
INSTRUKCJA OBS£UGI PROGRAMU 
Zenit Box

AG Centrum

Zenit Autogas Systems

Radom,  2019paŸdziernik

AG CENTRUM



Minimalne wymagania sprzêtowe.

Do uruchomienia i poprawnej pracy oprogramowania  wymagany jest komputer 
wyposa¿ony w :
- procesor klasy Pentium 1.8 GHz lub szybszy
- pamiêæ RAM 1GB lub wiêksz¹
- min. 100 MB przestrzeni dyskowej
- system Windows XP SP3 lub nowszy
- zalecany dostêp do internetu ( w celu pobrania potrzebnych aktualizacji systemu operacyjnego)

Po³¹czenie centrali z komputerem PC i programem diagnostycznym

Interfejs Rs232 i USB

Do po³¹czenia komputera z central¹ konieczny jest dedykowany interfejs Rs232 lub USB. 
Wszystkie interfejsy USB pracuj¹ce ze sterownikami Zenit Pro i  Zenit Compact oraz interfejsy RS232 
dzia³aj¹ce z systemami Zenit JZ-2005 s¹ kompatybilne i umo¿liwiaj¹ po³¹czenie z central¹.

Interfejs pod³¹czamy do komputera i do z³¹cza diagnostycznego centrali. Z³¹cze to umieszczone jest w 
odleg³oœci oko³o 30 cm od z³¹cza g³ównego centrali.

UWAGA!!! Interfejs USB, jak prawie ka¿de urz¹dzenie pod³¹czane do portu USB, wymaga 
zainstalowania sterowników. Proces ten przeprowadza siê zazwyczaj jednorazowo, przy 
pierwszym pod³¹czeniu interfejsu . Przebiega on niemal identycznie jak 
instalowanie innych tego typu urz¹dzeñ. Dok³adny opis instalacji sterowników w systemie 
Windows jak i same sterowniki dostêpne s¹ na naszej stronie www.agcentrum.pl

Po uruchomieniu, program automatycznie przeszukuje wszystkie aktywne porty i próbuje nawi¹zaæ 
po³¹czenie z central¹. Po³¹czenie mo¿liwe jest zarówno na w³¹czonym jak i na wy³¹czonym zap³onie, 
konieczne jest jedynie pod³¹czenie centrali do g³ównego zasilania z akumulatora. Przy kolejnym 
uruchomieniu, program rozpoczyna wyszukiwanie od ostatnio u¿ywanego portu.

Do chwili uzyskania po³¹czenia widoczne jest okno z paskiem postêpu ³¹czenia.

Interfejs Bluetooth

Do po³¹czenia z central¹ mo¿e byæ równie¿ u¿yty bezprzewodowy interfejs Bluetooth typu AR 300    
BT-LINK. Aby uruchomiæ tego typu po³¹czenie nale¿y w pierwszej kolejnoœci upewniæ siê Bluetooth jest 
poprawnie zainstalowany i w³¹czony na naszym komputerze. Interfejs AR 300 BT-LINK nie wymaga specjalnej 
instalacji ani parowania z komputerem. Ca³y proces zosta³ maksymalnie uproszczony a wszystkie sk³adniki 
potrzebne do uruchomienia takiego po³¹czenia zawarte s¹ w oprogramowaniu . Po pod³¹czeniu 
interfejsu do gniazda diagnostycznego nale¿y w³¹czyæ zap³on i po uruchomieniu programu potwierdziæ chêæ 
po³¹czenia siê przez Bluetooth. 

Je¿eli okienko nie poka¿e siê przy uruchamianiu, nale¿y przejœæ do zak³adki ‘Ró¿ne’ i w³¹czyæ opcje ‘Poka¿ 
okno Bluetooth przy starcie’. Komunikacja przez Bluetooth mo¿liwa jest tak¿e ok. 4 minuty po wy³¹czeniu 
zap³onu, po tym czasie centrala przechodzi w stan uœpienia i wy³¹cza zasilanie w gnieŸdzie diagnostycznym .

W przypadku, gdy pod³¹czony interfejs nie bêdzie prawid³owo zainstalowany lub nie kompatybilny z 
systemem Zenit Black Box, to oprogramowanie nie bêdzie w stanie uzyskaæ po³¹czenia i po przeskanowaniu 
komputera przejdzie do trybu “off-line” (bêdzie mo¿na poruszaæ siê po programie, natomiast ¿adne opcje ani 
odczyty nie bêd¹ widoczne).

Zenit Box

do komputera

Zenit Box
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Panel informacyjny - zajmuje sta³e miejsce po lewej stronie okna programu, jest widoczny niezale¿nie 

od wybranej zak³adki i pozwala obserwowaæ podstawowe parametry systemu.

WskaŸnik po³¹czenie - kolor zielony, status ‘On-line’ - oprogramowanie uzyska³o po³¹czenie ze 
sterownikiem, kolor czerwony, status ‘Off-line - brak po³¹czenia ze sterownikiem, kolor zielony, status ‘Demo’ 
- program pracuje w trybie demo; po klikniêciu tej kontrolki uruchamiane jest automatyczne wyszukiwanie 
centrali
WskaŸnik zap³on - zmiana koloru wskaŸnika na zielony oznacza, ¿e centrala odczytuje w³¹czony zap³on. 
WskaŸnik ten powinien uaktywniaæ siê zaraz po w³¹czeniu zap³onu. Po wy³¹czeniu powinien 
natychmiast siê wy³¹czyæ. Dodatkowo widoczna jest aktualna wartoœæ napiêcia zasilania.
WskaŸniki zawór 1 oraz zawór 2 - gdy œwieci na zielono, oznacza, ¿e napiêcie na konkretny elektrozawór 
zosta³o podane.
WskaŸnik diagnostyka - gdy œwieci na czerwono oznacza, ¿e w systemie wystêpuj¹ b³êdy. Szczegó³y 
mo¿na sprawdziæ w zak³adce ‘Diagnostyka’.
RPM - obrotomierz. Jego wskazania powinny byæ zgodne ze wskazaniami obrotomierza w samochodzie. 
Aby dopasowaæ odczyty do rzeczywistych obrotów nale¿y u¿yæ funkcji ‘Dzielnik RPM’ w zak³adce 
‘Konfiguracja -> Konfiguracja instalacji’.
MAP - aktualna wartoœæ ciœnienia bezwzglêdnego w kolektorze ss¹cym silnika.
Ciœnienie -  aktualna wartoœæ ciœnienia w uk³adzie gazowym, za reduktorem.
Temp. red.-  temperatura reduktora odczytywana przez czujnik umieszczony na reduktorze.
Temp. gazu - temperatura gazu odczytywana przez czujnik umieszczony w zintegrowanym czujniku 
ciœnienia.
Lambda - odczyty napiêcia z sondy lambda przedstawiony w formie graficznej. Przebieg bêdzie widoczny  
jedynie w przypadku fizycznego pod³¹czenia sondy lambda oraz gdy w zak³adce ‘Konfiguracja -> 
Konfiguracja samochodu’ wybrany jest odpowiedni typ sondy.
Pole dodatkowych funkcji - pokazuje informacje dotycz¹ce dodatkowych funkcji m. in. takich jak 
strategie zasilania.
Prze³¹cznik - jest to przycisk pe³ni¹cy tak¹ sam¹ funkcjê jak ten, zamontowany w kabinie samochodu. 
S³u¿y do prze³¹czania trybu pracy instalacji gazowej, wskazuje poziom gazu w zbiorniku.

Obrotomierz

Ciœnienie bezwzglêdne 
panuj¹ce w kolektorze ss¹cym

Ciœnienie gazu

Temperatura reduktora

Czasy otwarcia wtryskiwaczy 
benzynowych, po klikniêciu 
program zaokr¹gla odczyty do 
jednego miejsca po przecinku

Czasy otwarcia wtryskiwaczy 
gazowych

Graficzny wskaŸnik 
sygna³u z sondy lambda

Pole dodatkowych funkcji 
pokazuj¹ce jakie strategie 
zasilania s¹ w³¹czone

Temperatura gazu
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W³¹czanie/wy³¹czanie 
poszczególnych wtr.gazowych

WskaŸniki zasilania elektrozaworów

Graficzny wskaŸnik czasów
otwarcia wtr. benzynowych

Graficzny wskaŸnik czasów otwarcia 
wtr. gazowych

WskaŸnik zasilania "+ po kluczyku" 

WskaŸnik statusu po³¹czenia, po klikniêciu 
uruchamia automatyczne wyszukiwanie centrali

WskaŸnik statusu diagnostyki
Zielony - brak b³êdów, czerwony - 
zarejestrowano b³êdy

WskaŸnik poziomu gazu, 
po klikniêciu uruchamia 
konfiguracjê czujnika 
poziomu gazu

Kontrolka ‘CHECK’, po 
klikniêciu uruchamia 
zak³adkê ‘Diagnostyka’

Prze³¹cznik benzyna-gaz
Prze³¹czanie mo¿liwe 
równie¿ za pomoc¹ 
klawisza F1 (Spacja 
jedynie w zak³adce 
Model)



Podstawowa obs³uga programu.

Chc¹c aktywowaæ konkretny punkt na linii modelu nale¿y zbli¿yæ do niego kursor myszy lub na niego 
najechaæ  (zmieni siê w zielony kwadrat).

Zmiany po³o¿enia aktywnego punktu dokonujemy “³api¹c” go  lewym klawiszem myszy i przeci¹gaj¹c 
w dowolne miejsce na mapie, lub u¿ywaj¹c  klawiatury.
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Po dwukrotnym klikniêciu w 
polu oznaczonym na niebiesko  
wybrany parametr pojawia siê 
w okienku widocznym na 
p i e r w s z y m  p l a n i e  n a  
wszystk ich zak ³adkach.  
Zwiêkszaj¹c rozmiar okienka 
zwiêkszamy rozmiar czcionki.

Powiêkszanie/pomniejszanie  
modelu

Zmiana wartoœci  
ciœnienia   roboczego

     Prze³¹czanie
   Benzyna / Gaz
           lub
  klawisz SPACJA
  (tylko na zak³adce Model)

           lub
  klawisz
 
 (na wszystkich zak³adkach)

+

+

+

+

Zmiana po³o¿enia punku Przesuwanie ca³ej linii góra-dó³ Przeskakiwanie na inny punkt

Przywraca domyœlne 
ustawienia  modelu
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Podstawowa obs³uga programu.

Zaznaczanie pól na tabelkach odbywa siê lewym klawiszem myszy, po zaznaczeniu pola/pól zmiana 
wartoœci za pomoc¹ klawiatury na dwa sposoby: 

1. Klawiszami                lub

2. Naciskaj¹c                            i  wpisuj¹c wartoœæ w okienku.

Aktualna pozycja
na mapie

Zmiana wartoœci               lub                 skok co 50
    klawiszami

Zmiana wartoœci               lub                  skok co 0,1
    klawiszami

Zmiana wartoœci               lub                  skok co 1
    klawiszami

Aktualna pozycja
na tabeli



Konfiguracja

W zak³adce Konfiguracja ustawia siê g³ówne parametry pracy instalacji. Okno konfiguracji podzielone 
jest na 4 sekcje:

KONFIGURACJA SAMOCHODU

Marka i model - pole o charakterze informacyjnym s³u¿¹ce do wpisania marki i modelu auta, w którym 
zamontowana jest instalacja.Wype³nienie tego pola jest dobrowolne i w ¿aden sposób nie wp³ywa na 
dzia³anie instalacji gazowej.

- multiair - dla silników z p³ynn¹ regulacj¹ otwarcia zaworów i do³adowaniem powietrza (niektóre modele 
Fiat)
Liczba cylindrów - liczba cylindrów silnika, czyli iloœæ aktywnych wtryskiwaczy benzynowych. Sterownik 
obs³uguje silniki:

Typ silnika - nale¿y wybraæ rodzaj silnika  zamontowanego w aucie:
- wolnoss¹cy -  dla standardowych silników bez do³adowania
- turbo - dla silników do³adowanych - rozszerza zakres tworzenia map benzyny oraz gazu do 2 barów 
umo¿liwiaj¹c pe³n¹ obs³ugê silników z turbin¹ b¹dŸ kompresorem
- valvetronic - dla silników ze sta³ym ciœnieniem w kolektorze dolotowym (niektóre modele BMW i Peugeot)

1-4 cylindry Blue Box, 1-8 cylindrów Black Box 
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Konfiguracja sekwencji wtrysku (tylko Zenit 
Black Box). Okno wywo³ujemy za pomoc¹ 
przycisku znajduj¹cego siê po prawej stronie 
funkcji Liczba cylindrów. W tym miejscu mo¿emy 
przypisaæ wtryskiwacze lpg do danego banku 
silnika. Wybraæ odpowiedni uk³ad cylindrów, w 
celu prawid³owego wyprzedzenia sekwencji 
wtrysku. Mamy równie¿ mo¿liwoœæ 
przyporz¹dkowania konkretnego cylindra do 
odpowiedniego wejœcia sterownika. Funkcja ta jest 
szczególnie przydatna w przypadku pomy³ek w 
kolejnoœci pod³¹czeñ elektrycznych wtryskiwaczy. 
Mo¿emy tak¿e wyprzedziæ sekwencjê wtrysku o 
okreœlon¹ liczbê cykli w przypadku potrzeby 
wczeœniejszego wtrysku gazu w stosunku do 
benzyny. 



KONFIGURACJA INSTALACJI

Rodzaj paliwa - rodzaj paliwa gazowego jakie bêdzie u¿ywane w instalacji-> LPG lub CNG
�ród³o sygna³u RPM - rodzaj Ÿród³a sygna³u obrotów
- cewka - w przypadku pod³¹czenia przewodu RPM do cewki zap³onowej silnika
- wtryskiwacz - prêdkoœæ obrotowa obliczana jest z czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych.W tym  
przypadku przewód RPM nie musi byæ pod³¹czony. Przy tym ustawieniu nieaktywne s¹ funkcje 
strategii zasilania 
- wa³ek rozrz¹du 1, wa³ek rozrz¹du 2 - w przypadku pod³¹czenia przewodu RPM do czujnika wa³ka 
rozrz¹du. W tym wypadku obs³ugiwane s¹ jedynie czujniki Halla (3-przewodowe), a dwie mo¿liwoœci 
umo¿liwiaj¹ dopasowanie do specyfiki konkretnego czujnika (liczba zêbów, przerwa itp..)

Dzielnik RPM - pozwala dostosowaæ wyœwietlanie RPM w programie do rzeczywistego
Czu³oœæ sygna³u RPM - próg napiêcia powy¿ej którego bêdzie czytany sygna³ obrotów. Jeœli sygna³ brany 
jest z cewki zap³onowej czu³oœæ nale¿y ustawiæ na ok. 3V. Dla czujnika wa³ka ok. 2,5V.  Dla impulsów z 
komputera benzynowego próg ten ustawia siê na ok..2,5V.
UWAGA!!! W niektórych autach np.: Nissan Micra, gdzie sygna³ obrotów jest bardzo s³aby, próg 
czu³oœci nale¿y ustawiæ na 1V. 
Typ reduktora - pole o charakterze informacyjnym s³u¿¹ce do wpisania typu reduktora zamontowanego  w 
aucie. Wype³nienie tego pola jest dobrowolne i w ¿aden sposób nie wp³ywa na dzia³anie instalacji 
gazowej.
Typ wtryskiwaczy - pole wyboru typu zamontowanych wtryskiwaczy gazowych. 

UWAGA!!! Sta³a korekta nie zastêpuje sprzêtowej kalibracji wtryskiwaczy gazowych. W 
przypadku ró¿nic miedzy poszczególnymi cylindrami nale¿y najpierw sprawdziæ poprawnoœæ 
mechanicznej kalibracji wtryskiwaczy gazowych i ich wydatek.

Dodatkowo, w celach diagnostycznych, mo¿na ustawiæ Tryb pracy wtryskiwacza:
 Normalny - praca na gazie z uwzglêdnieniem modelu oraz korekt. 
Wy³¹czony - wy³¹czony wtryskiwacz benzynowy i gazowy.
Benzyna - praca na benzynie (wy³¹czony gazowy - w³¹czony benzynowy)
Przycisk Zapisz zapamiêtuje wprowadzone zmiany, a Zamknij zamyka widoczne okno bez zapisu

- hall sensor - rozwiniêcie funkcji wa³ek rozrz¹du. T¹ opcjê nale¿y wybraæ w przypadku, kiedy przy 
ustawieniu wa³ek rozrz¹du 1 lub 2 nie uzyskujemy stabilnego, prawid³owego odczytu obrotów. Opcja posiada 
ustawienia zaawansowane, dostêpne po kliknêciu w przycisk “ko³o zêbate” znajduj¹cy siê po prawej stronie.

W konfiguracji zaawansowanej istnieje mo¿liwoœæ ustawienia liczby zêbów ko³a z którego s¹ odczytywane 
impulsy przez czujnik Halla. Jeœli liczba zêbów ko³a nie jest znana, najprostszym sposobem poprawnego jej 
ustawienia jest podniesienie obrotów silnika do 3000 i ustawienie takiej liczby zêbów, ¿eby obroty w 
programie zgadza³y siê z obrotami rzeczywistymi.

Wybór z listy pozycji 
“Universal” pozwala, na obs³ugê wtryskiwaczy gazu, których nie ma na liœcie wyboru, a znane s¹ jego 
parametry sterowania. Parametry nale¿y ustawiæ w Konfiguracji wtryskiwaczy.

sterowanie ka¿dym wtryskiwaczem indywidualnie. W 
przypadku, kiedy wystêpuj¹ ró¿nice w pracy pomiêdzy poszczególnymi bankami lub cylindrami mo¿na je 
zniwelowaæ zmieniaj¹c wartoœæ  Sta³ej korekty. 

Konfiguracja wtryskiwaczy - po u¿yciu przycisku znajduj¹cego siê po prawej stronie pola wyboru 
wtryskiwaczy wyœwietla siê okno umo¿liwiaj¹ce 
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UWAGA!!! Sterownik po zapisie zapamiêtuje ustawienia, nawet po wy³¹czeniu zap³onu, dlatego 
nale¿y pamiêtaæ o ustawieniu po¿¹danej konfiguracji przed zamkniêciem okna.
Prze³¹czenie trybu pracy z Normalnego-gazowego na Benzynê mo¿liwe jest równie¿ w pasku z 
odczytami po lewej stronie ekranu.

Parametry wtryskiwacza typu “Universal” - parametry zapewniaj¹ce prawid³owe wysterowanie dla 
wtryskiwaczy, które nie znajduj¹ siê na liœcie wyboru. Nale¿y ustawiæ zgodnie z wytycznymi producenta 
danego wtryskiwacza.
Rozmiar dysz- pole o charakterze informacyjnym s³u¿¹ce do wpisania rozmiaru dysz wtryskiwaczy u¿ytych w 
instalacji. Wype³nienie tego pola jest dobrowolne i w ¿aden sposób nie wp³ywa na dzia³anie 
instalacji gazowej.
Rozgrzewanie wtryskiwaczy - funkcja umo¿liwia rozgrzanie wtryskiwaczy gazowych w czasie kiedy 
samochód pracuje jeszcze na zasilaniu benzynowym. Wstêpny rozruch wtryskiwaczy ma na celu p³ynne 
przejœcie z zasilania benzynowego na gazowe (szczególnie przydatne przy niskich temperaturach otoczenia).

zapobiega sterowaniu wtryskiwaczy gazowych bardzo krótkimi czasami przy których  
nie jest on w stanie fizycznie siê otworzyæ. Minimalny czas otwarcia zalecany dla danego typu wtryskiwacza 
ustalany jest automatycznie po wybraniu typu wtryskiwaczy .
Filtr dotrysków- filtr sygna³u z wtryskiwaczy benzynowych. Poni¿ej ustawionej wartoœci czasy otwarcia 
wtryskiwaczy nie bêd¹ brane po uwagê (eliminuj¹c w ten sposób dotryski paliwa). Dla wartoœci 0,1 filtr jest 
wy³¹czony.

Min. czas otwarcia - 

Typ czujnika poziomu gazu - mo¿liwoœæ wyboru typu czujnika, który zosta³ zamontowany w instalacji. 

Typ czujnika temp. red - wybór typu czujnika temperatury zainstalowanego na reduktorze. Zalecane 
ustawienie dla czujnika  z kompletacji to 4K7. Po wybraniu wartoœci ‘OFF’ centrala nie bierze pod uwagê 
wskazañ czujnika tylko przyjmuje sta³¹ wartoœæ temperatury.
Typ czujnika temp. gazu- wybór typu czujnika s³u¿¹cego do pomiaru temperatury gazu. Zalecane 
ustawienie dla czujnika  z kompletacji to 4K7. Po wybraniu wartoœci ‘OFF’ centrala nie bierze pod uwagê 
wskazañ czujnika tylko przyjmuje sta³¹ wartoœæ temperatury.

PARAMETRY PRZE£¥CZANIA

Temp. reduktora - temperatura, po osi¹gniêciu której centrala prze³¹czy silnik na zasilanie gazowe. 
Zalecane ustawienie min. 30 st. C
OpóŸnienie - czas zw³oki systemu. Po wybraniu wartoœci innej ni¿ ,,0”, centrala zawsze przed prze³¹czeniem 
na gaz czeka wybran¹ liczbê sekund. 0 - funkcja wy³¹czona - prze³¹czenie na gaz nastêpuje natychmiast po 
osi¹gniêciu nastawionej temperatury i obrotów. Zalecane ustawienie min. 2 s

Ustawienia czujnika poziomu gazu na 
‘lewym’ wielozaworze. W tym przypadku 
nale¿y odwróciæ progi napiêæ w stosunku do 
ustawieñ domyœlnych (po lewej przyk³ad dla 
wskazania 0-90), a system samoczynnie 
dostosuje wskazanie wyœwietlane na 
prze³¹czniku.
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Ustawienia czujnika poziomu gazu- w oknie 
tym istnieje mo¿liwoœæ rêcznego ustalenia 
progów napiêcia powy¿ej którego  powinny siê 
zapalaæ poszczególne diody na prze³¹czniku. W 
tym celu nale¿y strza³kami w lewo lub w prawo 
przesun¹æ suwak ustawiaj¹c ¿¹dan¹ wartoœæ.
Przycisk Domyœlne przywraca ustawienia 
poziomów do wartoœci domyœlnych
Wartoœæ rzeczywista informuje o progu 
napiêcia odczytanym bezpoœrednio z czujnika 
poziomu gazu, a w oknie wartoœæ filtrowana 
widoczna  jes t  war toœæ  nap iêc ia  po  
przefiltrowaniu i ta wartoœæ jest wyœwietlana na 
prze³¹czniku.



Kierunek prze³¹czania - wskazuje czy system ma siê prze³¹czyæ na zasilanie gazowe przy rosn¹cych czy 
przy spadaj¹cych obrotach.
Obroty - obroty na minutê wa³u korbowego silnika, po przekroczeniu których nast¹pi prze³¹czenie zasilania 
na gazowe. W przypadku gdy prze³¹czanie ma odbywaæ siê na wolnych obrotach zaleca siê 
aktywowanie funkcji Sekwencyjne prze³¹czanie.
Histereza RPM - parametr ten jest brany pod uwagê gdy ‘Kierunek prze³¹czania’ = Zwalnianie, wskazuje o ile 
maj¹ spaœæ obroty aby system prze³¹czy³ siê na gaz
Sekwencyjne prze³¹czanie - liczba cykli otwarcia wtryskiwaczy benzynowych po której nast¹pi 
prze³¹czenie kolejnego cylindra na gaz. Im wy¿sza prêdkoœæ obrotowa silnika tym prze³¹czenie kolejnych 
cylindrów nast¹pi szybciej. Zalecane ustawienie  5 - 15

Typ prze³¹cznika - wyœwietla typ prze³¹cznika pod³¹czonego do sterownika. Gdy pod³¹czony jest prze³¹cznik 
RGB, po klikniêciu w przycisk “ko³o zêbate” znajduj¹cy siê po prawej stronie, dostêpna jest dodatkowa 
konfiguracja.

Motyw umo¿liwia wybór jednego z kilku predefiniowanych motywów kolorystycznych diod prze³¹cznika.
Dostosuj otwiera dodatkowe okno, gdzie mo¿na zmieniæ indywidualnie kolor ka¿dej diody. Na rysunku 
prze³¹cznika nale¿y wybraæ diodê, której kolor chcemy zmieniæ (nazwa wybranej diody pojawia siê obok 
tekstu “Edytujesz diodê:”), a nastêpnie wybraæ kolor z palety widocznej po prawej stronie prze³¹cznika. 
Przycisk Powrót “wraca” do poprzedniego okna.  

Nak³adanie paliw- liczba cykli dla których w momencie prze³¹czania bêd¹ podawane obydwa paliwa na raz. 
Stosowana g³ownie gdy przejœcie na gaz nie odbywa siê p³ynnie.Zalecane ustawienie 0 - 1
Min. ciœnienie gazu  - próg ciœnienia w instalacji poni¿ej którego nast¹pi prze³¹czenie zasilania na benzynê. 
Zalecane ustawienie - minimum  1/2 wartoœci ciœnienia roboczego.
Sekwencyjny powrót na benzynê - tryb pozwalaj¹cy na sekwencyjny powrót na benzynê (ka¿dy cylinder 
prze³¹czany  indywidualnie) w przypadku spadku ciœnienia w instalacji poni¿ej ustawionego w opcji Min. 
Ciœnienie gazu .
Awaryjny rozruch na gazie - aktywuje funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ uruchomienie silnika od razu na paliwie 
gazowym.Chc¹c uruchomiæ pojazd awaryjnie na gazie nale¿y przycisn¹æ prze³¹cznik benzyna/gaz na 
wy³¹czonym zap³onie Nastêpnie trzymaj¹c wciœniêty przycisk w³¹czyæ zap³on i poczekaæ na d³ugi sygna³ 
dŸwiêkowy buzera (2sek.) potwierdzaj¹cy awaryjny start, w tym momencie otwieraj¹ siê elektrozawory na 2 
sekundy w celu nape³nienia uk³adu,  mo¿emy puœciæ przycisk na prze³¹czniku i uruchomiæ rozrusznik. 
Awaryjny rozruch nie zadzia³a, jeœli temp. reduktora bêdzie poni¿ej 10 st. C
Je¿eli  przy próbie uruchomienia awaryjnego silnika na gazie, us³yszymy krótki sygna³ (0,5 sek.) i centralka 
zmienia status (np. pokazuje ¿e prze³¹czyliœmy na benzynê) to znaczy ¿e awaryjny start na gazie nie jest 
aktywowany w konfiguracji centrali.
Szybki start - umo¿liwia uruchomienie ciep³ego silnika bezpoœrednio na gazie je¿eli po w³¹czeniu zap³onu 
temperatura reduktora bêdzie powy¿ej ustawionego progu. Minimalne zalecane ustawienie to 50 st. C 

POZOSTA£E OPCJE

Sterowanie zewnêtrznymi urz¹dzeniami - po aktywowaniu tej opcji za³¹czenie jednego z napiêæ 
steruj¹cych elektrozaworami nastêpuje w momencie uruchomienia wtryskiwaczy gazowych. Przewód 
niebiesko-czarny pod³¹czamy do elektrozaworów - dzia³a standardowo, czyli otwiera je wczeœniej, aby 
nape³niæ uk³ad. 
Przewód niebieski podaje napiêcie w momencie uruchomienia pierwszego wtryskiwacza gazowego i mo¿na go 
wykorzystaæ do sterowania urz¹dzeniami zewnêtrznymi (np..: emulatorem ciœnienia lub poziomu paliwa).
Jeœli funkcja jest nieaktywna to na obydwu przewodach napiêcie pojawia siê wczeœniej i mo¿emy je 
wykorzystaæ do sterowania ka¿dym elektrozaworem z osobna. 
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Jasnoœæ LED prze³¹cznika - zmiana jasnoœci œwiecenia diod
G³oœnoœæ buzzera - zmiana g³oœnoœci dŸwiêków
Ton dŸwiêku buzzera - zmiana tonu dŸwiêków
Tryb Dzieñ/Noc - aktywuje automatyczn¹ zmianê jasnoœci diod w zale¿noœci od natê¿enia oœwietlenia w 
kabinie auta. Domyœln¹ jasnoœci¹ dla trybu dzieñ jest wartoœæ ustawiona w opcji “Jasnoœæ LED 
prze³¹cznika”. Przy niskim natê¿eniu oœwietlenia w kabinie jasnoœæ diod prze³¹cznika jest automatycznie 
zmniejszana wzglêdem domyœlnej jasnoœci dla trybu dzieñ.
Pulsowanie rezerwy - aktywacja funkcji powoduje ci¹g³e pulsowanie diody rezerwy po jej zapaleniu.
Sygnalizacja dŸwiêkowa prze³¹czania - aktywuje krótki dŸwiêk prze³¹cznika w momencie 
automatycznego przejœcia z benzyny na zasilanie gazowe.
Przycisk Zapisz wysy³a konfiguracjê do prze³¹cznika. Zamknij powoduje zamkniêcie okna konfiguracji i 
odrzucenie dokonanych zmian.
UWAGA! W przypadku niepoprawnego wykrycia typu prze³¹cznika nale¿y wy³¹czyæ i ponownie 
w³¹czyæ zap³on

Sygnalizacja dŸwiêkowa prze³¹czania - aktywuje krótki dŸwiêk prze³¹cznika w momencie 
automatycznego przejœcia z benzyny na zasilanie gazowe.
Emulator poziomu paliwa (tylko Zenit Black Box z wbudowanym emulatorem)- resetuje wskazanie 
poziomu benzyny, tym samym przywracaj¹c jego prawid³owy odczyt. Funkcja przydatna g³ównie w niektórych 
modelach aut francuskich i japoñskich, gdzie wystêpuj¹ przek³amania odczytu poziomu benzyny podczas 
jazdy na gazie.
TYPE_1 - wybieramy m. in. dla: Citroen C2, C3, Xsara, Xsara Picasso; Pugeot 206, 307, 406; Renault Espace 
2003 i inne; Mercedes ML 2004; Lexus IS200, RX300; Opel Astra, Vectra 2002-2003
TYPE_2 - wybieramy m. in. dla: Citroen Berlingo 2005, C2 2007, C4 Picasso 2010, C5 2007; Peugeot 206 
2007, 407; Renault Clio, Megane, Megane II  

Znajdziemy tutaj równie¿ dodatkowe funkcje przeznaczone dla silników z bardzo d³ugimi czasami otwarcia 
wtryskiwaczy benzynowych , w których wystêpuje tzw. zapêtlanie siê wtrysków benzyny czy specjaln¹ 
strategiê dla silników marki Mazda, które pod wp³ywem obci¹¿enia zmieniaj¹ w trakcie pracy sposób 
podawania paliwa.

Jasnoœæ prze³¹cznika LED - umo¿liwia zmianê jasnoœci œwiecenia diod prze³¹cznika. Wartoœæ 1 oznacza 
najmniejsz¹, a 10 maksymaln¹ jasnoœæ œwiecenia diod. Od wersji firmware 302, zmiana jasnoœci diod 
prze³¹cznika mo¿liwa jest z poziomu przycisku prze³¹cznika. Aby j¹ zmieniæ nale¿y w³¹czyæ zap³on, nacisn¹æ 
przycisk prze³¹cznika i przytrzymaæ go przez oko³o 3,0-3,5s.
Spowoduje wejœcie centrali w tryb zmiany jasnoœci diod LED. W trakcie trwania procedury zapalone s¹ 
wszystkie diody a regulacja rozpoczyna siê od 1% jasnoœci. Zmiana jasnoœci jest wykonywana z krokiem oko³o 
10% w górê, co oko³o 1-1,5[s]. Po osi¹gniêciu wartoœci maksymalnej, poziom œwiecenia znów przyjmuje 
wartoœæ 1%, po czym procedura przyrostu jasnoœci œwiecenia rozpoczyna siê na nowo wg. powy¿szego 
schematu. Zakoñczenie procedury regulacji jasnoœci œwiecenia diod polega na zwolnieniu przycisku 
prze³¹cznika. Po chwili zadzia³aj¹ w³aœciwe dla danego trybu pracy diody LED.

Kontrola ciœnienia gazu - zapobiega nadmiernym wzrostom ciœnienia na reduktorze w momencie 
hamowania silnikiem z du¿ego obci¹¿enia. Zaleca siê w³¹czenie funkcji jeœli w trakcie ‘cut-off’ ciœnienie 
wzrasta o  0,6 bara (lub wiêcej) powy¿ej ciœnienia roboczego. Aby aktywowaæ funkcjê nale¿y wybraæ z listy 
wartoœæ ciœnienia. Zazwyczaj powinno to byæ 0,6-0,7 bar powy¿ej ciœnienia roboczego np.: dla 
ciœnienia roboczego 1,2 bar wartoœæ ta powinna wynosiæ 1,8-1,9 bar.

Strategie zasilania

Zak³adka ta zawiera opcje, które pozwalaj¹ na realizowanie wyj¹tkowych strategii sterowania dawk¹ 
gazu. Dotycz¹ szczególnych warunków pracy silnika : przy wysokich obrotach; przy wysokich obrotach i 
du¿ym obci¹¿eniu; przy zejœciu na wolne obroty oraz na wolnych obrotach. Standardowo po przejœciu na gaz, 
silnik jest zasilany tym paliwem a¿ do wy³¹czenia zap³onu lub spadku ciœnienia spowodowanego brakiem gazu 
w zbiorniku. Jednak w pewnych sytuacjach mo¿e wyst¹piæ koniecznoœæ chwilowego prze³¹czenia silnika na 
zasilanie benzyn¹ lub jej dotrysków do mieszanki gazowo-powietrznej.
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Wysokie obroty

Nieaktywne - system pracuje na wysokich obrotach na gazie, tak jak na benzynie, czyli do zadzia³ania 
ogranicznika maksymalnych obrotów.
Benzyna - system powy¿ej okreœlonych obrotów i okreœlonego czasu otwarcia wtryskiwaczy benzynowych, 
prze³¹cza silnik z gazu na benzynê. Po spadku poni¿ej zadanych wartoœci system automatycznie wraca na gaz. 
Prze³¹cznik w kabinie kierowcy pokazuje normaln¹ pracê na gazie, natomiast w programie obok wirtualnego 
prze³¹cznika pojawia siê sygnalizacja dzia³ania tej funkcji.
Max obci¹¿enie - system przy okreœlonym obci¹¿eniu ustawianym w opcji Max obci¹¿enie na gazie [%], 
niezale¿nie od obrotów, prze³¹cza na benzynê z automatycznym powrotem na gaz przy spadku obci¹¿enia. 
Obci¹¿enie obliczane jest z czasów otwarcia wtryskiwaczy gazowych i obrotów. Funkcja ta jest przydatna 
w przypadku silników z bardzo d³ugimi czasami otwarcia wtryskiwaczy benzynowych i gdy w takim silniku 
zastosowano niezbyt wydajne wtryskiwacze gazowe. Zazwyczaj w takim przypadku mno¿nik w ca³ym zakresie 
jest du¿o wiêkszy ni¿ 1 i przy du¿ych obrotach mo¿e tam dojœæ do sytuacji w której wtryskiwacze gazowe s¹ 
ci¹gle otwarte (np. czasy otwarcia na poziomie 25 ms przy 4800 obrotów oznacza ¿e wtryskiwacz jest ci¹gle 
otwarty i obci¹¿enie systemu gazowego równa siê 100% ). Centrala gazowa mo¿e przez chwilê tak sterowaæ 
wtryskiwaczami gazowymi ale w takiej sytuacji nie ma ju¿ mo¿liwoœci sterowania mieszank¹ dlatego zalecane 
jest wczeœniejsze (np. przy obci¹¿eniu 90%) prze³¹czenie na benzynê. Prze³¹cznik w kabinie kierowcy 
pokazuje normaln¹ pracê na gazie, natomiast w programie obok wirtualnego prze³¹cznika pojawia siê 
sygnalizacja dzia³ania tej funkcji.
Wzbogacanie - system powy¿ej okreœlonych obrotów i czasu otwarcia wtryskiwaczy benzynowych, zacznie 
skracaæ czasy otwarcia wtryskiwaczy gazowych i zamiast tego dodawaæ benzynê poprzez otwieranie 
wtryskiwaczy benzynowych na czas ustawiony w oknie Dawka benzyny [ms]. Po spadku poni¿ej zadanych 
wartoœci obrotów i czasu  otwarcia wtryskiwaczy system automatycznie powraca do pracy tylko na zasilaniu 
gazowym. Funkcjê t¹ wykorzystuje siê g³ownie aby wspomóc wtryskiwacze gazowe oraz uelastyczniæ  i 
zwiêkszyæ dynamikê silnika podczas wysokich obci¹¿eñ. Benzynê mo¿na dotryskiwaæ w ca³ym zakresie pracy 
silnika i wykorzystaæ tê funkcjê tak¿e w autach z czujnikiem ciœnienia paliwa (zamiast emulatora) lub do 
ochrony gniazd zaworowych. Prze³¹cznik w kabinie kierowcy pokazuje normaln¹ pracê na gazie.
Wzbogacanie mapa - zaawansowana funkcja, która umo¿liwia zasilanie silnika miksem dwóch paliw - 
benzyny i gazu. Opisane powy¿ej 'Wzbogacanie' jest maksymalnie uproszczone w konfiguracji i pozwala na 
zast¹pienie czêœci dawki gazu, sta³¹ dawk¹ benzyny ustawian¹ w [ms]. Mapa udzia³u benzyny daje mo¿liwoœæ 
niemal¿e dowolnej zmiany proporcji paliw w zale¿noœci od obrotów i obci¹¿enia silnika. Zmieniaj¹c wartoœci od 
0 do 90% okreœlamy jaki udzia³ w mieszance ma benzyna, np. domyœlnie ustawione '0' oznacza ¿e podawany 
jest sam gaz, a np. 40% oznacza ¿e 40% dawki paliwa bêdzie stanowiæ benzyna a pozosta³e 60% - gaz.  W 
zale¿noœci od wybranej wartoœci centrala automatycznie wylicza czasy otwarcia wtryskiwacza benzynowego i 
gazowego, zapewnia p³ynne wejœcie, wyjœcie ze strategii i przechodzenie miêdzy polami o ró¿nych 
wartoœciach. Funkcja dostêpna jest od wersji firmware nr 346
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Funkcja umo¿liwia wykorzystanie dwóch dedykowanych map dotrysku benzyny. Mapa dla wysilonych silników 
turbo, ³adowna za pomoc¹ przycisku “Turbo” oraz zapewniaj¹ca dodatkow¹ ochronê delikatnych gniazd 
zaworowych stosowanych w niektórych silnikach (g³ownie japoñskich) dostêpna po kliknêciu w przycisku 
“Lubryfikacja”.
Pe³ne otwarcie - funkcja umo¿liwia obs³ugê silników z bardzo d³ugimi czasami otwarcia wtryskiwaczy, w 
których wystêpuje tzw. zapêtlanie siê wtrysków benzyny. W przypadku wykrycia przez system pe³nego 
otwarcia wtryskiwaczy benzynowych centrala podtrzymuje dawkowanie gazu. Zamiast liczbowych czasów 
otwarcia wtrysków benzyny i gazu widoczne s¹ napisy “F.OPEN”. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ regulacji 
sk³adu mieszanki w trakcie zapêtlania siê wytrysku benzyny. Po u¿yciu przycisku znajduj¹cego siê po prawej 
stronie pojawi siê okno z tabel¹ umo¿liwiaj¹c¹ zmianê procentowego czasu otwarcia wtryskiwaczy gazowych 
(od 70 do 95 %) w funkcji obrotów silnika.

Wolne obroty

Nieaktywne - system pracuje na wolnych obrotach na gazie
Benzyna - przy spadku obrotów poni¿ej okreœlonego przez instalatora progu (Prze³¹cz na benzynê poni¿ej 
[RPM]) system prze³¹cza siê na benzynê i dopiero przy wzroœcie obrotów o okreœlon¹ wartoœæ (Powrót na gaz 
po wzroœcie obrotów o [RPM]) prze³¹cza siê z powrotem na gaz. Centrala prze³¹cza na benzynê zawsze 
wszystkie wtryskiwacze na raz, powrót na gaz zale¿y od ustawieñ konfiguracji, je¿eli w konfiguracji mamy 
ustawione sekwencyjne prze³¹czanie cylindrów to tak samo bêdzie wygl¹da³ powrót na gaz. Prze³¹cznik w 
kabinie kierowcy pokazuje normaln¹ pracê na gazie, natomiast w programie obok wirtualnego prze³¹cznika 
pojawia siê sygnalizacja dzia³ania tej funkcji.
Automat - przy spadku obrotów poni¿ej okreœlonego przez instalatora progu (Prze³¹cz na benzynê poni¿ej 
[RPM]) system prze³¹cza siê na benzynê i po liczbie otwaræ wtryskiwacza benzynowego ustawionego w 
oknie(Liczba cykli na benzynie) automatycznie wraca z powrotem na gaz. Centrala prze³¹cza na benzynê 
zawsze wszystkie wtryskiwacze na raz, powrót na gaz zale¿y od ustawieñ konfiguracji, je¿eli w konfiguracji 
mamy ustawione sekwencyjne prze³¹czanie cylindrów to tak samo bêdzie wygl¹da³ powrót na gaz. Aby 
funkcja zadzia³a³a obroty przed spadkiem musz¹ byæ wy¿sze ni¿ próg zadzia³ania funkcji o min. 250. 
Prze³¹cznik w kabinie kierowcy pokazuje normaln¹ pracê na gazie, natomiast w programie obok wirtualnego 
prze³¹cznika pojawia siê sygnalizacja dzia³ania tej funkcji. 
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Zubo¿anie Mazda
Funkcja ta ma zastosowanie w silnikach samochodów marki Mazda, w których pod wp³ywem obci¹¿enia 
zmienia siê sposób sterowania wtryskiwaczami benzynowymi. Wtryskiwacze benzynowe (a co za tym idzie 
gazowe równie¿) zaczynaj¹ otwieraæ siê dwa razy czêœciej i na ok. dwa razy krótsze czasy (np. z 8 ms skracaj¹ 
siê do 4 ms mimo ¿e obci¹¿enie silnika nie zmienia siê lub roœnie). W wyniku tej zmiany podczas pracy na gazie 
pojawia siê za bogata mieszanka i mo¿e pojawiæ siê wypadanie zap³onów i szarpanie. Aktywacja tej funkcji 
umo¿liwia idealne wyregulowanie mieszanki zarówno przy ma³ym obci¹¿eniu przy pracy sekwencyjnej jak i 
przy du¿ym obci¹¿eniu, przy pracy nie-sekwencyjnej. Sterownik automatycznie wykrywa moment zmiany 
sposobu zasilania silnika. Do instalatora nale¿y tylko ustawienie odpowiedniej wartoœci w oknie Procent 
zubo¿enia (%), tak aby po tej zmianie mieszanka by³a optymalna. Prze³¹cznik w kabinie kierowcy pokazuje 
normaln¹ pracê na gazie, natomiast w programie obok wirtualnego prze³¹cznika pojawia siê sygnalizacja 
dzia³ania tej funkcji.
Ograniczenie maksymalnej dawki gazu (Zimny VAG)
Funkcja przydatna szczególnie w samochodach z grupy VAG, w których w trakcie nagrzewania silnika, podczas 
przyspieszania pojawiaj¹ siê bardzo d³ugie czasy wtrysku benzyny. Po prze³¹czeniu na gaz mo¿e to 
powodowaæ problemy z wyjœciem z wolnych obrotów lub szarpanie podczas jazdy. Zazwyczaj problem 
zupe³nie ustêpuje gdy silnik osi¹gnie normaln¹ temperaturê pracy. Przyczyn¹ jest zbyt bogata mieszanka na 
gazie. Po aktywacji funkcji, sterownik gazowy w momencie pojawienia siê tych bardzo d³ugich czasów wtrysku 
benzyny nie przelicza ich w klasyczny sposób ale ogranicza dawkê gazu tak aby zapobiec zbyt bogatej 
mieszance.
Max czas wtrysku gazu - wartoœæ w [ms] maksymalnej dawki gazu, ustawiana doœwiadczalnie na 
nierozgrzanym silniku tak, aby gwa³towne wciœniêcie peda³u gazu nie powodowa³o szarpania a jednoczeœnie 
silnik nie straci³ swojej dynamiki
Wy³¹cz powy¿ej temp. - wartoœæ ta powinna byæ zbli¿ona do temperatury jak¹ osi¹ga reduktor w momencie 
gdy silnik osi¹ga normaln¹ temperaturê pracy i ustêpuje szarpanie
Wy³¹cz powy¿ej RPM - górny próg obrotów przy którym ograniczenie wy³¹cza siê niezale¿nie od 
temperatury (aby mo¿liwe by³o osi¹gniêcie maksymalnej mocy silnika)

OBD (tylko sterowniki w wersji OBD)

Centrala w wersji OBD posiada zaawansowany wewnêtrzny modu³ pozwalaj¹cy na po³¹czenie           z 
systemem diagnostyki pok³adowej OBDII pojazdu. Dziêki temu mo¿liwy jest odczyt parametrów bie¿¹cych, 
odczyt i kasowanie b³êdów OBD oraz dynamiczne korygowanie dawki gazu na podstawie odczytanych 
parametrów.

Pod³¹czanie przewodów do gniazda OBD.
W dedykowanej wi¹zce elektrycznej znajduj¹ siê  przewody, które 
pod³¹czamy do przewodów wchodz¹cych w gniazdo diagnostyczne OBD zgodnie z rysunkiem.

dwa (Blue Box) lub cztery (Black Box)
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Po³¹czenie z OBD
Modu³ OBD w centrali nale¿y aktywowaæ w programie klikaj¹c w zak³adce „OBD” przycisk  „Start OBD”. 
W trakcie pierwszego po³¹czenia zap³on musi byæ w³¹czony a tryb pracy centrali nie ma znaczenia  (mo¿e 
pracowaæ w trybie ‘benzyna’ lub  ‘gaz’). Skanowanie mo¿e trwaæ do 10 sekund, po zakoñczeniu tego procesu 
zostanie wyœwietlona informacja czy komunikacja zosta³a nawi¹zana a w programie wyœwietli siê typ 
protoko³u, adres sterownika i status po³¹czenia zmieni siê na ‘PO£¥CZONY’. W trakcie normalnej eksploatacji 
nawi¹zanie po³¹czenia nastêpuje zaraz po w³¹czeniu zap³onu pod warunkiem ¿e system jest w trybie 
„Automat”, je¿eli w momencie w³¹czenia zap³onu centrala  jest w trybie „Benzyna” to nie próbuje nawi¹zaæ 
po³¹czenia a modu³ OBD pozostaje ‘uœpiony’.
Je¿eli po w³¹czeniu zap³onu kana³ transmisji jest zajêty bo do gniazda OBD jest pod³¹czone inne urz¹dzenie 
(np. skaner OBD) centrala przechodzi  w tryb pasywny i nie próbuje ju¿ nawi¹zaæ po³¹czenia do nastêpnego 
w³¹czenia zap³onu.
Odczyt parametrów OBD podczas pracy na benzynie jest mo¿liwy pod warunkiem ¿e auto wczeœniej pracowa³o 
na gazie, centrala nawi¹za³a po³¹czenie z OBD a póŸniej nast¹pi³o prze³¹czenie na benzynê.
Bardzo wa¿nym krokiem po uruchomieniu OBD jest wybór Rodzaju korekty:  Normalna - to klasyczny, 
najczêœciej wystêpuj¹cy system sterowania systemem paliwowym w którym dodatnia korekta oznacza 
tendencje do ubogiej mieszanki i koniecznoœæ zwiêkszenia dawki paliwa a korekta ujemna oznacza bogat¹ 
mieszankê i koniecznoœæ zmniejszenia dawki paliwa;  Odwrócona -  bardzo rzadko wystêpuj¹cy system 
sterowania, w którym korekty s¹ odwrócone tzn.: korekta dodatnia oznacza bogat¹ mieszankê, korekta 
ujemna  ubog¹ (niektóre samochody z grupy VW)

OBD ScanTool

OBD ScanTool to dodatkowe narzêdzie umo¿liwiaj¹ce u¿ytkowanie wbudowanego modu³u OBD  jak 
uniwersalnego skanera OBD. Chc¹c skorzystaæ z pe³nej funkcjonalnoœci tego narzêdzia, modu³ OBD musi byæ 
w³¹czony, a status po³¹czenia = ‘Po³¹czony’. Po uruchomieniu otworzy siê nowe okno ( widoczne poni¿ej).

Dzielnik korekt OBD - w niektórych autach (g³ownie Renault i Dacia) korekty paliwowe odczytywane ze 
sterownika silnika mog¹ pracowaæ w wiêkszym zakresie ni¿ +-25%. W takim przypadku prawid³owe 
ustawienie dzielnika korekt pozwala sprowadziæ odczytywane korekty do standardowych wartoœci np.: w 
przypadku gdy odczytywane korekty maj¹ wartoœæ +-50% nale¿y wartoœæ dzielnika korekt ustawiæ na 2. 
Wtedy odczyty zostan¹ skorygowane w taki sposób, ¿eby wartoœci korekt zawiera³y siê w zakresie +-25%, co 
pozwoli na prawid³owe dzia³anie adaptacji OBD oraz u³atwi ich interpretacjê.

Wybór parametrów - wyœwietla listê wszystkich 
dostêpnych parametrów mo¿liwych do odczytu z 
OBD pojazdu. Czêœæ z nich, zaznaczona na 
czerwono, jest zarezerwowana dla centrali i jest 
ca³y czas odczytywana, nie mo¿na ich wy³¹czyæ. 
Pozosta³e aktywujemy zaznaczaj¹c okienko po 
prawej stronie. Jednoczeœnie mo¿na obserwowaæ 
maksymalnie 8 parametrów.

Odczyty - uruchamia odczyty uprzednio 
wybranych parametrów.
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Odczytaj kody b³êdów - wyœwietla kody oraz opisy b³êdów zapisanych w sterowniku silnika (jeœli takowe 
wystêpuj¹)
Kasuj kody  b³êdów - jednorazowo i natychmiastowo czyœci pamiêæ b³êdów zapisanych w pamiêci 
sterownika silnika. Uwaga, w niektórych samochodach skasowanie b³êdów mo¿liwe jest tylko na w³¹czonym 
zap³onie i niepracuj¹cym silniku.   
Kasuj DTC - w³¹cza automatyczne kasowanie b³êdów OBD, które mo¿e odbywaæ siê na jeden z piêciu 
dostêpnych sposobów: 

 - Kasuj ci¹gle
 - Kasuj po w³¹czeniu zap³onu
 - Kasuj po wy³¹czeniu zap³onu
 - Kasuj po w³¹czeniu i wy³¹czeniu zap³onu 
 - Kasuj wybrane - rozkaz kasowania zostanie wys³any tylko gdy pojawi siê b³¹d z okreœlonej przez

        u¿ytkownika listy

Rejestrator

Rejestrator umo¿liwia podgl¹d w formie graficznej i rejestracjê oœmiu wybranych parametrów pracy centrali, 
przesuwanie, pomniejszanie i powiêkszanie wykresów, ich zapis i odczyt z pliku.

Rejestrator jest bardzo przydatnym narzêdziem diagnostycznym, dziêki któremu obs³uguj¹cy mo¿e 
w ³atwy sposób oceniæ stan i zachowanie siê ca³ej instalacji. Przebieg œledzonych funkcji mo¿na zapisaæ na 
dysku w celu póŸniejszej analizy.

Powiêkszenie wykresu

WskaŸnik parametru, który jest
w tym momencie zmieniany

  Poka¿ / ukryj parametr, po klikniêciu 
prawym przyciskiem - wybór parametru

Pauza w rejestrowaniu porametrów

Start / Stop rejestratora

Odczytaj przebiegi z pliku

Zapisz przebiegi jako obrazek

Powiêksz / pomniejsz wykres

Wyczyœæ przebiegi

Wykres parametru, kolor odpowiada
opisanym z lewej strony przyciskom

Rozci¹ganie / zmniejszanie okna czasu
   (dzia³a po zatrzymaniu rejestratora)

  Wartoœci parametrów w miejscu wskaŸnika

WskaŸnik pod¹¿aj¹cy za kursorem myszy

Zapisz przebiegi do plikuPrzywróæ ustawienia
         fabryczne

Przesuñ wykres
 w górê / w dó³
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Diagnostyka

Zak³adka podzielona jest na trzy g³ówne okna. B³êdy bie¿¹ce informuj¹ o aktualnie wystêpuj¹cych 
b³êdach w instalacji oraz ich statusie. B³êdy zarejestrowane zawieraj¹ informacje o b³êdach zapisanych, 
które wystêpowa³y w instalacji w przesz³oœci. W tym przypadku sterownik zapamiêtuje nazwê obwodu, status 
oraz liczbê wyst¹pieñ danego b³êdu. W oknie Zamro¿ona ramka wyœwietlane s¹ parametry, z jakimi 
pracowa³a instalacja w momencie wyst¹pienia danego b³êdu. 
Uwaga! Parametry zamro¿onej ramki zapisywane s¹ tylko dla czterech ostatnich b³êdów 
wystêpuj¹cych w ró¿nych  obwodach. 
W prawej dolnej czêœci znajduj¹ siê przyciski: Kasuj b³êdy umo¿liwia usuniêcie wszystkich zarejestrowanych 
b³êdów. Reakcja na b³êdy otwiera nowe okno, gdzie mo¿emy ustawiæ, które obwody maj¹ byæ diagnozowane  
oraz które b³êdy maj¹ powodowaæ automatycznie prze³¹czenie na zasilanie benzyn¹. Test buzzera w³¹cza na 
3 sekundy sygna³ dŸwiêkowy na prze³¹czniku.

Gdy aktywujemy opcjê Aktywuj CHECK na prze³¹czniku, to w momencie zarejestrowania b³êdu w³¹czy siê 
równie¿  sygnalizacja optyczna i dŸwiêkowa na prze³¹czniku (pojawi¹ siê 3 krótkie sygna³y dŸwiêkowe a 
kontrolka CHECK zacznie pulsowaæ).
Sekcja Elektrozawory pozwala na rêczne sterowanie poszczególnymi obwodami elektrozaworów w celu 
sprawdzenia poprawnoœci ich dzia³ania. Funkcji tej mo¿emy u¿yæ, równie¿ w celach serwisowych. Zamkniêcie 
elektrozaworów na pracuj¹cym silniku pozwala wypaliæ znajduj¹cy siê w uk³adzie gaz, a tym samym u³atwiæ 
wymianê filtrów czy reduktora.
Graficzny wskaŸnik mocy informuje, jaka moc  aktualnie pobieraj¹ urz¹dzenia pod³¹czone do obwodów 
elektrozaworów. Centrala posiada dwa niezale¿ne wyjœcia do sterowania elektrozaworami. 
Niezale¿nie od iloœci wykorzystywanych wyjœæ, maksymalna moc pobierana z uk³adu nie mo¿e 
przekroczyæ 50 W czyli np. mo¿na pod³¹czyæ maksymalnie 4 elektrozawory do jednego wyjœcia nie 
pod³¹czaj¹c nic do drugiego lub maksymalnie 2 do jednego i 2 dwa do drugiego.

Centrala posiada wewnêtrzne narzêdzie diagnostyczne, które identyfikuje i zapamiêtuje ewentualne b³êdy 
wystêpuj¹ce w czasie pracy systemu. W zak³adce diagnostyka mo¿emy odczytaæ zapamiêtane i obecne b³êdy 
a  po usuniêciu przyczyny je skasowaæ.

Istnieje mo¿liwoœæ wyboru, które b³êdy w systemie maj¹ byæ monitorowane i zapisywane przez system,     
a które dodatkowo maj¹ powodowaæ prze³¹czenie zasilania na benzynowe.
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Warunki rejestracji i mo¿liwe przyczyny wystêpowania b³êdów

Diagnozowany 
element 

Mo¿liwe 
komunikaty 

Warunki rejestracji 
b³êdu 

Mo¿liwe przyczyny 

Wtryskiwacz_GAZ1…8 
(wtryskiwacz gazowy 

1 do 8) 

PRZERWA W 
OBWODZIE 

I < 75 ìA 
Przerwa w wi¹zce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka wtryskiwacza 

PRZECI¥¯ENIE 
I > 7A lub T > 150 0C ( I max = 

12A) 
Zwarcie w wi¹zce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka wtryskiwacza 

USZKODZENIE 
SPRZÊTOWE ECU 

 
Nieodwracalne uszkodzenie obwodu 
steruj¹cego wtryskiwaczem gazowym 

Ciœnienie gazu 

POWY¯EJ NORMY > 3,8 bar 
Uszkodzony b¹dŸ zanieczyszczony reduktor, 

uszkodzony czujnik ciœnienia 

PONI¯EJ NORMY < 50 mbar 

Brak gazu w zbiorniku, uszkodzony b¹dŸ 
zanieczyszczony reduktor lub elektrozawory. 
Uszkodzony czujnik ciœnienia, wielozawór lub 

rurka zasilaj¹ca reduktor 

M.A.P. 

POWY¯EJ NORMY > 3,8 bar 
Uszkodzona wi¹zka elektryczna lub czujnik 

podciœnienia, niew³aœciwe pod³¹czenia 
mechaniczne  

PONI¯EJ NORMY < 50 mbar 
Uszkodzona wi¹zka elektryczna lub czujnik 

podciœnienia, niew³aœciwe pod³¹czenia 
mechaniczne 

Temperatura 
reduktora 

POWY¯EJ NORMY > 120 0C 

Uszkodzony czujnik temp. reduktora, zwarcie 
w wi¹zce elektrycznej czujnika, monta¿  w 
pobli¿u elementów emituj¹cych du¿e iloœci 

ciep³a (np.: kolektor wydechowy) 

PONI¯EJ NORMY < 10 0C 

Uszkodzony czujnik temp. reduktora, przerwa 
w wi¹zce elektrycznej czujnika, brak obiegu 
p³ynu ch³odniczego przez reduktor lub obieg 
niew³aœciwy, za ma³a wydajnoœæ reduktora  

Temperatura gazu 
POWY¯EJ NORMY > 105 0C 

Uszkodzony czujnik temp. gazu, zwarcie w 
wi¹zce elektrycznej czujnika, monta¿  w 

pobli¿u elementów emituj¹cych du¿e iloœci 
ciep³a (np.: monta¿ wtryskiwaczy pod 

pokryw¹ silnika) 

PONI¯EJ NORMY < - 10 0C 
Uszkodzony czujnik temp. gazu, przerwa w 

wi¹zce elektrycznej czujnika, 

Napiêcie zasilania 
POWY¯EJ NORMY > 18 V Uszkodzony alternator 

PONI¯EJ NORMY < 9 V 
Roz³adowany akumulator, uszkodzony 

alternator 

Elektrozawór 1 

PRZERWA W 
OBWODZIE 

I < 50 ìA 
Przerwa w wi¹zce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka elektrozaworu 

ZWARCIE W 
OBWODZIE 

I > 5A lub T > 150 0C ( I max = 6A) 
Zwarcie w wi¹zce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka elektrozaworu 

Elektrozawór 2 

PRZERWA W 
OBWODZIE 

I < 50 ìA 
Przerwa w wi¹zce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka elektrozaworu 

ZWARCIE W 
OBWODZIE 

I > 5A lub T > 150 0C ( I max = 6A) 
Zwarcie w wi¹zce elektrycznej lub uszkodzona 

cewka elektrozaworu 

Wtryskiwacz benz. nr 

BRAK ODCZYTU 

Brak odczytu z wtryskiwacza 
Benz. 

( wyœwietlany jest nr 
wtryskiwacza na którym 

pierwszym  stwierdzono braku 
odczytów ) 

Uszkodzona wi¹zka elektryczna, niew³aœciwie 
pod³¹czenie. Komputer benzynowy wy³¹czy³ 

wtryskiwacz z powodu np.: wypadania 
zap³onów 

B£¥D EMULACJI 
WTRYSKIWACZA 
BENZYNOWEGO 
(tylko Black Box) 

- 
Niew³aœciwie pod³¹czone przewody w 
obwodzie wtryskiwaczy benzynowych 

(zamienione z paskiem i bez paska)  
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Ró¿ne

W zak³adce tej znajdziemy pozosta³e opcje ogólne programu dotycz¹ce m.in. wyboru portu 
komunikacyjnego, zapisu i odczytu plików konfiguracji, aktualizacji oprogramowania firmware itp.

Zak³adka jest podzielona na kilka sekcji:
Po³¹czenie - zawiera wszystkie opcje zwi¹zane z komunikacj¹ miêdzy sterownikiem a programem. 

Przy ka¿dym uruchomieniu program automatycznie stara siê nawi¹zaæ komunikacjê. Przeszukuje 
wszystkie aktywne porty COM rozpoczynaj¹c od ostatnio u¿ywanego, dlatego przy korzystaniu z interfejsu 
USB zalecamy pod³¹czanie go zawsze do tego samego gniazda. Znacznie przyspieszy to proces ³¹czenia z 
central¹. Po zerwaniu po³¹czenia, od³¹czeniu interfejsu, program automatycznie przejdzie do trybu Off-line. 
Ponowne nawi¹zanie po³¹czenia mo¿e odbyæ siê na kilka sposobów.
Odœwie¿ urz¹dzenia - uruchamia skanowanie komputera i wyszukuje wszystkie aktywne porty.
Po³¹cz  - pozwala na samodzielny wybór portu z listy i po³¹czenie ze sterownikiem po klikniêciu przycisku.  
Wyszukaj ECU - uruchamia automatyczne wyszukanie centrali.
Off-line - koñczy po³¹czenie i prze³¹cza program w tryb off-line.
Demo - uruchamia tryb ‘demo’.
Poka¿ okno Bluetooth przy starcie - po zaznaczeniu tej opcji program przy ka¿dym uruchomieniu 
bêdzie pyta³ jaki rodzaj po³¹czenia ma byæ u¿yty w pierwszej kolejnoœci, Bluetooth czy po³¹czenie kablowe.
Ikonka Bluetooth - prze³¹cza program w tryb, w którym w pierwszej kolejnoœci do po³¹czenia u¿ywany 
bêdzie Bluetooth.

Konfiguracja ECU zawiera Opcje umo¿liwiaj¹ce zapis konfiguracji centrali do pliku, odczyt konfiguracji 
z pliku i zapisanie do centrali  oraz przywrócenie ustawieñ fabrycznych systemu (klawisz Resetuj). Uwaga! 
Reset sterownika zeruje równie¿ liczniki czasu pracy.

Sekcja Jêzyk pozwala na wybór wersji jêzykowej systemu, a opcja Poka¿ okno aktywujê zapytanie o 
wybór jêzyka przy ka¿dym uruchomieniu programu.

Sekcja Dla instalatora zawiera skrót do dokumentacji (m.in. instrukcja obs³ugi programu, schemat 
po³¹czeñ elektrycznych i pinout centrali) oraz przycisk Zg³oœ uwagi umo¿liwiaj¹cy szybk¹ komunikacjê ze 
wsparciem technicznym  AG Centrum. Do wys³ania zg³oszenia konieczne jest aktywne po³¹czenie z 
internetem.

Historia pracy centrali - zawiera liczniki czasu pracy na benzynie i na gazie, 
datê, godzinê i kod komputera, który ³¹czy³ siê 

z central¹.

W oknie Wersja centrali znajduj¹ siê informacje na temat wersji sprzêtu (HW), wersji 
oprogramowania (FW) oraz numeru seryjnego (SN) sterownika.

datê pierwszego 
po³¹czenia,  oraz listê ostatnich modyfikacji, która obejmuje 
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Sekcja Has³o zabezpieczaj¹ce, pozwala zabezpieczyæ sterownik za pomoc¹ has³a przed niepowo³anym 
dostêpem. Chc¹c zablokowaæ dostêp do sterownika nale¿y wpisaæ ustalon¹ wczeœniej frazê w okno Has³o, aby 
unikn¹æ pomy³ki  powtórnie podaæ j¹ w oknie PotwierdŸ (has³o bêdzie widoczne jako gwiazdki) i u¿yæ 
przycisku Zapisz. Od tego momentu, po po³¹czeniu z tym sterownikiem widoczna bêdzie tylko zak³adka 
‘Ró¿ne’ z aktywnymi podstawowymi funkcjami oraz pasek statusu. Dopiero po wpisaniu has³a aktywuj¹ siê 
wszystkie opcje programu. 
Aby odblokowaæ sterownik i usun¹æ has³o nale¿y wyczyœciæ okienka Has³o i PotwierdŸ pozostawiaj¹c je 
puste i klikn¹æ przycisk  Zapisz.

Aktualizacja ECU pozwala na zmianê wersji oprogramowania wewnêtrznego sterownika.  daje 
mo¿liwoœæ zmiany zarówno na nowsz¹ jak i starsz¹ wersjê oprogramowania.

W oknie Serwis instalacji wyœwietlany jest czas pozosta³y do kolejnego przegl¹du (tylko jeœli opcja jest 
aktywna).

Centrala

Aby skonfigurowaæ i aktywowaæ opcjê przypomnienia o 
serwisie, nale¿y u¿yæ przycisku znajduj¹cego siê po 
prawej stronie. Pojawi siê nowe okno , gdzie nale¿y 
zaznaczyæ checkbox Przypomnienie o serwisie. 
Domyœlnie serwis ustawiony jest na 200 godzin jazdy 
na gazie ze œredni¹ prêdkoœci¹ 50km/h czyli 10.000 
km. Istnieje mo¿liwoœæ ustawienia innego przebiegu 
miêdzy-serwisowego, aby to zrobiæ nale¿y 
odpowiednio modyfikowaæ wartoœci w oknie Czas, 
ewentualnie Œrednia prêdkoœæ. Dla u³atwienia 
program automatycznie oblicza Dystans dla podanych 
wartoœci. W celu zapisu dokonanych ustawieñ nale¿y 
klikn¹æ Zapisz.

Funkcja Kredyt dzia³a bardzo podobnie do 
przypomnienia o serwisie. Konfiguruje siê j¹ tak samo. 
Podstawowa ró¿nica polega na tym, ¿e po up³yniêciu 
zadanego czasu system przestaje prze³¹czaæ siê na gaz 
i mo¿liwa jest tylko praca na benzynie. Wa¿ne jest aby 
w³¹czaj¹c t¹ funkcjê zabezpieczyæ jednoczeœnie 
centralê has³em. Uniemo¿liwi to nieautoryzowe 
modyfikacje. Uwaga! Je¿eli aktywna jest funkcja 
kredyt i jednoczeœnie centrala jest zabezpieczona 
has³em, to w przypadku zapomnienia has³a nale¿y 
skontaktowaæ siê z producentem, poniewa¿ 
reset centrali jest niemo¿liwy.
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Wstêpny dobór dysz

Wstêpny dobór dysz mo¿na przeprowadziæ pos³uguj¹c siê poni¿sz¹ tabel¹. Wartoœci te nale¿y traktowaæ 
szacunkowo. Ostateczny wymiar okreœlony jest parametrami mno¿nika  po przeprowadzonej kalibracji.
Uwaga: Poni¿sze tabele maj¹ zastosowanie tylko w uk³adach wtrysku sekwencyjnego. W 
przypadku wtrysku pó³sekwencyjnego lub typu “full-group” nale¿y u¿yæ dysz o mniejszych 
rozmiarach.

     Wtryskiwacz HANA H2001/HERCULES GISM-i- sekwencyjny wtrysk paliwa

     Wtryskiwacz MATRIX HD 344- sekwencyjny wtrysk paliwa       

          Wtryskiwacz VALTEK 3 OHM, RAIL 3 OHM, TOMASETTO IT01 - sekwencyjny wtrysk paliwa

             
             

      Wtryskiwacz OMVL Reg Fast, HERCULES BLUE - sekwencyjny wtrysk paliwa

        
  

      

Zalecane ciœnienie robocze w uk³adzie to 1.0  do 1.3 bar.

Typ wtryskiwacza/dysza Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl. 

¯ó³te(Yellow) / 1.9 mm < 20 KM <  80KM < 120KM < 160 KM 

Czarne (Black) / 2.1 mm 17 – 27 KM 68 – 108 KM 102 – 162 KM 136 – 216 KM 

Czerwone (Red) / 2.4 mm 24 – 36 KM 96 – 144 KM 144 – 216 KM 192 – 288 KM 

Zielone (Green) / brak 33 – 47 KM 132 – 188 KM 198 – 282 KM 264 – 376 KM 

Niebieskie (Blue) / BF 42 – 60 KM 168 – 240 KM 252 – 360 KM 336 – 480 KM 

 

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl. 

1,8 mm 10 – 13 KM 40 – 56 KM 60 – 78 KM 80 – 112 KM 

2,1 mm 14 – 20 KM 56 – 84 KM 78 – 120 KM 112 – 168 KM 

2,4 mm 21 – 25 KM 84 – 100 KM 126 – 156 KM 168 – 200 KM 

2,7 mm 26 – 32 KM 100 – 128 KM 156 – 192 KM 200 – 256 KM 

 

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl. 

1,8 mm 18 – 23 KM 72 – 92 KM 108 – 138 KM 144 – 184 KM 

2,1 mm 23 – 28 KM 92 – 112 KM 138 – 168 KM 184 – 224 KM 

2,4 mm 28 – 33 KM 112 – 162 KM 168 – 198 KM 224 – 264 KM 

2,7 mm 33 – 40 KM 132 – 160 KM 198 – 240 KM 264 – 320 KM 

 

Srednica dyszy Moc na 1 cyl. Moc na 4 cyl. Moc na 6 cyl. Moc na 8 cyl. 

1,8 mm 12 - 17 KM 48 - 70 KM 72 - 105 KM 96 - 140 KM 

2,1 mm 18 - 24 KM 70 - 98 KM 105 - 147 KM 140 - 196 KM 

2,4 mm 25 - 32 KM 98 - 130 KM 147 - 195 KM 196 - 260 KM 

2,7 mm 33 - 40 KM 130 - 162 KM 195 -243 KM 260 - 325 KM 
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 Regulacja - Autokalibracja

Autokalibracja uk³adu polega na wstêpnym dostosowaniu instalacji do konkretnego silnika. Procedura 
odbywa siê na wolnych obrotach i powinna byæ przeprowadzana na w pe³ni rozgrzanym silniku. W pierwszym 
kroku mamy mo¿liwoœæ podgl¹du oraz ewentualnej zmiany podstawowych ustawieñ systemu wymaganych do 
prawid³owego przeprowadzenia procesu. Nale¿y równie¿ wybraæ czy bêdziemy przeprowadzaæ kalibracjê 
szybk¹ czy dok³adn¹. Opcja szybka polega na prze³¹czaniu na raz wszystkich cylindrów, a dok³adna 
prze³¹cza poszczególne cylindry w okreœlonej kolejnoœci. 

UWAGA! Przed przyst¹pieniem do autokalibracji zalecane jest wy³¹czenie w pojeŸdzie wszystkich 
dodatkowych urz¹dzeñ, które mog¹ wprowadzaæ zak³ócenia (klimatyzacja, nawiew, œwiat³a, 
radio itp.) W trakcie trwania autokalibracji nie nale¿y dopuszczaæ do przegrzewania siê silnika 
(uruchomienie wentylatora ch³odnicy ), ani wykonywaæ ruchów kierownic¹. 
Nie zastosowanie siê do powy¿szych zaleceñ mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na dok³adnoœæ wyników 
procedury autokalibracji.

Regulacja - Model

Zak³adka Model sk³ada siê z wykresu obrazuj¹cego stosunek mno¿nika  (na jego postawie obliczany jest 
czas wtrysku gazu) do czasu wtrysku benzyny. Na tym samym wykresie wyœwietlane s¹ mapy benzynowe i 
gazowe czyli charakterystyki pracy silnika pokazuj¹ce jak zmienia siê czas otwarcia wtryskiwacza 
benzynowego w zale¿noœci od obci¹¿enia silnika. Znajduj¹ siê tu tak¿e panele do zarz¹dzania wykresem, 
mapami oraz odczyty najwa¿niejszych parametrów pracy instalacji.

W g³ównym oknie widoczna jest linia modelu oraz mapy: benzyny (czerwona) i gazu (niebieska). Po 
lewej  stronie znajduje siê oœ mno¿nika, w dolnej czêœci oœ czasów wtrysku (regulowana za pomoc¹ 
suwaka znajduj¹cego siê poni¿ej), a po prawej oœ MAP. W lewym górnym rogu wyœwietlane s¹ wartoœci 
czasu wtrysku (ms) oraz procentowa wartoœæ mno¿nika (%) dla aktualnego po³o¿enia kursora myszki na 
modelu. Dziêki temu mo¿emy sprawdzaæ aktualne parametry naje¿d¿aj¹c kursorem na liniê modelu w 
dowolnym miejscu.

Krzyw¹ modelu mo¿emy modyfikowaæ na kilka sposobów. Chc¹c aktywowaæ konkretny punkt na linii 
modelu nale¿y zbli¿yæ do niego kursor myszy lub na niego najechaæ  (zmieni siê w zielony kwadrat).

Zmiany po³o¿enia aktywnego punktu dokonujemy “³api¹c” go  lewym klawiszem myszy i przeci¹gaj¹c 
w dowolne miejsce na mapie, lub u¿ywaj¹c strza³ek na klawiaturze. 

Prze³¹czania miedzy aktywnymi punktami mo¿na dokonaæ za pomoc¹ klawiszy CTRL i strza³ek 
klawiatury w lewo b¹dŸ w prawo. 

Aby przesun¹æ jednoczeœnie wszystkie punkty czyli ca³y model do do³u b¹dŸ do góry nale¿y aktywowaæ 
jeden z punktów, nastêpnie trzymaj¹c wciœniêty klawisz CTRL u¿yæ strza³ek klawiatury w dó³ b¹dŸ w 
górê.

Dla przypadków zmiany ustawieñ pojedynczego punktu lub ca³ego modelu przy pomocy klawiatury 
przytrzymanie klawisza SHIFT w trakcie regulacji powoduje zwiêkszenie skoku regulacji do 5 jednostek.

Zwiêkszaj¹c wartoœæ mno¿nika czyli przesuwaj¹c go w górê, zwiêkszamy dawkê gazu; 
zmniejszaj¹c wartoœæ mno¿nika czyli przesuwaj¹c go w dó³ - zmniejszamy dawkê gazu.
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Istnieje mo¿liwoœæ dodawania punktów na linii modelu, w tym celu nale¿y klikn¹æ na linii prawym 
klawiszem myszy lub u¿yæ klawisza Insert na klawiaturze (linia modelu mo¿e zawieraæ maksymalnie 16 
punktów). 

Aby usun¹æ wybrany punkt nale¿y klikn¹æ go prawym klawiszem myszy lub u¿yæ klawisza DEL.
W dolnym obszarze okna znajduje siê opcja Poka¿ mapy, która pozwala ukryæ mapê benzyny i gazu w 

dowolnym momencie. Sugerowany model wyœwietla zielon¹ liniê po której powinien przebiegaæ model , aby 
instalacja by³a poprawnie ustawiona. Dopasuj model automatycznie ustawia liniê modelu zgodnie z 
sugerowanym modelem (funkcje Sugerowany model i Dopasuj model zostan¹ przedstawione bardziej 
szczegó³owo w dalszej czêœci instrukcji, przy okazji opisu regulacji instalacji). Kasuj gaz usuwa mapê gazu, a 
Kasuj benzynê mapê benzynow¹. 

 Po prawej stronie znajduje siê przycisk zaawansowanych 
ustawieñ. Wyœwietla on okno Konfiguracja 
mapowania, gdzie mo¿emy zablokowaæ odœwie¿anie 
mapy benzyny i gazu, a tak¿e wybraæ Algorytm 
mapowania. Domyœlnie ustawiony jest algorytm 
optymalny, który pozwala zebraæ mapy z przyzwoit¹ 
szybkoœci¹ i dobr¹ dok³adnoœci¹.

W dolnej czêœci znajduje siê panel odczytów, w którym wyœwietlane s¹ aktualne czasy wtrysku benzyny 
( ) oraz gazu( ), wartoœæ podciœnienia/ciœnienienia w kolektorze dolotowym (MAP [bar]), 
aktualne ciœnienie panuj¹ce w instalacji (P [bar]) oraz opcja ustawienia ciœnienia roboczego (P. robocze 
[bar]). Dwukrotne klikniêcie na wybranym parametrze uruchamia jego odczyty w dodatkowym okienku 
widocznym na pierwszym planie na wszystkich zak³adkach. Zwiêkszaj¹c rozmiar okienka zwiêkszamy rozmiar 
czcionki.

Uwaga! Prawid³owe ustawienie ciœnienia roboczego wymagane jest dla poprawnego dzia³ania 
kompensacji na ciœnienie gazu. Jest ono automatycznie ustawianie podczas procesu 
autokalibracji. W przypadku póŸniejszych zmian ciœnienia nale¿y ponownie wykonaæ 
autokalibracjê lub rêcznie ustawiæ ciœnienie robocze tak, ¿eby podczas pracy na gazie, na wolnych 
obrotach przy w pe³ni rozgrzanym silniku jego wartoœæ pokrywa³a z ciœnieniem panuj¹cym w 
instalacji.

Regulacja instalacji

Kolejnym krokiem po Autokalibracji, prowadz¹cym do prawid³owego wyregulowania instalacji jest 
zebranie map czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych przy ró¿nych obci¹¿eniach w czasie pracy na 
benzynie i na gazie. Zebranie tych map oraz ich interpretacja umo¿liwi w dosyæ prosty sposób sprawdzenie czy 
mieszanka jest prawid³owa w ca³ym zakresie obci¹¿eñ i czy jazda na gazie nie spowoduje ‘przestrajania’ 
sterownika benzynowego czyli zmian w jego autoadaptacji. Dodatkowo, oprogramowanie jest w 
stanie zasugerowaæ zmiany w modelu jak równie¿ samodzielnie zmodyfikowaæ liniê modelu tak aby jak 
najlepiej dostroiæ system.

Po pomyœlnym zakoñczeniu autokalibracji nale¿y przeprowadziæ jazdê próbn¹, podczas której stworzone 
zostan¹ mapy:  i .

Mapa benzynowa i gazowa tworzona jest automatycznie w pamiêci sterownika niezale¿nie od po³¹czenia z 
komputerem i oprogramowaniem diagnostycznym. Aby jednak przyspieszyæ ca³y proces zalecamy wykonanie 
jazdy próbnej  z pod³¹czonym komputerem. Bêdzie mo¿na wtedy na bie¿¹co obserwowaæ tworzenie siê map i 
generowaæ obci¹¿enia tak aby zebraæ ca³¹ charakterystykê silnika.

Zbieranie obydwu map powinno odbywaæ siê na rozgrzanym silniku, w tych samych 
warunkach, na tym samym biegu i odcinku drogi.

Punkty map "zbierane" s¹ przy ró¿nych obci¹¿eniach ale tylko wtedy gdy: 
- temp. reduktora >50st C
- obr. silnika >500 i <4000
- MAP <0,95 bara dla silnika wolnoss¹cego i <1,85 bara dla turbo
- czas od uruchomienia silnika >60 sek 

Gotowoœæ do zbierania map sygnalizuje zielony kolor kulki rysuj¹cej mapy. W przypadku, 
gdy chocia¿ jeden z powy¿szych warunków nie jest spe³niony kulka bêdzie mia³a kolor czarny i 
mapy nie bêd¹ zbierane.

Benzyna Gaz

Gazowa

Zenit Box 

 Benzynowa
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Zbieranie map zaczynamy od jazdy na benzynie. Aby punkty map by³y widoczne w programie, opcja 
Poka¿ mapy powinna byæ zaznaczona. 

Jeœli punkty widoczne s¹ w ca³ym zakresie obci¹¿eñ silnika i pojawi siê ci¹g³a linia uœredniaj¹ca to 
mo¿na  przejœæ do wykonywania mapy gazowej. 
Podczas u¿ytkowania instalacji mapy automatycznie siê odœwie¿aj¹. Aby wy³¹czyæ odœwie¿anie mapy 
benzynowej nale¿y uruchomiæ konfiguracjê mapowania i zaznaczyæ Zablokuj benzynê.

Po wykonaniu mapy benzynowej nale¿y prze³¹czyæ zasilanie na "gazowe" i stworzyæ mapê gazow¹ w 
dok³adnie taki sam sposób jak benzynow¹. 

Je¿eli linie map nie pokrywaj¹ siê to mo¿e to oznaczaæ ¿e dawka gazu nie jest optymalna i model wymaga 
korekty. Mo¿na to zrobiæ na dwa sposoby. Pierwszy z nich to regulacja rêczna. Je¿eli punkty niebieskie 
(gazowe) s¹ poni¿ej benzynowych to oznacza to ¿e dawka gazu jest za ma³a i model nale¿y podnieœæ do góry 
czyli zwiêkszyæ mno¿nik. Je¿eli punkty niebieskie  s¹ powy¿ej benzynowych to oznacza to ¿e dawka gazu jest 
za du¿a i model nale¿y opuœciæ czyli zmniejszyæ mno¿nik.
Drugi sposób to wykorzystanie funkcji Sugerowany model. Po jej aktywacji na polu wykresu pojawi¹ siê 
zielona linia sugeruj¹ca jak powinien wygl¹daæ model, aby mapy benzynowa i gazowa siê pokry³y. W tym 
momencie nale¿y dokonaæ korekty modelu. Mo¿na to zrobiæ na dwa sposoby: u¿ywaj¹c automatycznej 
funkcji Dopasuj model lub rêcznie. Decyduj¹c siê na rêczn¹ regulacjê nale¿y “podci¹gaj¹c” poszczególne 
punkty regulacyjne z modelu i poprowadziæ linie modelu mo¿liwie najbli¿ej zielonej lini, w sposób ³agodny, 
bez gwa³townych za³amañ. W opcji automatycznej, po naciœniêciu przycisku Dopasuj model program 
sam skoryguje model.
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Po uruchomieniu funkcji ‘Dopasuj model’ mapa gazowa jest automatycznie kasowana i na ekranie 
zostanie tylko mapa benzynowa. Aby sprawdziæ wynik regulacji nale¿y ponownie zebraæ mapê gazow¹. 
Now¹ mapê wykonujemy w taki sam sposób jak poprzednio.

W przypadku, gdy po korekcie linii modelu mapy nadal siê nie pokrywaj¹ siê, nale¿y dokonaæ 
kolejnej korekty w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Zaznaczamy funkcjê Sugerowany model, 
naciskamy przycisk Dopasuj model lub przeprowadzamy rêczn¹ korektê krzywej modelu.Tworzymy now¹ 
mapê gazow¹. Zazwyczaj jedno lub dwu-krotne dopasowanie modelu wystarcza do poprawnego 
ustawienia instalacji. W przypadku du¿ych rozbie¿noœci map u¿ycie funkcji mo¿e byæ wymagane wiêksz¹ 
iloœæ razy.

Kalibracjê mo¿na uznaæ za zakoñczon¹ gdy, linia mapy gazowej pokrywa siê z lini¹ mapy benzynowej.

UWAGA! W przypadku nowszych aut z bardziej zaawansowanymi silnikami pokrycie siê map 
nie musi byæ jednoznaczne z prawid³owym i optymalnym ustawieniem instalacji gazowej. W 
takich przypadkach sugerujemy sprawdziæ poprawnoœæ regulacji, porównuj¹c korekty paliwowe 
podczas pracy na gazie i benzynie.

Na koniec sugerujemy sprawdziæ pracê silnika na wolnych obrotach.W tym celu pozostawiamy auto na 
biegu ja³owym,  na zasilaniu benzynowym i obserwujemy czas wtrysku benzyny. Nastêpnie zmieniamy 
zasilanie na gazowe i znów obserwujemy czas wtrysku benzyny. Po zmianie zasilania czas ten powinien 
pozostaæ bez zmian lub nie powinien znacz¹co siê zmieniæ. Dopuszczalna ró¿nica to oko³o 3%. 

Jeœli ró¿nica ta jest wiêksza, nale¿y skorygowaæ ustawienie u¿ywaj¹c do tego celu zak³adki 
Regulacja->Korekta RPM

23



Regulacja - Korekta RPM 

Zak³adka Korekta RPM zawiera tabelê która pozwala dodatkowo korygowaæ wartoœci czasu wtrysku gazu 
w zale¿noœci od obrotów silnika i czasów wtrysku benzyny.

                   

Funkcja Korekta RPM umo¿liwia bardzo dok³adne dostrojenie dawki gazu w zakresie ró¿nych prêdkoœci 
obrotowych i obci¹¿eñ silnika. Mo¿e byæ równie¿ wykorzystywana do precyzyjnego korygowania czasów 
wtrysku gazu na  wolnych obrotach i wolnych obrotach z obci¹¿eniem (z w³¹czon¹ klimatyzacj¹, czy z 
w³¹czonym biegiem w samochodzie z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów).

Korekty mo¿emy zmieniaæ na trzy sposoby 
Bezwzglêdnie(=) - korekta przyjmuje wartoœæ wpisan¹, niezale¿nie od wczeœniejszych wartoœci. W 
przypadku powy¿ej, korekta zmieni siê w zaznaczonym polu lub obszarze na -8
Wzglêdnie(+/-) - korekta przyrasta lub zmniejsza siê (w zale¿noœci od znaku) o okreœlon¹ wartoœæ 
liczbow¹. W przypadku powy¿ej korekta zmniejszy³aby siê o 8 w stosunku do wartoœci znajduj¹cych siê w 
zaznaczonym oknie lub obszarze
Procentowo(%) - korekta przyrasta lub zmniejsza siê (w zale¿noœci od znaku) o okreœlon¹ wartoœæ 
procentow¹. W przypadku powy¿ej korekta zmniejszy³aby siê o 8 % w stosunku do wartoœci znajduj¹cych 
siê w zaznaczonym oknie lub obszarze

Opcja Aktywne umo¿liwia jednym klikniêciem w³¹czenie lub wy³¹cznie ca³ej mapy korekt
Zielone pole poruszaj¹ce siê po polach tabeli pokazuje aktualne parametry pracy silnika (obroty i czas 
otwarcia wtryskiwacza benzynowego)

Chc¹c zmieniæ dawkê gazu w okreœlonym polu wystarczy go zaznaczyæ klikaj¹c lewym klawiszem 
myszy. Obszar czyli kilka pól naraz mo¿na zaznaczyæ trzymaj¹c wciœniêty lewy klawisz myszy. 

Aby dokonaæ korekty, po zaznaczeniu odpowiedniego pola lub obszaru przyciskamy klawisz ENTER. 
Zostaje wyœwietlone okno:
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Regulacja - Kompensacje 

Zak³adka Kompensacje zawiera funkcje, dziêki którym mo¿liwe jest zredukowanie wp³ywu zmian 
temperatury i ciœnienia czy przyspieszania na mieszankê.

                   

Prze³¹cznik - sygnalizacja stanu pracy systemu

Prze³¹cznik w systemie Zenit Blue Box sygnalizuje ró¿ne stany pracy, u³atwiaj¹c w ten sposób wstêpn¹ 
diagnostykê instalacji:

- “wê¿yk” z diod – brak komunikacji z ECU
- diody poziomu gazu pulsuj¹ – oczekiwanie na warunki do prze³¹czenia
- dioda “check” pulsuje + 3 x dŸwiêk brzêczyka - b³¹d w diagnostyce, mo¿liwa jazda na gazie
- dioda “check” zapalona na sta³e + 2 x dŸwiêk brzêczyka – przypomnienie o serwisie, mo¿liwa jazda na 

gazie
- diody poziomu gazu “linijka malej¹ca” + 1 x d³ugi dŸwiêk brzêczyka – za niskie ciœnienie gazu – 

prze³¹czenie na benzynê
- diody poziomu gazu “linijka rosn¹ca” + 1 x d³ugi dŸwiêk brzêczyka – b³¹d w diagnostyce powoduj¹cy 

prze³¹czenie na benzynê 

Kompensacje na temperaturê reduktora oraz temperaturê gazu pomagaj¹ utrzymaæ optymaln¹ 
mieszankê gdy silnik jest w fazie nagrzewania lub gdy temperatura gazu roœnie powy¿ej normy :

- zaraz po prze³¹czeniu po d³ugim postoju, kiedy silnik jest jeszcze nie rozgrzany, a gaz ma nisk¹ 
temperaturê i du¿¹ gêstoœæ - w³¹czona kompensacja zapobiega zbyt bogatej mieszance - czasy otwarcia 
wtryskiwaczy gazowych s¹ skracane, np.:  przy Tred = 30 o 4%
 - gdy temperatura gazu roœnie staje siê on coraz rzadszy i grozi to zbytnim zubo¿eniem mieszanki, po 
w³¹czeniu korekty, przy wysokich temperaturach gazu sterownik wzbogaca mieszankê, np.: przy T gazu = 
90 o 8% .

Kompensacja na ciœnienie gazu zapobiega zmianom mieszanki przy wahaniach ciœnienia. W systemie 
Zenit Blue Box ca³y algorytm zosta³ “zaszyty” w programie. Do prawid³owego dzia³ania kompensacji 
wymagane jest odpowiednie ustawienie ciœnienia roboczego. Mo¿na tego dokonaæ w zak³adce Regulacja-
>Model (wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w rozdziale Regulacja - Model)

W celu prawid³owego dzia³ania systemu zalecamy pozostawienie w³¹czonych korekt na 
temperaturê i ciœnienie oraz sprawdzenie poprawnoœci ustawienia  ciœnienia roboczego.

Fabrycznie ustawione - zalecane -  wartoœci korekt w uzasadnionych przypadkach mo¿na zmieniaæ. W tym 
celu nale¿y zaznaczyæ pole (lub kilka) za pomoc¹ myszy i u¿yæ klawisza ENTER. Pojawi siê okno gdzie mo¿na 
wpisaæ now¹ wartoœæ korekty. Drugi sposób to zaznaczenie pola, które chcemy zmieniæ i u¿ycie przycisków ‘+’  
i  ‘-’  na klawiaturze. Zmieniæ mo¿na w ten sposób zarówno wartoœæ korekty jak i wartoœci temperatury.   
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Regulacja - Autoadaptacja 

Sterownik w wersji OBD wyposa¿ony jest w system autoadaptacji. Jest to funkcja automatycznego 
‘uczenia siê’, która na bie¿¹co, przez ca³y czas jazdy na gazie, czuwa nad tym aby mieszanka by³a optymalna. 
Autoadaptacja w sterowniku  mo¿e pracowaæ w jednym z dwóch trybów:

1. Mapy benz/gaz 
2.OBD

Niezale¿nie od wybranego trybu, algorytm dzia³ania jest podobny. W czasie pracy na gazie do wyliczania 
dawki gazu brana jest pod uwagê dodatkowo Mapa korekt autoadaptacji. Centrala na podstawie zebranych 
danych sprawdza na bie¿¹co czy mieszanka na gazie mieœci siê w zadanej tolerancji i je¿eli nie to na bie¿¹co 
koryguje mapê korekt i jednoczeœnie dawkê gazu. Do konfiguracji tej funkcji s³u¿¹ nastêpuj¹ce parametry:

                   

Tolerancja - jest to maksymalna ró¿nica miêdzy aktualnie wyliczon¹ chwilow¹ korekt¹ a wartoœci¹ Zadana 
korekta. Je¿eli chwilowa korekta mieœci siê w tolerancji to autodaptacja nie bêdzie wprowadzaæ dodatkowych 
korekt dawki gazu. Przyk³adowo, jeœli Zadana korekta wynosi 0 a Tolerancja  wynosi 5, to autodaptacja 
zacznie dzia³aæ dopiero gdy chwilowa korekta  bêdzie mniejsza ni¿ -5% lub wiêksza ni¿ +5%. Ze wzglêdu na 
naturaln¹ tendencjê sterownika benzynowego do chwilowych zmian czasów otwarcia wtryskiwaczy i korekt 
krótkoterminowych , minimalna tolerancja mo¿liwa do ustawienia to 3%, a  zalecana   5%.

Max korekta [%] - maksymalna, graniczna wartoœæ korekty dawki gazu jak¹ mo¿e wprowadziæ 
autoadaptacja, domyœlnie 25%

(tylko steroniki w wersji OBD) 

(dostêpne równie¿ w  Black Box bez OBD)

Tryb autoadaptacji - 
OBD - baz¹ autoadaptacji bêd¹ korekty krótko i d³ugoterminowa odczytywane bezpoœrednio z OBD 
samochodu, 
Mapy benz/gaz - autoadaptacja bêdzie bazowaæ na mapach czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych 
zebranych w czasie pracy na benzynie i w czasie pracy na gazie, po³¹czenie z OBD nie jest wymagane 
Korekta statyczna - autoadaptacja jest wy³¹czona ale zebrana Mapa korekt jest brana pod uwagê przy 
wyliczaniu dawki gazu, 
Wy³¹czona - autoadaptacja wy³¹czona, Mapa korekt nie jest brana pod uwagê przy wyliczaniu dawki gazu

Sygna³ obci¹¿enia - MAP - obci¹¿enie silnika bêdzie wyliczane na podstawie ciœnienia w kolektorze ss¹cym - 
im bardziej otwarta przepustnica, tym wiêksze ciœnienie w kolektorze tym wiêksze obci¹¿enie
OBD - informacja o obci¹¿eniu silnika bêdzie pobierana bezpoœrednio z OBD samochodu (zalecane w silnikach 
typu Valvetronic w których nie ma podciœnienia w kolektorze ss¹cym)

Zadana korekta - wartoœæ oznaczaj¹ca bazow¹ wartoœæ korekty mieszanki (tzn. tak¹ do której bêdziemy 
d¹¿yæ, idealn¹) zazwyczaj powinna wynosiæ zero czyli system bêdzie d¹¿y³ do tego ¿eby mieszanka by³a taka 
sama na gazie jak na benzynie, czasami w autach z du¿ym przebiegiem nale¿y sprawdziæ jakie s¹ wartoœci 
korekt STFT i LTFT  na benzynie i je¿eli wartoœci te s¹ œrednio ró¿ne od zera to podobnie powinniœmy ustawiæ 
wartoœæ  Zadanej korekty.

Zmiana wartoœci              lub              skok co 50
    klawiszami

Zmiana wartoœci              lub              skok co 1
    klawiszami

      Rêczna zmiana
      wartoœci korekty:
- zaznacz lewym klawiszem 
  myszy pole lub obszar
 
- naciœnij

- wpisz wartoœæ i zatwierdŸ 
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Tryb autoadaptacji - Mapy benz/gaz 
W tym trybie, autoadaptacja bazuje na mapach czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych. Pierwszym   

i najwa¿niejszym krokiem 

                   

Po zebraniu odpowiedniej iloœci pól mo¿emy prze³¹czyæ system na zasilanie gazowe. W miarê jazdy na 
gazie, tworzyæ siê bêdzie niebieska mapa czasów otwarcia wtr. benzynowych i automatycznie mapa korekt.

Ka¿d¹ z map mo¿na usun¹æ naciskaj¹c czerwony przycisk z ikon¹ kosza. Aby wy³¹czyæ jakiœ obszar z 
autoadaptacji np.  obszar  bardzo ma³ych obci¹¿eñ w który wchodzi sterownik przy hamowaniu silnikiem, jak 
na za³¹czonym przyk³adzie, lub obszar wolnych obrotów, nale¿y zaznaczyæ go lewym klawiszem myszy i 
nacisn¹æ przycisk Blokuj korekty.   

(dostêpne równie¿ w  Black Box bez OBD)

jest wiêc zebranie mapy czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych podczas 
jazdy na benzynie. Bêdzie ona wzorem, do którego system bêdzie d¹¿y³ podczas jazdy na gazie. Wartoœci 
zbierane s¹ w pe³nym zakresie obci¹¿eñ oraz prêdkoœci obrotowej silnika. Warunki wymagane do rozpoczêcia 
zbierania próbek s¹ takie same jak dla  standardowych map widocznych w zak³adce Model (patrz str. 20). Stan 
zbierania próbek mo¿emy obserwowaæ po klikniêciu przycisku Mapa benzyny. O dok³adnoœci autoadaptacji w 
tym trybie decyduje w³aœnie jakoœæ mapy benzynowej! Do prawid³owego dzia³ania tej funkcji  wymagana jest 
wiêc odpowiednia liczba zebranych komórek mapy (im wiêcej próbek benzynowych tym precyzyjniej dzia³a 
autoadaptacja)

Wype³nienie  znajduj¹ce siê po prawej stronie ekranu informuje procentowo o postêpie w zbieraniu 
mapy. 

Próbki benzynowe zbierane s¹ niezale¿nie od tego, czy sterownik pod³¹czony jest do komputera PC jednak 
w celu szybszego i dok³adniejszego stworzenia mapy benzynowej zalecamy przeprowadzenie jazdy z 
pod³¹czonym komputerem (podgl¹d postêpu tworzenia mapy).

Minimalna iloœæ zebranych próbek zapewniaj¹ca bezpieczne i precyzyjne dzia³anie tej funkcji 
sygnalizowana jest komunikatem “wystarczaj¹ce”

 Prze³¹czanie pomiêdzy 
poszczególnymi mapami:
  - mapa korekt
  - mapa benzyny
  - mapa gazu

Szara
Czerwona
Niebieska

 Pola wy³¹czone
 z autoadaptacji

Kasowanie mapy

Blokada odœwie¿ania
  mapy benzynowej

27



Tryb autoadaptacji - OBD

Tryb OBD ma jedn¹ znacz¹c¹ przewagê nad trybem Mapy benz/gaz. Nie wymaga ¿mudnego zbierania 
bazowej mapy benzynowej. Po zakoñczeniu wstêpnej regulacji i w³¹czeniu autoadaptacji w trybie OBD, 
praktycznie od razu mo¿na jeŸdziæ na gazie. Nie ma te¿ niebezpieczeñstwa ¿e w trakcie eksploatacji 
u¿ytkownik zacznie u¿ywaæ silnika w obszarach pracy , w których brakuje bazowej mapy benzynowej (np. 
bardzo wysokie obroty ). Tryb ten wymaga jedynie po³¹czenia z systemem OBD. na bie¿¹co odczytuje 
parametry pracy silnika takie jak status systemu paliwowego, korekty krótko i d³ugoterminow¹, rejestruje je i 
na ich podstawie buduje mapê korekt.

                   

W trybie OBD, prze³¹czaj¹c siê na Mapê benzyny zobaczymy mapê uœrednionych korekt paliwowych 
zarejestrowanych w czasie pracy na benzynie, a Mapa gazowa zawiera mapê uœrednionych korekt paliwowych 
zarejestrowanych w czasie pracy na gazie. Informacje te mo¿na wykorzystaæ do celów diagnostycznych.  

Centrala 
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Schematy Elektryczne 

Dostêpne równie¿ w oprogramowaniu Zenit Box.
Zak³adka Ró¿ne->Dokumnetacja

                   

WTRYSKIWACZE BENZYNOWE
PETROL INJECTORS

DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.F.I. UNIT
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WTRYSKIWACZE BENZYNOWE
PETROL INJECTORS

DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.F.I. UNIT
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LISTWA WTRYSKOWA
RAIL INJECTORS
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YELLOW

FIOLETOWY
VIOLET

NIEBIESKI
BLUE

CZERWONY
RED

BRAZOWY
BROWN

RÓZOWY
PINK

  4, 6, 8 cyl.
Schemat Elektryczny  

Electric Wiring



                   

  4, 6, 8 cyl.
Schemat Elektryczny  

Electric Wiring

BR¥ZOWY
BROWN

Akumulator
Battery

BEZPIECZNIK
FUSE

CZARNY
BLACK

GND+12 VOLT

CZERWONY
RED

+12V PO KLUCZYKU
+12 VOLTS UNDER KEY

CZERWONY/CZARNY
RED/BLACK 

Do czujnika ciœnienia gazu, 
MAP i temperatury gazu

Pressure, MAP and gas temperature sensor

RPM

Czujnik temp. reduktora
Reducer temperature sensor

Reduktor
Reducer   

NIEBIESKI/CZARNY - BLUE/BLACK

CZARNY - BLACK

CZARNY
BLACK

RÓ¯OWY
PINK

NIEBIESKI - BLUE

STRONA 1
SEE PAGE 1

CZARNY - BLACK

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
POD£¥CZANE NA CZAS KALIBRACJI

(Optional Supply for calibration only)

Czujnik poziomu
gazu

Level Sensor

ZIELONY - GREEN

BIA£Y - WHITE
SYGNA£ - SIGNAL

MASA - GND

ZASILANIE + 12 V

CZARNY - BLACK

+12 V wielozawór
+12V rear lock-off 

valve

Can H  pin 6

Can L  pin 14

K Line  pin 7

L Line  pin 15

GNIAZDO OBD
OBD CONNECTOR

Tylko wersja OBD
OBD version only 

POMARAÑCZOWY
ORANGE

ZIELONY/CZARNY
GREEN/BLACK

POMARAÑCZOWY/CZARNY
ORANGE/BLACK

ZIELONY
GREEN

(Pod³¹czyæ wszystkie obsadzone piny)
(Connect all active pins)

Sonda Lambda nr 1
Oxygen Sensor 1FIOLETOWY

VIOLET

Uwaga: Pod³¹czenie do sondy lambda jest opcjonalne
Warning: Lambda Sensor connection is optional

CZERWONY/CZARNY
RED/BLACK 

Tylko wersja z emulatorem poziomu paliwa
In version with gasoline gauge emulator only 

ZIELONY
GREEN

¯Ó£TY
YELLOW

BR¥ZOWY
BROWN

¯Ó£TY
YELLOW

ZIELONY
GREEN

Sygna³ z p³ywaka
Float signal

Type_1
Z³¹cze pompy paliwa
Fuel pump connector

Masa sygna³u p³ywaka
Float signal GND

¯Ó£TY
YELLOW

BR¥ZOWY
BROWN

Sygna³ z p³ywaka
Float signal

Type_2
Z³¹cze pompy paliwa
Fuel pump connector

PRZE£¥CZNIK
Switch



PRZE£¥CZNIK / Switch

BR¥ZOWY
BROWN

AKUMULATOR
Battery

CZARNY 
BLACK

GND +12 VOLT

CZERWONY / RED

+12VOLT PO KLUCZYKU
+12 VOLTS UNDER KEY

CZERWONO CZARNY
 RED / BLACK

OBROTY
RPM

FIOLETOWY / VIOLET Sonda Lambda
Oxygen Sensor

BEZPIECZNIK
FUSE
10A

WTRYSKIWACZE BENZYNOWE
PETROL INJECTORS

DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.F.I. UNIT
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Sekwencyjny System Wtrysku
Sequential Injection System

Schemat elektryczny - Electric Wiring
Wersja z czujnikiem ciœnienia PTM-01, With pressure sensor PTM-01

MONTA¯ CENTRALI
Z£¥CZEM DO DO£U

Place central unit with 
connector down

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
POD£¥CZANE NA CZAS KALIBRACJI

(Optional Supply for calibration only)

CZUJNIK 
PE£NEGO 

WSKAZANIA
 

Level 
Sensor

CZUJNIK TEMPERATURY
Temperature Sensor

REDUKTOR
Regulator

NIEBIESKO CZARNY / BLUE BLACK

CZARNY / BLACK TYLNY
ELEKTROZAWÓR

   
Rear Lock-off 

Valve

RÓ¯OWY 
PINK

  +12V
(w zale¿noœci od typu wskaŸnika)

(depend of level sensor type) 
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CZARNY 
BLACK

BIA£Y / WHITE

pod³¹czenie opcjonalne /
optional connection

ZIELONY / GREEN

NIEBIESKI / BLUE

CZARNY / BLACK

Do czujnika ciœnienia gazu, MAP i 
temperatury gazu

Pressure, MAP and gas temperature sensor

CENTRALA STERUJ¥CA
Central Unit

CZARNY / BLACK

SYGNA£ / SIGNAL

MASA / GND

WTRYSKIWACZE GAZOWE / GAS INJECTORS

SZARY
GREY

ZÓLTY
YELLOW

FIOLETOWY
VIOLET

NIEBIESKI
BLUE

Can H  pin 6

Can L  pin 14

GNIAZDO OBD
OBD CONNECTOR

Tylko wersja OBD (OBD version only) 
POMARAÑCZOWY

ORANGE

POMARAÑCZOWY/CZARNY
ORANGE/BLACK
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