




























Opis schematów : 
2 rozrusznik, ładowanie automatyczna skrzynia biegów z modułem FENIX 
3 sygnał dzwiękowy,automatyczna skrzynia biegów z modułem EMS2000 
4 Fenix5.1 system wtryskowy 
5 EMS2000 system wtryskowy 
6 lampki ostrzegawcze i tablica wskazników 
7 wskazniki ciekłokrystaliczne,kontakt diagnostyczny,światła obrysowe,postojówki 
8 reflektory, światła stopu i cofania 
9 kierunkowskazy, światła awaryjne i przeciwmgielne 
10 oświetlenie wnętrza 
11 regulacja reflektorów,wycieraczki spryskiwacze szyb tył i przód 
12 wentylator nagrzewnicy,radio, ogrzewanie szyby tylnej,lusterek zewn. Foteli 
13 sterowanie elektryczne lusterek opuszczanych szyb przednich,poduszki powietrzne i pasy 
bezpieczenstwa 
14 tylkne szyby opuszczane, centralny zamek,elektryczny szyberdach ( a szyberdach to po 
polsku?) 



 
 
 
kody kolorów przewodów: 
SB czarny 
P różowy 
GR szary 
BL niebieski 
W biały 
GN zielony 
R czerwony 
OR pomarańczowy 
BN brązowy 
VO fioletowy 
Y żółty 
Y/GR żółto szary 



Opis skrzynek bezpiecznikowych 
Skrzynka bezpiecznikowa w kabinie pasażerskiej (przy lewej nodze kierowcy) 
1 wentylator nagrzewnicy 
2 extra wyposażenie 
3 extra wyposażenie 
4 światła cofania, czujnik przepalonej żarówki 
5 tempomat 
6 podgrzewane fotele,światła pstojowe,pozycyjne tył,oświetlenie wnętrza,przeciwmgielne 
7 oświetlenie wnętrza, kierunkowskazy , oświetlenie tablicy wskażników,światła postojowe 
8 światła awaryjne 
9 elektrycznie sterowane fotele,radio,elektrycznie podnoszone szyby, lusterka 
10 wycieraczka i spryskiwacz tylny 
11 centralny zamek,,poduszki powietrzne , system wtryskowy 
12 szyberdach, oswietlenie wnętrza,ogrzewanie szyby tylnej i lusterek, reflektory,wentylator 
ciepła 
13 Gniazdo zapalniczki, przednie/tylne światła postojowe,kontakt diagnostyczny,regulacja 
reflektorów 
14 wycieraczki i spryskiwacze szyby i reflektorów przód 
 
 
Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika: 
1 Alternator ,zasila też bezpieczniki 1,3,4,5,6 i 7, świece żarowe w diesel 
2 zasilanie puszki bezpiecznikowej w kabinie pasażerskiej 
3 podgrzewanie szyby tylnej i lusterek 
4 sygnał dzwiękowy,przeciwmgielne ,alarm 
5 pamięć radia, antena elektryczna,oświetlenie wnętrza i tablicy wskażników 
6 centralny zamek 
7 ---- -   ------- 
8 fotel kierowcy ustawiany elektrycznie 
9 klimatyzacja 
10 światła stopu 
11 stacyjka ,tempomat 
12 ABS –przekaznik 
13 system wtrysku 

14 światła drogowe i mijania 
15 wentylator chłodnicy 
16 podnoszone szyby, fotel elektryczny pasażera 
17 pompa paliwa 
18 czujnik tlenu ??? (ja tylko tłumacze dosłownie nie mam pojęcia co to jest ) 
19 ------ 
20 ------ 
21 sterowanie elektryczne fotela pasażera 
22 ------- 
23  ABS- sterownik 



 



Opis urządzen na schematach: 
1 akumulator  2 rozrusznik  3 alternator   4 stacyjka  5 puszka bezpiecznikowa w komoże 
silnika  6 puszka bezpiecznikowa w przedziale pasażerskim  7 przekaznik rozrusznika 8 
moduł sterujący Fenix lub EMS2000  9 kickdown kontakt  10 przełącznik sport/ekonomia   
11 przełącznik”zima”  12 automatyczna skrzynia biegów 13 kontakt pedału hamulca 
14 zamek skrzyni biegów 15  17 klakson  18 przycisk klaksonu  19 gniazdo zapalniczki   25 
główny przekaznik  systemu wtryskowego 26 czujnik tlenu  27 czujnik uderzenia  28 MAP 
podajnik  30 czujnik położenia rozrządu  31 czujnik pomiaru temperatury płynu chłodzącego  
32 czujnik pomiaru temperatury powietrza  33 czujnik prędkości obrotów silnika  34 
przekaznik wentylatora chłodnicy  35 silnik wentylatora chłodnicy  36 moduł świec 
zapłonowych  38 zawór benzyny 39 pompa benzyny 40zawór regulacji powietrza  41 wtryski  
42 moduł Fenix lub EMS 2000  43 świece zapłonowe  44 zawór sterowania turbo  45 tylny 
czujnik tlenu  47 czujnik cisnienia powietrza 50 przekaznik wysokich obrotów wentylatora 
chłodnicy 55 tablica wskazników 56 czujnik ciśnienia oleju  57 czujnik hamulca ręcznego  58 
czujnik niskiego poziomu płynu spryskiwacza szyb  59  czujnik niskiego poziomu płynu 
hamulcowego 60 czujnik temperatury płunu chłodzącego (fenix)  61 czujnik poziomu paliwa 
w baku  65 przełącznik (pokrętło) komputera pokładowego  66 czujnik temperatury 
zewnetrznej  67 kontakt diagnostyczny  68 przełacznik świateł postojowe/reflektory  69 
postojóka lewy tył  70 postojówka prawy tył  71 postojówka lewy przód  72 postojówka 
prawy przód  73 obrysówka lewy przód  74 obrysówka prawy przód  75 obrysówka lewy tył 
76 obrysówka prawy tył  77 lewe światła pozycyjne tył 78 prawe światła pozycyjne tył 79 
oświetlenie tablicy rejestracyjnej 85 lewy reflektor  86 prawy reflektor  87 głównyprzekaznik 
świateł  88 przekaznik podwójnych reflektorów (tylko w turbo)  89 przełącznik 
kierunkowskazy/ reflektory  90 przełącznik świateł cofania 91 przełącznik pedału hamulca 92 
czujnik spalonych żarówek 93 lewe światło cofania (s40) 94 prawe światło cofania (s40) 95 
światła cofania (V40)  96 lewe światło stopu  97 prawe światło stopu 98 światło stopu na 
górze tylnej szyby   100 przerywacz kierunkowskazów  101 kierunkowskaz  lewy tył  102 
kierunkowskaz  prawy tył  103 kierunkowskaz na błotniku lewy przód  104 kierunkowskaz na 
błotniku prawy przód  105 kierunkowskaz lewy przód  106 kierunkowskaz prawy przód  107 
włącznik świateł awaryjnych  108 moduł sterujący świateł przeciwmgielnych  109 lewy 
halogen 110 prawy halogen  111 światło przeciwmgielne tylne  115 moduł przekaznika 
świateł oświetlenia wnętrza  116 oświetlenie schowka  117 oświetlenie nóg 118 oświetlenie 
pokreteł regulacji temperatury  119 oświetlenie radia 120oświetlenie popielniczki 121 
oświetlenie drążka skrzyni biegów (automat) 122 zespół lampek sufitowych przód 123 
oświetlenie bagażnika (V40)  124 oświetlenie bagażnika (s40) 125 kontakt oswietlenia 
bagażnika   126 kontakt lewe drzwi tylne  127 kontakt prawe drzwi tylne  128 kontakt drzwi 
pasażera  129 kontakt drzwi kierowcy  130 oświetlenie lusterka w osłonce przeciwsłonecznej 
pasażera  131 oświetlenie lusterka w osłonce przeciwsłonecznej kierowcy  132 lampka 
oświetlenia tylna lewa  133 lampka oświetlenia tylna prawa   135 opornik regulacji ustawienia 
reflektorów  136 lewy silnik regulacji reflektora  137 prawy  silnik regulacji reflektora 138 
przełącznik wycieraczek/spryskiwaczy 139 silnik wycieraczki lewego reflektora  140 silnik 
wycieraczki prawego reflektora  141 pompa spryskiwacza przedniej szyby  142 pompa 
spryskiwacza tylnej szyby 143 silnik wycieraczki przód  144 silnik wycieraczki tył 145 
przekaznik silnika tylnej wycieraczki  150 przekaznik dmuchawy nagrzewnicy  151 
przełącznik dmuchawy  152 silnik dmuchawy  153 oporniki regulacji wentylatora  154 radio   
155 motor anteny elektrycznej 156 odtwarzacz CD 157 głośnik lewy tył  158 głośnik prawy 
tył 159 głośnik lewe drzwi  160 głośnik prawe drzwi  161 głośnik lewy kokpit  162 głośnik 
prawy kokpit  163 przekaznik podgrzewania tylnej szyby i lusterek 164 włącznik 
podgrzewania szyby i lusterek  165  tylna szyba podgrzewana 166 lewe lusterko podgrzewane  
167 prawe lusterko podgrzewane  168 włącznik podgrzewania  fotela kierowcy  169 włącznik 



podgrzewania fotela pasażera  170 podgrzewany fotel kierowcy  171 podgrzewany fotel 
pasażera   175 regulator ustawienia lewego lusterka  176 regulator ustawienia prawego 
lusterka  177 lusterko lewe  178 lusterko prawe  179 przekaznik podnoszenia szyb  180 
włącznik szyby kierowcy na konsoli środkowej  181 włącznik szyby kierowcy w drzwiach  
182 włącznik szyby pasażera w drzwiach  184 przekaznik autoopuszczania szyby kierowcy   
185 silnik opuszczający szybę w drzwiach kierowcy  186 silnik opuszczający szybę w 
drzwiach pasażera 187  moduł sterujący poduszek powietrznych  189 poduszka kierownicy  
190 poduszka powietrzna pasażera  191 czujnik pasów bezpieczeństwa pasażera  192 czujnik 
pasów bezpieczeństwa kierowcy  195 przycisk opuszczania szyby lewej tylnej na konsoli 
środkowej 196 przycisk opuszczania szyby prawej tylnej na konsoli środkowej  197 przycisk 
opuszczania szyby lewy tył w drzwiach  198 przycisk opuszczania szyby prawy tył w 
drzwiach 199 silnik opuszczania szyby lewy tył  200 silnik opuszczania szyby prawy tył  201 
blokada opuszczania szyb z tyłu 202 przekaznik centralnego zamka 203 zamek drzwi 
kierowcy  204 zamek drzwi tylne lewe 205 zamek drzwi tylne prawe  206 zamek pokrywa 
bagażnika 207 zamek drzwi przednie prawe 208 moduł sterujący szyberdachu   209 silnik 
szyberdachu  


