – pyrotechnický napínač bezpečnostních pásů
F13 30A Nastavení levého předního sedadla
F14 30A Nastavení pravého předního sedadla
F15 20A Centrální zamykání – časování – relé spouštěče oken + střechy
F16 20A Zapalovač cigaret vpředu a vzadu
F17 15A Kladný pól zapalování – zámek volantu – Bitron řídící jednotka (?) – relé vypínání kompresoru –

odpojovací relé motoru
F18 10A Zadní mlhovky + kontrolka
F19 5A Parkovací světla – osvětlení sdruženého přístroje – regulátor jasu – palubní počítač – zvukový

varovný signál
F20 30A Klimatizace
F21 20A Vyhřívání sedadel – vypínač vyhřívání sedadel
F22 20A Zadní stěrač – el. ovládání zadních větracích oken
F23 15A Vypínač vyhřívání sedadel – vyhřívání zadního skla – časovač vyhřívání zadního skla
F24 30A Vypínač předního stěrače + ostřikovače – motor stěrače – cyklovač stěrače
F25 5A Klávesnice imobilizéru – palubní počítač – hodiny + parkovací světlo – paměť rádia a

klimatizace – dálkové ovládání
F26 15A Přerušovač blikačů – varovná světla
F27 30A Vyhřívání zadního skla a zrcátek
F28 15A Vypínač spouštěče oken + nastavení zrcátek – řídící jednotka centrálního zamykání – spínač

brzdových světel – brzdová světla – kontrolka opotřebení brzdového obložení – kontrolka
dobíjení ve sdruženém přístroji (dobíjení od běžícího motoru) – řídící jednotka impulsního
spouštěče oken – elektrická  zrcátka

F29 30A Relé předního spouštěče oken – relé impulsního spouštěče oken – vypínač  spouštěče
předních oken – motor spouštěče předních oken – řídící jednotka impulsního spouštěče oken –
posuvná střecha

F30 15A Infračervené dálkové ovládání – vypínač varovných světel – akustická signalizace zapnutých
světel – osvětlení skřínky před spolujezdcem – autotelefon – světla na čtení

 
FM1 20A Kladný pól přívěs
FM2 20A Palivové čerpadlo
FM3 - Nepoužito
FM4 - Nepoužito
FM5 10A Autotelefon
FM6 10A Vstřikovací jednotka (+XU10JCTE)
FM7 - Nepoužito
FM8 - Nepoužito
FM9 25/30A Ventilátor motoru 120 nebo 180 W – relé ventilátoru motoru
FM10 30A Ostřikovač světel – relé předních mlhovek
FM11 30A  
FM12 5A Časovač stěračů světlometů
FM13 15A Vyhřívání lambda sondy
FM14 30A Čerpadlo ABS
FM15 30A/40A První ventilátor/dmychadlo (?)
FM16 30A/50A Ventilátor motoru 300 nebo 450 W – relé

 



FM15 30A/40A První ventilátor/dmychadlo (?)
FM16 30A/50A Ventilátor motoru 300 nebo 450 W – relé

 


