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Opracował: Mateusz Łuczak 

 

Autor nie bierze odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez użytkowników. 



 

Na początku przedstawię występujące wyświetlacze w Xsarach II: 

Zegarek: 

 

Wyświetlacz EMF A: 

 

Wyświetlacz EMF B: 

 



Co pokazują wyświetlacze ? 

 

EMF A: tekstowe komunikaty samochodu, funkcje radia (tylko jeśli występuje radio 

fabryczne), temperatura zewnętrzna.  

EMF B: komunikaty samochodu, funkcje radia (j.w.), funkcje komputera pokładowego 

(zasięg, odległośd przejechana, średnie zużycie palia, chwilowe zużycie paliwa, prędkośd 

średnia, alarm nadmiernej prędkości), temp. zewnętrzna . 

Szczegóły w instrukcji obsługi samochodu. 

 

Kiedy możemy zmodyfikowad? 

Gdy posiadamy Xsarę II z instalacją multiplex z nowymi manetkami przy kierownicy.  

Co będzie nam potrzebne? 

 Wyświetlacz typu B z dowolnej wersji silnikowej. Proponuję szukad na allegro. 

Można zastosowad wyświetlacz EMF B z C5 (ma inny wygląd zewnętrzny ale będzie 

działad poprawnie).  Wyświetlacze EMF B 

 Zmiana przełącznika zespolonego na wersję z przyciskiem lub modyfikacja manetki 

-   link do forum 206.club.net : modyfikacja manetki  (można spróbowad zakupid 

przycisk z rozbitka. 

 Ramka wyświetlacza, szukaj po rozbitkach (nie pasuje ramka z anglika!!), jest 

w kilku kolorach, cena w ASO – 170pln. 

http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=559300#forumpost559300
http://www.206club.net/showthread.php?t=54511


Istnieją 3 przypadki, z którymi się spotkałem na forum: 

1. Wersja wyposażenia z zegarkiem w konsoli centralnej, 

a) wersja bez wiązki komputera pokładowego, 

W tym przypadku musimy zmodyfikowad oryginalną wiązkę elektryczną (jeżeli nie 

znalazłeś jej po wyjęciu zegarka – może byd tam schowana, w mojej wersji X jej nie było) 

Posługujemy się następującym schematem: 

 

Górną wtyczkę 18 pinową podłączamy do wyświetlacza  - niestety trzeba ją zdobyd – 

polecam zakup wyświetlacza z odciętą wiązką (lub poprosid sprzedawcę o tą wtyczkę) – 

w innym przypadku będziesz musiał wymyślid jakieś połączenie przewodów z wyświetlaczem. 

Więc  bierz lutownicę i do dzieła! (nie muszę przypominad, że operujesz na przewodach 

pod napięciem – bądź ostrożny, nie doprowadź do zwarcia instalacji – dla bezpieczeostwa 

odłącz akumulator!!) 

Po sprawdzeniu poprawności modyfikacji wiązki oraz dorobieniu przycisku  zgodnie 

z podaną wyżej instrukcją zamontuj wyświetlacz. Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie, to  

będzie on pokazywad godzinę (sprawdź czy możliwe jest ustawienie języka oraz daty 

i godziny (jak? Instrukcja obsługi samochodu str. 44 ) oraz graficznie otwarcie drzwi itp. 

Nadal nie osiągnąłeś celu – nie ma najbardziej interesujących nas funkcji komputera 

pokładowego. Niestety wymagana jest aktywacja tejże funkcji w BSI samochodu. W tym celu 

udaj się do serwisu wyposażonego w interfejs do cytryn z programem Lexia/Proxia. 

Elektronik aktywuje funkcję komputera pokładowego i już powinieneś cieszyd się  

pełnoprawnym komputerem pokładowym. 



b) wersja z wiązką komputera pokładowego, 

 

Przypadek ten dotyczy samochodów z wyższą wersją wyposażenia, jednakże posiadającą 

tylko zegarek na konsoli centralnej. Ułatwieniem jest brak konieczności dorabiania wiązki 

wyświetlacza – powinna ona byd schowana za zegarkiem – poszukaj dokładnie. Jeśli jest, 

podłącz, zamontuj wyświetlacz, jedź na aktywację funkcji komputera pokładowego do 

serwisu i ciesz się komputerem (analogicznie do podpunktu a)). 

 

 

 

2. Wersja wyposażenia z wyświetlaczem typu A. 

W tym wypadku również nie musimy modyfikowad wiązki wyświetlacza. Wyciągamy stary 

wyświetlacz typu A, na jego miejsce podłączamy świeżo zakupiony wyświetlacz typu B, dorabiamy 

przycisk jeśli jest to koniecznie, jedziemy na aktywację funkcji komputera do serwisu i to wszystko. 

 

 

 



 

Dodatkowo w serwisie można aktywowad funkcję pomiaru temperatury zewnętrznej 

(wyświetlacze typu A powinny już mied tą funkcję). Jeśli chcesz mied temperaturę na wyświetlaczu 

(co za tym idzie również ostrzeżenie „ice alert”) poproś o aktywację tej funkcji. Wyświetlą się dwie 

kreski ( -- ) zamiast temperatury. Kup czujnik temperatury (nr oryginału 6445 F9 cena 120pln, bądź 

zamiennik) i podłącz go do niebieskiej 12 pinowej wtyczki w BSI do złącza 11 i 12. Pozostaje problem 

umiejscowienia czujnika – w uboższych wersjach wyposażenia nie ma otworu na czujnik w lusterku 

pasażera.  (element 5 na rysunku poniżej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linki: 

Wątek na forum 

http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=55848&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0&start=0

