
Mercedes Benz sėdynių užimtumo daviklio emuliatorius 

 

 

Aprašymas: šis emuliatorius yra sukurtas sėdynės užimtumo daviklio signalui emuliuoti, esant 

šio daviklio gedimui. Visa SRS (oro pagalvių bei saugos diržų sistema) veiks puikiai, avarijos 

metu oro pagalvės išsiskleis, o diržai įsitemps. Emuliuojami yra dviejų tipų signalai, kurie 

pasirenkami prijungiant funkcinį laidą prie teigiamo arba neigiamo akumuliatoriaus laido.  

                                                           Rudas (įžeminimas) 

 

 Raudonas (+) 

 

 Baltas  (Signalo laidas) 

 

 Žalias (funkcinis laidas) 

 

 

  Emuliatoriai buvo išbandyti su šiais modeliais: 

Klasė/kėbulo 

indeksas 

Bandymo 

baigtis 

  

A/168 Veikia 

C/202 Veikia 

C/203 Veikia 

CLK/208  Veikia 

CLK/209 Veikia 

E/210  Veikia 

S/220 Veikia 

ML/163 Veikia 

V/638 Veikia 

V/639 Veikia 

 

 

 

Emulatorius 

 



Perspėjimas!!! Kadangi emuliatorius visada rodo užimtą 

keleivio sėdynę, tai oro pagalvė išsiskleis netgi sumontavus originalią 

vaikišką kėdutę. Niekada nemontuokite vaikiškos kėdutės ant 

priekinės keleivio sėdynės, avarijos metu išsiskleidusi saugos oro 

pagalvė gali sukelti įvairių sužalojimų!!! 

 

Instaliavimas (paveikslėliuose pavaizduotas A klasės/ W168 modelis).  

(1) Suraskite sėdynės užimtumo daviklio jungtį, dažniausiai ji būna po keleivio sėdyne 

raudonos arba geltonos spalvos su trijų spalvų laidais: baltas – signalo laidas; raudonas – 

pliusinis laidas; rudas – įžeminimo laidas.  

 



 

 

(2) Išjunkite degimą ir atjunkite jungtį. , 

 



(3) Nukirpkite daviklio laidą jums patogioje vietoje  

 

(4) Sujunkite emuliatoriaus ir jungties laidus atitinkama tvarka: signalo laidą junkite su 

signalo laidu; įžeminimo laidą su įžeminimo laidu; pliuso laidą su pliuso laidu. Žalią 

(funkcinį) laidą sujunkite su pliuso laidu ar įžeminimo laidu, taip vykdomas 

emuliatoriaus adaptavimas. Pvz. šįkart jis prijungtas prie pliusinio laido.  

 



(5) Įjunkite degimą ir palaukite apie 60s. Pažiūrėkite į prietaisų skydelį. Vis dar dega SRS 

lemputė. Ji dega todėl, kad buvo netinkamai pajungtas signalo laidas.  

 

(6) Išjunkite degimą. Signalo laidą atjunkite nuo pliusinio laido ir pajunkite prie įžeminimo 

laido.  

 

 



(7) Įjunkite degimą. SRS lemputė įsižiebė ir po apytiksliai 60s ji užgeso.  

 

 

Sveikime, jūs jau per žingsnį iki pergalės. Dabar reikia izoliuoti laidus ir surasti tinkamą vietą 

emuliatoriui ir laidams. Perspėjime, kad instaliavus emuliatorių reikia sėdynę patraukti tiek į 

priekį, tiek atgal, kad būtų galima rasti tinkamą vietą emuliatoriui ir laidams.  

Jei kyla problemų su produkto instaliavimu, kreipkitės el. paštu muvida.1@gmail.com.  

mailto:muvida.1@gmail.com

