
CZAKRAM



1. PREZENTACJA 
 
2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

System Just, przeznaczony dla samochodów z silnikami spalinowymi na gaz 
(CNG lub LPG) zosta³ opracowany przez BRC w oparciu o d³ugoletnie 
doœwiadczenia. 

System ten stanowi po³¹czenie najlepszych cech systemów kontroli gazu lambda 
oraz dodatkowych innowacyjnych funkcji, takich jak zdolnoœæ do samokonfiguracji i 
samoadaptacji, dziêki czemu zdecydowanie nale¿y do najlepszych rozwi¹zañ w 
dziedzinie tradycyjnych instalacji gazowych. 

Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ systemu jest mikroprocesor o bardzo wysokim wskaŸniku 
mo¿liwoœci do ceny i bardzo du¿ym potencjale, który jest w stanie zarz¹dzaæ 
funkcjami spalania mieszanki dziêki optymalizacji czasu, wszechstronnoœci i 
efektywnoœci zarz¹dzania ECU. 

D³ugie i staranne sprawdzanie pracy urz¹dzenia podczas jazdy, testowane na 
wielu pojazdach ró¿nych rodzajów o ró¿nych cechach i osi¹gach wskazuje 
jednoznacznie na znaczny potencja³ systemu, a tak¿e na ³atwoœæ ustawiania oraz 
mo¿liwoœæ optymalizacji pracy samochodu. 

Rezultaty, otrzymane w testach odbioru produktu, dotycz¹ce emisji spalin 
stanowi¹ dowód na wyj¹tkow¹ jakoœæ systemu kontroli mieszanki paliwowej. 

Testy odbioru z punktu widzenia kompatybilnoœci elektromagnetycznej (EMC), 
które system przeszed³ ze znakomitymi wynikami wskazuj¹ na jego ogromne 
mo¿liwoœci w przypadku wyst¹pienia problemów natury elektromagnetycznej oraz 
stanowi¹ potwierdzenie wiarygodnoœci zastosowanej strategii planowania i realizacji. 
 
3. OGÓLNY UK£AD SYSTEMU 
 

System Just mo¿na stosowaæ do ka¿dego typu silnika przerobionego na gaz przy 
pomocy tradycyjnego sprzêtu BRC (LPG lub CNG). 
      Dziêki mikroprocesorowi ECU kontroluje ca³e urz¹dzenie gazowe oraz reguluje 
sk³ad mieszanki na zasadzie sprzê¿enia dziêki aktuatorowi STEP, w celu otrzymania 
optymalnej mieszanki pod wzglêdem zu¿ycia i zanieczyszczenia œrodowiska, oraz 
optymalnych warunków jazdy samochodu, niezale¿nie od warunków zewnêtrznych 
(temperatura itp.) czy sk³adu paliwa. 
      Istniej¹ dwie mo¿liwoœci ustawiania oraz inicjacji pracy systemu, dziêki szeroko 
pojêtej zdolnoœci urz¹dzenia do samokonfiguracji oraz samoadaptacji: 
1 ca³kowita konfiguracja oraz inicjacja pracy systemu w wykorzystaniem jedynie 

prze³¹cznika oraz skrzynki diagnostycznej BRC; 
2 ustawienie za pomoc¹ interfejsu systemowego komputera, co umo¿liwia dialog w 

czasie rzeczywistym z ECU, dok³adne sprawdzenie pracuj¹cego urz¹dzenia, a 
tak¿e dok³adne indywidualne ustawianie, specyficzne dla ka¿dego samochodu. 
Na rys. 1 (na nastêpnej stronie) przedstawiono ogólny uk³ad urz¹dzenia, a w 

szczególnoœci: 
3 uk³ad elektronicznej kontroli Just (ECU), 
4 prze³¹cznik z wskaŸnikiem poziomu, 
5 po³¹czenie ze skrzynk¹ diagnostyczn¹ BRC, 
6 (opcjonalnie) po³¹czenie do komputera przenoœnego BRC; 
7 aktuator STEP odpowiadaj¹cy za kontrolê przep³ywu gazu, 
8 reduktor, 



1. mikser, 
 
2. czujnik tlenu lambda. 
Zadaniem rysunku jest jedynie orientacyjne przedstawienie ogólnego widoku 
urz¹dzenia.  Wiele szczegó³ów mo¿e ró¿niæ siê w zale¿noœci od rodzaju samochodu, 
nale¿y zatem zawsze sprawdzaæ plan poszczególnego pojazdu. 

Na rys. 2 przedstawiono
szczegó³owo g³ówne elektroniczne i 
elektryczne czêœci systemu, czyli: 
1. ECU 
2. prze³¹cznik 
3. aktuator STEP odpowiadaj¹cy 

za kontrolê przep³ywu gazu 
4. zespó³ przewodów. 



1. SZCZEGÓ£OWY OPIS KOMPONENTÓW SYSTEMU 
 
2. ECU I PRZE£¥CZNIK 
 
     Just ECU mo¿na uznaæ za operacyjn¹ czêœæ ca³ego urz¹dzenia gazowego. 
     Specjalny zespó³ przewodów umo¿liwia ³atwe dotarcie do ró¿nych czêœci 
samochodu. Dziêki odpowiednio uregulowanym stadiom wejœcia i wyjœcia po³¹czenia 
te nie mog¹ ani zmieniaæ, ani ca³kowicie zaburzaæ normalnej pracy samochodu na 
benzynie. Urz¹dzenie to zarz¹dza ca³ym systemem Just podczas jego pracy. 
 
3. Funkcje prze³¹cznika w samochodach z wtryskiem 
 
       Prze³¹cznik jest urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym u¿ytkownikowi bezpoœredni 
kontakt z systemem Just. ECU dostarcza kierowcy koniecznych informacji poprzez 
wp³yw na zachowanie diod. 
       Prze³¹cznik Just jest podobny do innych 
produktów BRC tego rodzaju, je¿eli chodzi o 
standardowe funkcje, ale posiada dodatkow¹ 
funkcjê zwi¹zan¹ ze spalaniem mieszanki, 
wykorzystywan¹ do procedury wprowadzania i 
ustawiania systemu, a tak¿e diagnostyki. 
       Do prze³¹cznika do³¹czona jest naklejka, 
przydatna przy montowaniu prze³¹cznika w 
pozycji pionowej. Wystarczy wówczas odkleiæ 
naklejkê oryginaln¹ i zast¹piæ j¹ zapasow¹. 
       Prze³¹cznik (rys. 3) mo¿e znajdowaæ siê 
w trzech pozycjach, co odpowiada trzem 
ró¿nym trybom jego pracy. 
 
1. Praca na „wymuszonej” benzynie 

Je¿eli prze³¹cznik ustawiony jest w pozycji na lewo, wówczas dwukolorowa 
prostok¹tna dioda œwieci na czerwono, wtryski pracuj¹, gazowe wielozawory 
elektromagnetyczne s¹ zamkniête, a system kontroli przep³ywu gazu pozostaje 
odciêty. 

Samochód pracuje na benzynie, jakby nie by³o urz¹dzenia gazowego. 
 
2. Praca na automatycznym przejœciu z benzyny na gaz 

Je¿eli prze³¹cznik znajduje siê w centralnej pozycji i zostanie w³¹czony zap³on, 
wówczas dwukolorowa dioda migocze czerwonym œwiat³em (œrodkowa pozycja bez 
obrotów), samochód zaczyna od pracy na benzynie, a nastêpnie automatycznie 
przechodzi na gaz (dwukolorowa dioda œwieci siê sta³ym œwiat³em na zielono), 
zgodnie z odpowiedni¹ strategi¹ prze³¹czania opart¹ na liczbie obrotów i na sygnale 
TPS. Wartoœæ progowa, po której nastêpuje przejœcie jest regulowana przez 
oprogramowanie (Rozdz. 3 i 4). Pomarañczowy odcieñ dwukolorowej diody jest 
sygna³em, ¿e w warunkach pracy na benzynie próg przejœcia zosta³ przekroczony (w 
takim przypadku zwolnienie obrotów powoduje przejœcie na gaz). 

Tu¿ po w³¹czeniu zap³onu (ok. 5 sekund) automatyczne przejœcie na gaz 
zostaje wstrzymane na krótki okres czasu. 
     Podczas pracy na gazie wtryski s¹ od³¹czone, poniewa¿ dzia³a urz¹dzenie 
odcinania zewnêtrznego oraz emulacja wtrysków, gazowe zawory



     System automatycznie przechodzi z powrotem na benzynê w przypadku 
awarii przejœcia na gaz lub przypadkowego zatrzymania siê (bezpieczeñstwo 
samochodu). O takiej sytuacji informuje naprzemienne œwiecenie siê diod, od 
lewej do prawej i odwrotnie. 
      W podobny sposób odbywa siê automatyczne przejœcie z powrotem na 
benzynê (œwiate³ka diod pal¹ siê na czerwono) w przypadku, gdy obroty silnika 
znalaz³y  siê powy¿ej progu przejœcia. Po powrocie do normalnych warunków 
nastêpuje automatyczne przejœcie na gaz (punkt 1.3.1.2). 
 
1. Praca na „wymuszonym” gazie 

Je¿eli prze³¹cznik znajduje siê w pozycji na prawo, a zap³on jest w³¹czony, 
wówczas nastêpuje natychmiastowe wymuszenie (otwarcie gazowych zaworów 
elektromagnetycznych, które pozwala na rozpoczêcie pracy samochodu). 

Dwukolorowa dioda pali siê zielonym œwiat³em (migocz¹cym w przypadku braku 
odpowiednich obrotów oraz œwiat³em sta³ym w przypadku wymuszenia lub pracy 
silnika), a samochód pracuje wy³¹cznie na gazie. 

Równie¿ w tym przypadku samochód automatycznie przechodzi na zasilanie 
benzyn¹ w przypadku zaburzenia przy przechodzeniu na gaz lub przypadkowego 
zatrzymania siê (ze wzglêdów bezpieczeñstwa), i gdy obroty silnika przekrocz¹ próg. 

T¹ funkcjê nale¿y uwa¿aæ za rozwi¹zanie awaryjne, stosowane wy³¹cznie w 
przypadku awarii systemu zasilania benzyn¹ oraz z zachowaniem ostro¿noœci, 
aby pompa paliwowa nie pracowa³a na sucho z powodu braku paliwa, 
poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do jej uszkodzenia. 

Zalecana jest jazda ze zbiornikiem benzynowym wype³nionym przynajmniej do 
1/3 lub ¼ , oraz cz?ste tankowanie, aby utrzyma? ten poziom. 
 
2. Ponowne prze³¹czanie przy obrotach nie odpowiadaj¹cych wartoœciom 

progowym 
 

W przypadku, gdy samochód pracuje na obrotach nie odpowiadaj¹cych 
wartoœciom progowym, system automatycznie przechodzi z powrotem na 
benzynê, co pozwala na realizacjê strategii ograniczaj¹cych liczbê obrotów, 
stosowanych przez ECU wtrysku benzynowego. 
        Po powrocie do odpowiednich warunków pracy ECU automatycznie 
powoduje ponowne przejœcie na gaz. Przejœcie na gaz nastêpuje natychmiast 
po zaistnieniu odpowiednich warunków (punkt 1.3.1.1). 
 Zarówno próg wejœciowy obrotów, jak i próg umo¿liwiaj¹cy powrót do 
bêd¹cych do przyjêcia warunków pracy mo¿na skonfigurowaæ za pomoc¹ 
oprogramowania w komputerze. 
 
1.1.1.1 Funkcja kontroli iloœci gazu 

 
System dzia³a na zasadzie „obwodu zamkniêtego”, reguluj¹c moc mieszanki 

powietrzno-paliwowej  w czasie rzeczywistym zgodnie z informacjami dostarczanymi 
przez czujnik tlenu lambda. Wytwarza on sygna³ w Voltach, którego wielkoœæ zale¿y 
od zawartoœci tlenu w spalinach, przez co w sposób niebezpoœredni mierzy moc 
mieszanki (czy jest uboga, stechiometryczna czy bogata). Te informacje pozwalaj¹ 
oddzia³ywaæ ECU na aktuator przep³ywu gazu za pomoc¹ odpowiedniego napiêcia. 



     Regulacja mocy mieszanki w czasie rzeczywistym odbywa siê na podstawie informacji z 
czujnika tlenu lambda oraz dziêki analizie ró¿nych warunków jazdy samochodu (mapowanie 
oparte na obci¹ ¿eniu silnika). 
 
 
    Karta elektroniczna systemu Just zosta³a opracowana tak, aby wspó³pracowa³a 
wy³¹ cznie z opatentowanym przez BRC aktuatorem STEP, wchodz¹ cym w sk³ad 
systemu i nie jest kompatybilna z aktuatorami innego rodzaju. 
 
1.3.1. 4 Funkcja emulacji wtryskiwaczy i zachodzenie paliwa 
 
     ECU JUST nie posiada ani funkcji odcinania wtryskiwaczy, ani emulatora wtryskiwaczy. 
     Konieczne jest zatem zainstalowanie zewnêtrznego modu³u (emulator, roz³¹ czenie itp.), 
dostêpnego w ró¿nych wersjach w zale¿noœci od typu wtrysku i specyficznych wymagañ 
samochodu. 
     Poprzez po³¹ czenie zewnêtrznego zasilania emulatora do bia³o-zielonego przewodu Just 
ECU (punkt 2.3.3.4), otrzymujemy funkcjê zachodzenia paliwa. 
     Czas zachodzenia na siebie paliwa mo¿na ustawiæ za pomoc¹  skrzynki diagnostycznej 
(rozdz. 3). 
 
1. Funkcja emulacji sygna³u czujnika tlenu lambda 

 
Just ECU posiada daj¹ cy siê konfigurowaæ emulator sygna³u czujnika tlenu lambda, 

który mo¿e dokonywaæ zarówno emulacji sta³ej, jak i emulacji  przy zmiennym nasyceniu 
mieszanki.  

Wybór wi¹¿e siê z ustawieniem kontaktu przekaŸnika NP (no problem) – NC1/NC2 
(punkt 1.3.1.6). Emulacjê zmiennego wzbogacenia mieszanki otrzymuje siê dziêki 
ustawieniu NP, podczas gdy emulacjê sta³¹  – dziêki ustawieniu NC1/NC2. 

W przypadku zmiennej emulacji sygna³u czujnika tlenu lambda istnieje mo¿liwoœæ 
zaprogramowania cyklu pracy emulowanego sygna³u lambda z rezolucj¹  1% (rozdz. 3). 

 
2. Zarz¹ dzanie pamiêci¹  i kontakt przekaŸnika odcinania sygna³u 
 

Przewody: bia³y oraz bia³o-pomarañczowy mog¹  pe³niæ dwie funkcje, które mo¿na 
skonfigurowaæ za pomoc¹  programu (rozdz. 3). 
3. funkcja resetowania pamiêci ECU wtrysku benzynowego (NP), 
4. funkcja kontaktu przekaŸnika dla sygna³u odcinania (NC1/NC2). 

Funkcja NP bia³ego i bia³o-pomarañczowego przewodu jest zazwyczaj stosowana jedynie 
w samochodach, w których zachodzi koniecznoœæ resetowania (wyzerowania) pamiêci ECU 
wtrysku benzynowego. 

Chc¹ c wprowadziæ funkcje NC1/NC2 (odnosz¹ ce siê do styku przekaŸnikowego 
odcinaj¹ cego sygna³) nale¿y skorzystaæ z planu poszczególnego samochodu. 
 
5. WskaŸnik poziomu 

 
Wewn¹ trz prze³¹ cznika znajduje siê wskaŸnik poziomu, który informuje o stanie 

poziomu za pomoc¹  rzêdu czterech ZIELONYCH diod. Niski poziom paliwa sygnalizuje 
migotanie pierwszego œwiate³ka diody. 

Do ECU nale¿y pod³¹czyæ jeden z dostêpnych wskaŸników BRC, albo typu Halla, albo 
oporowego (zob. rozdzia³ 2 – instalacja). 



1. Dialog ze skrzynk¹ diagnostyczn¹ 
 
Just ECU mo¿na pod³¹czyæ do skrzynki diagnostycznej, aby obserwowaæ 

g³ówne sygna³y kontrolne. 
 Informacje o obrotach silnika, sygna³ czujnika lambda oraz pozycja aktuatora 
STEP s¹ przedstawione na trzech rzêdach diod urz¹dzenia (punkt 1.3.2). 
 
2. Dialog z przenoœnym komputerem BRC 

 
Just ECU mo¿e zostaæ równie¿ pod³¹czony (za pomoc¹ specjalnego adaptera) 

do przenoœnego komputera BRC. Dziêki odpowiedniemu oprogramowaniu
interfejsowemu komputer mo¿e komunikowaæ siê z ECU i osi¹gn¹æ dostêp do jego 
pomiêci oraz g³ównego systemu przetwarzania w czasie rzeczywistym (punkt 1.3.3). 
 
3. Dwie mo¿liwoœci przeprowadzania operacji ustawiania i rozpoczynania 
 

W systemie Just s¹ dwa mo¿liwe rodzaje „dostêpu” do ustawiania i inicjowania 
pracy urz¹dzenia, które odpowiadaj¹ potrzebom instalatora. 

Istnieje mo¿liwoœæ przejœcia z podstawowego ustawiania (rozdz. 3) w oparciu 
jedynie o prze³¹cznik i skrzynkê diagnostyczn¹ (co zmniejsza do minimum czas i 
regulacjê), do celowego i swoistego ustawiania (rozdz. 4) w oparciu o program 
komputerowy, który pozwala doœwiadczonemu instalatorowi indywidualnie ustawiæ 
pracê systemu i wyregulowaæ go tak, aby odpowiada³ najbardziej zró¿nicowanym 
wymaganiom. 

 
4. Samokonfiguracja systemu zgodnie z sygna³ami pojazdu 
 

System Just posiada zdolnoœæ dostosowania do ró¿nego rodzaju 
sygna³ów z pojazdu (automatyczne odbieranie sygna³ów TPS, takich jak sygna³ 
obrotów czy z czujnika tlenu lambda). Dziêki temu ustawianie ECU jest znacznie 
³atwiejsze, poniewa¿ eliminuje mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdu przez instalatora (rozdz. 
3). 
 
5. Samoadaptacja systemu 
 
W systemie Just zastosowano strategiê samoadaptacji do zmian warunków i 
w³aœciwoœci samochodu podczas pracy, co ma zapewniæ sta³¹ i trwa³¹ 
optymalizacjê potencja³u kontroli (punkt 3.8). 
 
6. Sprawdzanie systemu 
 

Po ka¿dym od³¹czeniu deski rozdzielczej, ECU przeprowadza sprawdzanie 
wszystkich swoich parametrów oraz stanu wszystkich czêœci nale¿¹cych do systemu 
Just. 
 Taki stan wskazuje prze³¹cznik poprzez migotanie par œwiate³ek diod od 
œrodka na zewn¹trz i z powrotem. 
 UWAGA! W razie koniecznoœci istnieje zawsze mo¿liwoœæ przerwania procesu 
sprawdzania. 
 
 



1. Wykrywanie usterek 
 

System Just potrafi przeprowadzaæ diagnozê swojej pracy w czasie 
rzeczywistym. 

 
 
Ewentualne b³êdy lub nieprawid³owoœci s¹ przechowywane przez ECU i 

pokazywane przez charakterystyczne zachowanie diod na prze³¹czniku zaraz po ich 
wyst¹pieniu. 

S¹ one tak¿e przechowywane i mo¿na do nich dotrzeæ za pomoc¹ programu w 
komputerze. 

Usuniêcie zarejestrowanych nieprawid³owoœci odbywa siê automatycznie 
w momencie zatrzymania samochodu. Je¿eli ich przyczyna zostanie usuniêta, 
nie pojawi¹ siê przy kolejnym w³¹czeniu silnika. W przeciwnym wypadku bêd¹ 
siê pojawiaæ ponownie. 
 
2. SKRZYNKA DIAGNOSTYCZNA 
 

Just ECU posiada mo¿liwoœæ po³¹czenia ze skrzynk¹ diagnostyczn¹ w celu 
obserwowania g³ównych sygna³ów kontrolnych. 
 
 Obroty silnika, sygna³ czujnika lambda oraz pozycja aktuatora STEP s¹ 
przedstawione na trzech rzêdach diod. 
 Skrzynka diagnostyczna jest bardzo przydatnym narzêdziem (niezast¹pionym, 
je¿eli nie wykorzystuje siê komputera) do konfiguracji i ustawiania systemu, a tak¿e 
do wprowadzania oraz dalszej kontroli i regulacji parametrów. 
 Za pomoc¹ skrzynki diagnostycznej oraz prze³¹cznika mo¿liwy jest dostêp do 
bardzo przydatnych domen ustawiania, takich jak obserwowanie pozycji zerowej 
aktuatora STEP, cyklu pracy oraz ustawianie emulowanego sygna³u lambda 
(szczegó³owe informacje zamieszczono w Rozdz. 3). 
 
3. PROGRAM KOMPUTEROWY 

 
Pod³¹czenie Just ECU do przenoœnego komputera (za pomoc¹ specjalnego 

adaptera) pozwala na przeprowadzenie bardziej praktycznej i precyzyjnej procedury 
ustawiania. 
 Bardzo inteligentny program umo¿liwia komunikacjê z ECU oraz zapewnia 
dostêp do pamiêci urz¹dzenia i g³ównego zespo³u przetwarzania w czasie 
rzeczywistym.  
 Interfejs komputerowy jest zatem instrumentem, dziêki któremu instalator 
porozumiewa siê z ca³ym systemem Just oraz mo¿e „modelowaæ” urz¹dzenie 
gazowe tak, aby dostosowaæ parametry samochodu do ró¿nych warunków jazdy. 
 Uporz¹dkowany zbiór plików ró¿nych dokonanych wczeœniej instalacji staje siê 
prawdziwym archiwum, bardzo przydaj¹cym siê przy œledzeniu ewolucji systemu 
podczas kontroli, oraz punktem pocz¹tkowym dla nowych, podobnych lub 
krytycznych instalacji. 



1. ZESPÓ£ PRZEWODÓW 
 

System Just ECU mo¿e zostaæ pod³¹czony do ró¿nych elementów za pomoc¹ 
zespo³u przewodów (obecnie istniej¹ dwa rodzaje takich zespo³ów). G³ówne z³¹cze 
typu samochodowego 24-wi¹zkowe stanowi zbiór wszystkich wtórnych z³¹czy oraz 
ró¿nych innych przewodów, ró¿ni¹cych siê kolorami, odpowiadaj¹cymi kolorom 
stosowanym w systemach Lambda Gas BRC. 
 Ró¿ne przewody zosta³y ponadto umieszczone w os³onach, co u³atwia ich 
instalacjê i zapewnia estetyczny wygl¹d. 
 
 
 
 
 
 
2. AKTUATOR KONTROLI PRZEP£YWU GAZU 
 

Aktuator STEP kontroluje iloœæ paliwa przesy³anego do silnika. Jest to silnik 
krokowy, powszechnie u¿ywany w przemyœle samochodowym, w którym
zastosowano cylindryczn¹ diafragmê. Ruch tej diafragmy wywo³uje zmianê iloœci 
gazu przep³ywaj¹cego w rurze (rys. 4). 
 System regulacji w ka¿dym przypadku i 
w czasie rzeczywistym znajduje siê pod
kontrol¹ ECU, które nadzoruje jego pracê, 
oceniaj¹c zarówno odpowiedŸ czujnika tlenu 
lambda jak i warunki pracy samochodu zgodnie 
z wczeœniej ustawion¹ map¹. W przypadku 
samoadaptacji regulacja mo¿e dokonywaæ siê 
dziêki oprogramowaniu (pozycja zerowa przy 
zimnym czujniku tlenu, parametry
stechiometryczne, odciêcie pracy, na biegu 
ja³owym, przy normalnej prêdkoœci, przy pe³nym 
obci¹¿eniu, zarz¹dzanie przyspieszeniem i
zwolnieniem oraz obci¹¿eniem silnika). 
 
 Ekstremalna szybkoœæ podejmowania decyzji przez system cyfrowy oraz jego 
elastycznoœæ umo¿liwia ³atwe i skuteczne ustawianie sta³ego utrzymywania 
prawid³owych wartoœci mieszanki stechiometrycznej w ka¿dym samochodzie z 
dowolnym modelem silnika. Aktuator zosta³ tak zaprojektowany, aby pracowa³ 
zarówno na CNG, jak i LPG. 
 
3. REDUKTOR 
 

Urz¹dzenie Just jest odpowiednie zarówno dla CNG, jak i LPG. 
W ka¿dym przypadku reduktor-parownik LPG lub reduktor ciœnieniowy 

CNG powinny pochodziæ z fabryki BRC, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, 
które zabraniaj¹ ³¹czenia elementów ró¿ni¹cych siê od elementów
wykorzystywanych podczas przeprowadzania testów odbioru. 
 
4. MIKSER 



instalatorowi ocenê mo¿liwych nieprawid³owoœci zasilania systemu mechanicznego, 
oraz ich zlokalizowanie i ustawienie zgodnie z ró¿nymi modelami samochodów. 



 
 

2. INSTALACJA SYSTEMU 
 
2.1 OPERACJE WSTÊPNE 

Przed rozpoczêciem instalowania ró¿nych czêœci systemu Just nale¿y 
sprawdziæ stan samochodu pracuj¹cego na benzynie. 
 W szczególnoœci wa¿ne jest sprawdzenie stanu elektrycznego urz¹dzenia 
zap³onowego, filtru powietrza i katalizatora. Mo¿na je sprawdziæ multimetrem lub za 
pomoc¹ narzêdzi BRC, stworzonych dla potrzeb instalatorów (Jolly, skrzynka 
diagnostyczna).Nale¿y oceniæ prawid³owoœæ ró¿nych sygna³ów istotnych dla 
systemu: dodatni po kontakcie, obroty, czujnik tlenu lambda, TPS, zasilanie 
benzynowego ECU, dodatnie wtryski. Bardzo wa¿ne jest równie¿ sprawdzenie, czy 
uziemienie ró¿nych sygna³ów jest stabilne i zbiega siê (dopuszczalna przerwa mo¿e 
wynosiæ ok. 10 mV) z miejscem, w którym zostanie przy³¹czone uziemienie Just 
ECU. 
 Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ jest postêpowanie zgodnie z instrukcjami za³¹czonymi 
do produktów BRC oraz planami obwodów, dostarczonymi przez Serwis, oczywiœcie 
po sprawdzeniu modelu samochodu, który ma zostaæ przerobiony, roku produkcji, 
numeru silnika, typu wtrysku i zap³onu i sprawnoœci sprzêtu. 

Te proste dzia³ania zajmuj¹ tylko kilka minut, a pomog¹ unikn¹æ póŸniejszych 
czasoch³onnych niedogodnoœci i reklamacji. 
 
2.2 MONTOWANIE ECU 
 

Just ECU dostêpne jest w zbudowanej z czêœci plastikowej i aluminiowego 
przodu obudowie, która jest wytrzyma³a, estetyczna, niewielka i wodoszczelna, a 
zatem nadaje siê do zainstalowania bezpoœrednio w czêœci silnikowej. 
 Nowa, 24-wtykowa 
z³¹czka typu samochodowego
zapewnia doskona³¹ szczelnoœæ 
oraz praktyczny system ³¹czenia. 
 W celu dokonania
prawid³owej instalacji nale¿y
postêpowaæ zgodnie z
nastêpuj¹cymi zaleceniami: 
1. nie nale¿y instalowaæ ECU w 

pobli¿u rury wydechowej:
promieniuj¹ce ciep³o mo¿e go 
uszkodziæ, nawet je¿eli
urz¹dzenie le¿y w pewnej 
odleg³oœci od rury. Wystarczy 
wstawiæ kilka przegród
pomiêdzy rur¹ wydechow¹ a 
ECU, zabezpieczaj¹c go w 
ten sposób przed
bezpoœrednim 
promieniowaniem cieplnym. 

2. Zawsze nale¿y instalowaæ ECU w czêœci silnikowej pojazdu, która jest w 
najwiêkszym stopniu chroniona przed dostêpem wody. Bardzo wa¿ne jest 



 
2.3 POD£¥CZANIE ECU 
 

Pod³¹czanie Just ECU do ró¿nych elementów systemu powinno zostaæ 
dokonane za pomoc¹ 24-biegunowego zespo³u przewodów (BRC wytwarza dwa 
rodzaje takich zespo³ów). 
 ECU posiada tak¿e 5-
bieguno-we gniazdo DIN z³¹cza 
do skrzynki diagnostycznej. 
 Opcjonalne po³¹czenie do 
prze-noœnego komputera BRC w 
celu skorzystania z
odpowiedniego programu mo¿e 
zostaæ dokonane za pomoc¹
specjalnego adaptera,
pod³¹czonego do z³¹czki wewn¹trz 
urz¹dzenia ECU (punkt 2.3.2). 

Wszystkie po³¹czenia 
przewodów zespo³u, które nie 
zosta³y prze-widziane dla ³¹czy 
powinny zostaæ
przeprowadzone za pomoc¹
starannego i odpowiednio
izolowanego lutowania. Nie
wolno skrêcaæ kabli czy
wykorzystywaæ koñcówek. 
 

Poni¿sze wskazówki maj¹ ogólny charakter i s¹ niezbêdne dla zrozumienia 
pracy systemu. Podczas instalacji nale¿y korzystaæ z planu danego samochodu. 24-
biegunowy zespó³ przewodów ma takie same kolory jak inne systemy BRC. Ponadto 
przewody s¹ podzielone na kilka os³onek, co pozwala maksymalnie uproœciæ ich 
instalacjê. 
 
2.3.1 5-BIEGUNOWE £¥CZE DO SKRZYNKI DIAGNOSTYCZNEJ 
 

Just ECU mo¿na 
pod³¹czyæ do skrzynki
diagnostycznej, aby
obserwowaæ g³ówne sygna³y 
kontrolne. Sygna³y
informuj¹ce o obrotach, 
stanie czujnika tlenu lambda 
i pozycji aktuatora STEP s¹ 
widoczne na trzech rzêdach 
diod. 5-biegunowe ³¹cze DIN 
(rys. 7) umo¿liwia po³¹czenie 
ECU ze skrzynk¹
diagnostyczn¹. 



PO£¥CZENIE Z PRZENOŒNYM KOMPUTEREM BRC 
 

Po³¹czenie Just ECU z przenoœnym komputerem BRC ma na celu umo¿liwienie 
prostszego i dok³adniejszego ustawiania. 
  
 

Specjalny program umo¿liwia komunikowanie siê z ECU i dostêp do jego 
pamiêci oraz g³ównych funkcji urz¹dzenia w czasie rzeczywistym. 
 Po³¹czenie 
dokonywane jest przez
szeregowy port komputera,
nawet przez kabel u¿ywany z 
systemem BRC Flying
Injection. 
 Dostêpny jest tak¿e
adapter, który mo¿e zostaæ z 
jednej strony pod³¹czony do 
tego kabla, a z drugiej do 
specjalnego 4-biegunowego 
z³¹cza na karcie Just ECU. Do 
dokonania tego po³¹czenia
konieczne jest otwarcie ECU 
(rys. 8). 
 
2.3.3 24-BIEGUNOWY ZESPÓ£ PRZEWODÓW 
 

Dwa rodzaje 24-biegunowego zespo³u przewodów (o ró¿nych kodach) 
posiadaj¹ na jednym koñcu g³ówne 24-biegunowe ³¹cze, bêd¹ce zbiorem wszystkich 
drugorzêdnych z³¹czy i ró¿nych kabli, których opis znajduje siê w dalszej czêœci 
rozdzia³u. 
 
 
2.3.3.1 10-biegunowy kabel do prze³¹cznika 
 

9-biegunowy multipolarny
kabel wewn¹trz zespo³u
przewodów, zakoñczony 10-
biegunow¹ z³¹czk¹ jest
wykorzystywany do po³¹czenia z 
prze³¹cznikiem (rys. 9). £¹czy on 
ECU z prze³¹cznikiem
znajduj¹cym siê w kabinie
kierowcy. Aby u³atwiæ
doprowadzenie go przez œciankê, 
zaleca siê zastosowanie ³¹cza 
zginaj¹cego siê pod k¹tem 90°, 
aby by³o ono równoleg³e do
przewodów. 

 



2.3.3.2 4-biegunowa z³¹czka do aktuatora STEP 
 

4-biegunowy kabel multipolarny, zakoñczony 4-biegunow¹ z³¹czk¹ (rys. 10) 
³¹czy ECU z silnikiem krokowym, który kontroluje przep³yw gazu (punkt 1.3.5). 
 
2.3.3.3 Po³¹czenie z czujnikiem poziomu gazu 
 

Kabel ³¹cz¹cy do czujnika typu oporowego nale¿y do 24-biegunowego zespo³u 
przewodów i jest bia³o-czarny, zakoñczony gniazdem w os³onie. Po³¹czenie 
pomiêdzy ECU a czujnikiem mo¿e zostaæ dokonane za pomoc¹ specjalnego kabla 
przed³u¿aj¹cego, znajduj¹cego siê w zestawie czujników (rys. 11). 
 Do po³¹czenia z czujnikiem typu Halla stosuje siê typ Just ECU, dostarczany 
ze specjalnym ma³ym kablem wychodz¹cym z przodu, z bia³ym potrójnym ³¹czem 
(rys. 11A). 
Przy dokonywaniu po³¹czeñ nale¿y korzystaæ z instrukcji do³¹czonych do czujników. 
 
2.3.3.4 Po³¹czenie do modularów 

 
Jest ono obecne we wszystkich wersjach 24-biegunowego zespo³u przewodów 

systemu Just i sk³ada siê z trzech kabli: bia³o-zielonego, czarnego i czerwonego, 
zakoñczonych wtyczk¹ z os³on¹. Mo¿na je wykorzystywaæ do po³¹czeñ z wszystkimi 
urz¹dzeniami typu modularnego, odpowiedzialnymi za odcinanie i/lub emulacjê 
wtryskiwaczy (rys. 12). 
 Urz¹dzenia typu modularnego mog¹ zostaæ zamontowane dziêki specjalnemu 
wczepowi „jaskó³czemu” na ECU. 
  

Nie wolno zasilaæ ¿adnego emulatora zielonym kablem zasilaj¹cym 
zawory elektromagnetyczne, poniewa¿ uniemo¿liwi to wykorzystywanie funkcji 
zachodzenia paliwa, precyzyjnie zarz¹dzanej przez Just ECU poprzez kabel 
bia³o-zielony. 
 
2.3.3.5 Po³¹czenie zeruj¹ce pamiêæ 

 
Jest ono obecne w wersji 24-biegunowego zespo³u przewodów i sk³ada siê z 4-

biegunowej kostki z bezpiecznikami (rys. 13), z której wychodz¹ kable w 
nastêpuj¹cych konfiguracjach: 

- ¿ó³ty i jasnoniebieski (do czujnika tlenu lambda) 
- bia³y i bia³o-pomarañczowy (do pamiêci) 
- czerwony i czerwony  

 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bezpiecznik do czerwonego przewodu powinien zostaæ 
pod³¹czony prawid³owo, poniewa¿ pe³ni on funkcjê ochronn¹ dla ca³ego sprzêtu. 
 Bezpieczniki dla dwóch innych par kabli znajduj¹ siê wewn¹trz z³¹cza 
zeruj¹cego i powinny zostaæ pod³¹czone w przypadku powa¿nych zaburzeñ pracy 
sprzêtu gazowego. 
 Po po³¹czeniu z bezpiecznikami i ustawieniu prze³¹cznika w pozycji 
„wymuszona benzyna” samochód pracuje na benzynie, nawet je¿eli system Just 
ECU zosta³ usuniêty. 
 Instalator powinien udzieliæ w³aœcicielowi samochodu odpowiednich informacji, 
dotycz¹cych tej funkcji. 



2.3.3.6 Kable w os³onie A 
 
Kolor Typ (*) Opis 
Czarny Wejœcie uziemienie silnika 
Czerwony Wejœcie biegun dodatni akumulatora (**) 
Zielony Wyjœcie zawór elekromagnetyczny LPG 

zawór elektromagnetyczny reduktora LPG lub CNG 
wszelkie zabezpieczenia zaworu elektromagnetycznego na 
zbiorniku LPG 
(ewentualnie) inne urz¹dzenia 

 
Wa¿ne jest, aby CZARNY przewód zosta³ po³¹czony do uziemienia 

silnika, a nie do ujemnego bieguna akumulatora czy innych czêœci nadwozia. 
Poniewa¿ od jedne-go punktu uziemienia samochodu do innego potencja³ mo¿e siê 
zmieniaæ o kilka dziesiêtnych Volta, przy po³¹-czeniu z punktem o ³adunkiem ujem-
nym w nieodpowiednim miejscu od-czyt czujnika tlenu lambda mo¿e byæ 
nieprawid³owy. 

(*) Typ - sygna³ znajduje siê na wejœciu czy wyjœciu. 
(**) CZERWONY kabel powinien zostaæ zabezpieczony bezpiecznikiem 

7,5 A, je¿eli nie zostanie zastosowany zespó³ przewodów z po³¹czeniem 
zeruj¹cym.  

Masy na ZIELONYM kablu maj¹ zostaæ po³¹czone równolegle do siebie. 
 
2.3.3.7 Kable w os³onie B 
 
Kolor 
 

typ  opis 

Br¹zowy wejœcie dodatni za kontaktem 
Szary wejœcie impulsy zap³onu silnika 

 
Pod³¹czenie BR¥ZOWEGO przewodu wi¹¿e siê z bardzo niewielkim zu¿yciem 

pr¹du, wiêc mo¿na wybraæ dowolny punkt dodatni za kontaktem. Wa¿ne jest, aby 
sprawdziæ, czy nie jest to punkt nale¿¹cy do instalacji elektrycznej, nara¿ony 
na du¿e straty napiêcia. W niektórych samochodach nie wolno wykorzystywaæ 
punktu dodatniego cewki zap³onu lub wtryskiwaczy, poniewa¿ przed nimi wystêpuj¹ 
opornoœci obni¿aj¹ce potencja³ o kilka Volt. 

SZARY kabel powinien zostaæ po³¹czony do sygna³u czêstotliwoœci impulsów, 
proporcjonalnego do liczby obrotów silnika. Mo¿e to byæ: 
1. sygna³ fali prostok¹tnej, który mo¿na znaleŸæ na ECU wtryskiwaczy lub ECU 

zap³onu, pod warunkiem ¿e ma wystarczaj¹c¹ amplitudê. Odpowiednimi 
przewodami mog¹ byæ: przewód id¹cy do licznika obrotów lub przewód ³¹cz¹cy 
powy¿sze rodzaje ECU z modu³em mocy zap³onu, 

2. sygna³ przychodz¹cy z ujemnego punktu na cewce zap³onu. 
Je¿eli jest to mo¿liwe, radzimy raczej opieraæ siê na sygnale fali 

prostok¹tnej decyduj¹c siê na po³¹czenie z ujemnym punktem na cewce 
zap³onu jedynie wówczas, gdy nie ma innych mo¿liwoœci. 

Nie nale¿y skrêcaæ szarego kabla jak anteny na kablach wysokiego 
napiêcia. 
 
2.3.3.8 Kable w os³onie C 
 
Kolor typ Opis 



Czujnik tlenu lambda zazwyczaj wysy³a sygna³ oscyluj¹cy pomiêdzy 0-1 V. W 
niektórych typach samochodów s¹ czujniki tlenu o sygnale 0,7-1,5 V lub 0-5 V. Just 
ECU, dziêki procedurze samowprowadzania potrafi skorygowaæ wszystkie amplitudy 
sygna³u czujnika lambda, a tak¿e czujniki lambda z absorpcj¹ lub oporowym 
podci¹ganiem. 

Po³¹czenie ¯Ó£TEGO oraz JASNONIEBIESKIEGO kabla mo¿e zostaæ 
dokonane bezpoœrednio na wtrysku ECU lub na z³¹czce czujnika tlenu. W ka¿dym 
przypadku nale¿y postêpowaæ zgodnie ze szczegó³owym planem danego 
samochodu. 

Je¿eli konieczna jest emulacja sygna³u czujnika tlenu lambda, wówczas nale¿y 
skorzystaæ z diagramu, przedstawionego na rys. 16A. Je¿eli emulacja nie jest 
konieczna, wówczas nale¿y skorzystaæ z rys. 16B. 
WA¯NE! Nie wolno spinaæ na krótko kabla czujnika tlenu ani z uziemieniem, ani 
z biegunem dodatnim. Nie nale¿y tak¿e podpinaæ do niego ¿adnej masy. 

 
W razie w¹tpliwoœci mo¿na z ³atwoœci¹ zlokalizowaæ przewód sygna³u czujnika 

tlenu lambda, poniewa¿ znajduje siê na nim kod Jolly 06LB00001086. 
 
2.3.3.9 Kable w os³onie D 
 
Kolor 
 

typ opis 

Bia³y wejœcie kabel do pamiêci ECU (od strony akumulatora) 
Bia³o-pomarañczowy wyjœcie kabel do pamiêci ECU (od strony ECU) 

 
 Kable BIA£Y i BIA£O-POMARAÑCZOWY pe³ni¹ dwie funkcje, które mo¿na 
skonfigurowaæ oprogramowaniem (zob. rozdz. 3): 
1. resetowanie pamiêci ECU

wtrysku benzynowego (NP), 
2. funkcjê kontaktu przekaŸnika NC odcinania sygna³u (NC1/NC2). 
 

Funkcja NP kabli bia³ego i bia³o-pomarañczowego ma zastosowanie jedynie w 
samochodach, w których nastêpuje koniecznoœæ resetowania pamiêci ECU 
dotycz¹cej wtrysku benzyny. Taka pamiêæ zazwyczaj utrzymywana jest dziêki 
przewodowi ³¹cz¹cemu ECU wtrysku bezpoœrednio z akumulatorem (zob.
specyficzne diagramy BRC). Tego rodzaju przewód jest generalnie ³atwy do 
odnalezienia, poniewa¿ jego napiêcie wynosi zawsze 12 V przy wy³¹czonej desce 
rozdzielczej, oraz przy w³¹czonej desce rozdzielczej i przy pracuj¹cym silniku (rys. 
17A). 

Dziêki tym po³¹czeniom istnieje mo¿liwoœæ przerwania pewnych funkcji i 
dokonania na przyk³ad samoczyszczania gor¹cych przewodów, które ma miejsce w 
kilka sekund po zatrzymaniu pracy silnika. 
 Przy korzystaniu z funkcji NC1/NC2, odnosz¹cych siê do kontaktu przekaŸnika 
odcinania sygna³u nale¿y sprawdziæ odpowiedni plan poszczególnego samochodu 
(rys. 17B). 
 Nale¿y uwa¿aæ na bieguny podczas dokonywania po³¹czenia: bia³o-
pomarañczowy kabel powinien byæ zawsze pod³¹czony do przewodu 
wychodz¹cego od strony ECU wtrysku benzyny. 
 



 
2.3.3.10 Kable w os³onie E 
 
Kolor 
 

typ opis 

Bia³o-fioletowy wejœcie TPS (potencjometr integralny z przepustnic¹) 

 
BIA£O-FIOLETOWY kabel powinien zostaæ pod³¹czony do potencjometru, 

proporcjonalnego do po³o¿enia przepustnicy (sygna³ TPS). 
 Sygna³ TPS mo¿e byæ sygna³em bezpoœrednim (w Voltach, zwiêkszaj¹cym siê 
gdy zwiêksza siê otwarcie przepustnicy) lub odwróconym (sygna³ zmniejsza siê gdy 
zwiêksza siê otwarcie przepustnicy). Mo¿e on te¿ byæ typu analogowego 
(zmieniaj¹cy siê wraz ze zmianami przepustowoœci) lub typu ON/OFF (reaguje na 
wartoœæ maksymaln¹ i minimaln¹). 
 Just ECU potrafi automatycznie rozpoznawaæ (podczas procedury
samokonfiguracji) czy sygna³ jest bezpoœredni, czy odwrócony. Niezale¿nie od tego, 
koniecznie nale¿y ustawiæ typ sygna³u (analogiczny czy ON/OFF) za pomoc¹ 
programu (rozdz. 3), pamiêtaj¹c ¿e przy b³êdnej konfiguracji sygna³ traktowany 
jest jako analogowy. 
 
2.4 MONTA¯ PRZE£¥CZNIKA 
 

Nale¿y wybraæ miejsce, dobrze dostêpne i na widoku kierowcy oraz 
zamontowaæ urz¹dzenie przy pomocy za³¹czonych œrub. Prze³¹cznik mo¿na równie¿ 
zamontowaæ w pozycji pionowej, a nalepkê oryginaln¹ zast¹piæ zapasow¹. Po 
usuniêciu zewnêtrznej czêœci prze³¹cznik mo¿e zostaæ umieszczony bezpoœrednio na 
tablicy rozdzielczej przy pomocy specjalnego narzêdzia do wiercenia o symbolu 
90AV99000043. 

Istniej¹ tak¿e oryginalne prze³¹czniki w obudowach, inne dla ka¿dego typu 
samochodu, które mog¹ zostaæ umieszczone w miejsce oryginalnych p³ytek 
przykrywaj¹cych prze³¹cznik. Proszê sprawdziæ plany uk³adu elektrycznego oraz 
cennik dostêpnych modeli. 
 
2.5 MONTOWANIE CZUJNIKA POZIOMU PALIWA 
 

Nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ do³¹czon¹ do wybranego czujnika. 
Zob. tak¿e czêœæ 3.5, w której omówiono regulacjê. 
 
 
2.6 MONTOWANIE AKTUATORA KONTROLI PRZEP£YWU GAZU 
 

Aktuator STEP powinien zostaæ przykrêcony w dowolnym miejscu na 
przewodzie gazowym, pomiêdzy reduktorem a mikserem. Najlepiej zamontowaæ 
aktuator jak najbli¿ej miksera. Powinien on zostaæ zamontowany w pozycji 
pionowej, ze z³¹czk¹ zwrócon¹ do góry (rys. 19).  Trzeba te¿ sprawdziæ czy nie 
ma w tym miejscu du¿ych wstrz¹sów i czy urz¹dzenie nie naciska zbytnio na 
rurkê gazu. 
 
 
2.7 MONTOWANIE MIKSERA 
 



2.8 MONTOWANIE REDUKTORA 
 

Nale¿y dokonaæ monta¿u w zwyk³y sposób, poprzez sztywne umocowanie 
reduktora do nadwozia oraz umieszczenie go w takiej pozycji, aby diafragmy by³y 
u³o¿one równoleg³e do osi pod³u¿nej samochodu. Nale¿y sprawdziæ, czy ¿adna czêœæ 
silnika nie uderza o reduktor podczas pracy na biegu ja³owym czy podczas 
normalnych warunków jazdy. Nale¿y staraæ siê umieœciæ reduktor i mikser w taki 
sposób, aby przewód gazu by³ jak najkrótszy. 

 
3. KONFIGURACJA I USTAWIANIE SYSTEMU 

 
W rozdziale 1 wspomniano, ¿e ustawianie i rozruch systemu Just mo¿e odbywaæ 

siê na dwa sposoby: 
1. konfiguracja systemu i rozruch w oparciu jedynie o prze³¹cznik i skrzynkê 

diagnostyczn¹ BRC, 
2. ustawianie za pomoc¹ programu komputerowego, który pozwala komunikowaæ 

siê z ECU w czasie rzeczywistym, co umo¿liwia dok³adne kontrolowanie pracy 
instalacji, a tak¿e bardzo dok³adne i indywidualne ustawianie. 
W tym rozdziale zostanie omówiona szczegó³owo pierwsza mo¿liwoœæ. U¿ywaj¹c 

jedynie prze³¹cznika (który, oprócz pe³nienia klasycznej funkcji prze³¹czania i 
wskazywania poziomu paliwa informuje o parametrach mieszanki, co umo¿liwia 
ustawienie i inicjacjê pracy systemu Just,) oraz skrzynki diagnostycznej mo¿liwe jest 
dokonanie konfigurowanie i rozruch ca³ego systemu dziêki szczególnej zdolnoœci 
systemu do samokonfiguracji i samoadaptacji, którymi zarz¹dza mikroprocesor. 
 
3.1 SKRZYNKA DIAGNOSTYCZNA 
 

Just ECU mo¿na pod³¹czyæ do skrzynki diagnostycznej, aby móc obserwowaæ 
najwa¿niejsze sygna³y kontrolne. 
 Skrzynka diagnostyczna jest bardzo u¿ytecznym narzêdziem (niezast¹pionym, 
je¿eli nie korzysta siê z komputera) do konfiguracji i ustawiania systemu, a tak¿e do 
wprowadzania oraz kontrolowania i regulacji parametrów. 
 £¹czne wykorzystywanie skrzynki diagnostycznej oraz prze³¹cznika pozwala 
równie¿ wejœæ do poszczególnych domen ustawiania, takich jak wizualizacja oraz 
ustawianie cyklu pracy emulowanego sygna³u lambda (punkt 3.6), a tak¿e domeny 
pozycji zerowej aktuatora STEP (punkt 3.7). 
 
3.1.1 OBSERWACJA SYGNA£ÓW NA DIODACH 
 
a – obroty silnika 

 
Górny rz¹d zielonych diod 

odpowiada liczbie obrotów. 
 Po zakoñczeniu fazy
wprowadzania sygna³u o obrotach 
i samokonfiguracji (punkt 3.4.2), 
odczyt na diodach odpowiada
odczytowi samochodowego
licznika obrotów. Odczyt w 



b – sygna³ czujnika tlenu lambda 
 

Drugi rz¹d œwiate³ek diod informuje o sygnale czujnika t lenu lambda. 
Napiêcie, dostarczane przez czujnik tlenu lambda generalnie waha siê 

pomiêdzy 0-1 V, a zatem ka¿de œwiate³ko w rzêdzie odpowiada wartoœci ok. 0,1 V.  
 

Mo¿na przyj¹æ, ¿e idealna mieszanka odpowiada napiêciu 0,4-0,5 V, dlatego 
te¿ przy tych wartoœciach zapala siê kilka zielonych diod, co mo¿na zaobserwowaæ 
nawet podczas jazdy. Je¿eli œwiec¹ siê diody w obszarze zielonym, oznacza to ¿e 
mieszanka jest doskona³a, a je¿eli œwiec¹ siê w obszarze ¿ó³tym – ¿e jest dobra. 

Wy¿sze napiêcie powoduje zaœwiecenie czerwonych diod. Wskazuj¹ one, ¿e 
mieszanka jest bogata, a gdy napiêcie spadnie do ok. 0 œwiate³ka mog¹ przestaæ siê 
paliæ. 

W przypadku czujnika tlenu ze zmieniaj¹cym siê napiêciem od 0,7 V-1,5 V lub 
0-5 V, rozdzielczoœæ jest ni¿sza (ok. 0,5 V na jedn¹ diodê w przypadku czujnika 0-5 
V). 
 
c – Pozycja aktuatora STEP przep³ywu gazu 

Trzeci (czerwony) rz¹d diod odpowiada pozycji pracy aktuatora przep³ywu gazu 
STEP, zbudowanego z silnika krokowego. Aktuator czêœciowo przes³ania rurê, któr¹ 
przechodzi gaz do miksera, i w ten sposób reguluje sk³ad mieszanki. 
 Pozycja aktuatora STEP waha siê w zakresie od 0 (ca³kowicie zamkniêty) 
do 255 kroków (ca³kowicie otwarty). Podane tutaj wartoœci nie s¹ absolutne, 
lecz wzglêdne, w zale¿noœci od pozycji wyzerowania. 
 Aby osi¹gn¹æ wy¿sz¹ rozdzielczoœæ, w rzêdzie diod wyodrêbniono 20-
krokowe okienko, którego œrodek odpowiada bie¿¹cej pozycji zerowej 
aktuatora. Pozycji zerowej odpowiada zawsze 5 œwiec¹cych diod. Ka¿da dioda 
odpowiada dwóm krokom wiêcej lub mniej, w zale¿noœci od pozycji. 
 Tak wiêc przyk³adowo, gdy œwieci siê tylko jedna dioda, oznacza to ¿e 
aktuator jest o 7-8 kroków poni¿ej bie¿¹cego wyzerowania, natomiast 9 œwiec¹cych 
siê diod oznacza, ¿e pozycja aktuatora jest o 8-9 kroków wy¿sza od pozycji zerowej. 
 Gdy œwiec¹ siê wszystkie diody, aktuator znajduje siê w pozycji ponad 10 
kroków ponad poziom zerowy (znaczne otwarcie, zwi¹zane na przyk³ad z typow¹ 
ubog¹ mieszank¹ powietrzno-gazow¹, czy otwarciem zwi¹zanym z warunkami 
przejœciowymi, na przyk³ad pompowaniem czy prac¹ z pe³nym obci¹¿eniem). 
 Je¿eli przeciwnie, ¿adna dioda siê nie œwieci, aktuator znajduje siê w pozycji 
ponad 10 kroków poni¿ej pozycji zerowej (stan znacznego zamkniêcia,
spowodowany przyk³adowo bogat¹ mieszank¹ powietrzno-gazow¹, stanem
przejœciowym zamkniêcia czy odciêciem pracy). 
 
3.1.2 Obserwacja numeryczna 
 

Oprócz obserwacji g³ównych sygna³ów systemu (œwiate³ka diod zapalaj¹ce siê 
proporcjonalnie do amplitudy sygna³ów) oraz pozycji aktuatora STEP w stosunku do 
bie¿¹cego wyzerowania, do otrzymania precyzyjnego obrazu poszczególnych 
absolutnych wartoœci numerycznych u¿ywa siê trzech rzêdów diod w skrzynce 
diagnostycznej, traktowanych ³¹cznie. 
 Tak wiêc numeryczn¹ wartoœæ cyklu roboczego emulowanego sygna³u lambda 
(punkt 3.6) oraz wartoœæ pozycji zerowania aktuatora (punkt 3.7) mo¿na 
zaobserwowaæ w skrzynce diagnostycznej. 



 Przyjêto nastêpuj¹ce zasady rozszyfrowywania informacji: 
1. pierwszy RZ¥D DIOD reprezentuje setki, co oznacza, ¿e liczba diod 

pocz¹wszy od lewej strony odpowiada setkom; 
2. drugi RZ¥D DIOD reprezentuje dziesi¹tki, co oznacza, ¿e liczba diod 

pocz¹wszy od lewej strony odpowiada dziesi¹tkom; 
3. trzeci RZ¥D DIOD reprezentuje liczby pojedyncze, co oznacza, ¿e liczba 

diod pocz¹wszy od lewej strony odpowiada jednostkom. 
Na rys. 20 przedstawiono przyk³adow¹ sytuacjê, w której œwiec¹ce siê diody 

odpowiadaj¹ liczbie 125. 
 
 
3.2 SPRAWDZANIE WSTÊPNE  

 
Po zakoñczeniu instalacji zgodnie z opisem w rozdz. 2, aby rozpocz¹æ oraz 

wyregulowaæ samochód pracuj¹cy na gazie nale¿y skonfigurowaæ i ustawiæ system. 
 Pierwszym, niezbêdnym krokiem, zapobiegaj¹cym powa¿nym
nieprawid³o- 
woœciom i niebezpiecznym sytuacjom jest staranna kontrola stanu instalacji 
czêœci mechanicznych (zbiornik, reduktor, mikser, aktuator STEP, rury itp.) 
przy pustym zbiorniku. Nastêpnym krokiem jest zatankowanie 4-5 litrów gazu, 
co pozwala sprawdziæ czy system jest szczelny, oraz przeprowadziæ pierwsze 
wprowadzanie wartoœci oraz samokonfiguracjê (punkt 3.4). Ostatnia faza 
(programowanie zerowania aktuatora STEP) odbywa siê przy pojeŸdzie pracuj¹cym 
na gazie. 
 
3.3 KONFIGURACJA ORAZ USTAWIANIE DOMEN 
 

Just ECU z mikroprocesorem zosta³ tak skonstruowane, aby zmniejszyæ 
koniecznoœæ dokonywania regulacji potrzebnych do rozpoczêcia instalacji. 
 Procedura ustawiania sk³ada siê z trzech ró¿nych faz: 
4. pierwsze wprowadzanie i samokonfiguracja ró¿nych sygna³ów wykorzystywanych 

przez ECU (TPS, obroty, lambda) oraz wprowadzanie pozycji zerowej aktuatora 
STEP, 

5. dodatkowe rêczne ustawianie, z mo¿liwoœci¹ sprawdzania i ewentualnie 
korygowania wprowadzonych wartoœci oraz/lub wartoœci nieprawid³owych, 

6. samoadaptacja systemu w zmiennych warunkach pracy samochodu, co zapewnia 
sta³¹ i ci¹g³¹ optymalizacjê kontroli, 
Konfiguracja i domeny ustawiania ECU (opisane szczegó³owo w nastêpnej 

czêœci) s¹ nastêpuj¹ce: 
7. pierwsze wprowadzenie i automatyczna samokonfiguracja, 
8. dodatkowe ustawianie rêczne oraz ustawianie parametrów, 
9. obserwacja i modyfikacja cyklu pracy emulowanego sygna³u lambda, 
10. obserwacja i modyfikacja pozycji zerowej aktuatora STEP, 
11. diagnostyka systemu. 
 
3.3.1 INTERPRETACJA ZACHOWANIA DIOD NA PRZE£¥CZNIKU 
 

Podczas ustawiania DWUKOLOROWA DIODA mo¿e œwieciæ ró¿nymi kolorami 
(zielony, czerwony, ¿ó³ty) i ró¿nie siê zachowywaæ (œwiate³ko w³¹czone, wy³¹czone 



W tej czêœci, a tak¿e dziêki rys. 21 i 22 zapoznamy instalatorów z interpretacj¹ 
informacji pochodz¹cych z prze³¹cznika. 
 Rys. 21 przedstawia prze³¹cznik. ZIELONE diody mog¹ œwieciæ jedynie na 
zielono, w sposób sta³y lub migocz¹c, natomiast DWUKOLOROWA DIODA mo¿e 
œwieciæ na zielono, ¿ó³to lub czerwono, w sposób sta³y lub migocz¹c. 
 Na rysunku 22 przedstawiono ró¿ne zachowania diod na prze³¹czniku. 
 
3.4 PIERWSZE WPROWADZANIE DANYCH I AUTOMATYCZNA SAMOKON-
FIGURACJA 
 
 Po pierwszym w³¹czeniu zap³onu, je¿eli wczeœniej nie przeprowadzano 
ustawiania, a prze³¹cznik znajduje siê w œrodkowej pozycji, ZIELONE DIODY 
migotaj¹ po dwie, naprzemiennie, a DWUKOLOROWA DIODA siê nie œwieci 
(rys. 23). W takim momencie pojazd mo¿e jedynie korzystaæ z zasilania 
benzynowego. 
  

Przed pierwszym u¿yciem ECU konieczne jest przeprowadzenie procedury 
wprowadzania i samokonfiguracji. Przy prze³¹czniku w pozycji benzynowej 
ZIELONE DIODY s¹ zgaszone, a DWUKOLOROWA DIODA œwieci siê stale na 
czerwono. W takich warunkach samochód jest zasilany benzyn¹, a w skrzynce 
diagnostycznej mo¿na jedynie obserwowaæ sygna³ czujnika lambda. 
  

 
Przed rozpoczêciem procedury koniecznie nale¿y ustawiæ prze³¹cznik na 

benzynê, w³¹czyæ silnik i dobrze go rozgrzaæ. Gdy silnik siê zagrzeje, mo¿na 
ustawiæ prze³¹cznik w pozycji œrodkowej i rozpocz¹æ procedurê
samokonfiguracji. 
 Samochód powinien pracowaæ tylko na benzynie. 
 Pierwsza procedura wprowadzania i samokonfiguracji sk³ada siê z czterech 
faz: 
1. Wprowadzenie sygna³u TPS i samokonfiguracja (punkt 3.4.1) 
2. Wprowadzenie sygna³u o obrotach silnika i samokonfiguracja (punkt 3.4.2) 
3. Wprowadzenie sygna³u czujnika tlenu lambda i samokonfiguracja (punkt 

3.4.3) 
4. Wprowadzenie pozycji zerowej aktuatora STEP (punkt 3.4.4). 

Podczas faz od pierwszej do trzeciej samochód pracuje tylko NA BENZYNIE. 
Na pocz¹tku fazy czwartej system automatycznie przechodzi na gaz, a po jej 

zakoñczeniu wraca na zasilanie benzyn¹. 
Tak wiêc ustawianie pozycji zerowej aktuatora STEP odbywa siê podczas 

zasilania gazem. 
Aby procedura przebiega³a sprawniej, instalator jest informowany o przebiegu 

operacji za pomoc¹ specjalnie zakodowanych informacji opartych o kolory 
DWUKOLOROWEJ DIODY. Generalnie, jeden kolor odpowiada jednej fazie, a 
sposób zachowania œwiate³ka (sta³e lub migocz¹ce) oznacza stan w trakcie fazy oraz 
jej zakoñczenie. 

UWAGA: Istnieje mo¿liwoœæ przerwania procedury pierwszego
wprowadzania i samokonfiguracji w ka¿dej chwili i rozpoczêcia jej od nowa, 
je¿eli ustawimy prze³¹cznik w pozycji benzynowej i powrócimy do pozycji 
œrodkowej. 



OSTRZE¯ENIE! W razie pojawienia siê nieprawid³owoœci (w³¹czona 
DWUKOLOROWA DIODA, migotaj¹ca naprzemiennie na zielono, ¿ó³to i 
czerwono) w dowolnym momencie w trakcie pierwszego wprowadzania i 
samokonfiguracji, po wykryciu i usuniêciu usterek (punkt 3.9) nale¿y wy³¹czyæ 
pojazd, wyj¹æ kluczyk z zap³onu i przeprowadziæ operacjê od nowa. 

 
 
 
 

3. 4.1 WPROWADZANIE I SAMOKONFIGURACJA SYGNA£U TPS 
 
1. Po rozgrzaniu silnika i ustawieniu prze³¹cznika w pozycji benzyny, pozostawiæ 

silnik na biegu ja³owym i przestawiæ prze³¹cznik na pozycjê œrodkow¹. W tej 
fazie samochód pracuje tylko na benzynie. 

2. Po ok. 10-15 sekundach DWUKO-LOROWA DIO-DA zaczyna œwieciæ na 
czerwono (pocz¹tek fazy wprowadzania TPS) (rys. 24). 

3. Przyspieszyæ stopniowo maksyma-lnie trzy razy. 
4. W tej fazie okreœlony zostaje minimalny i maksymalny TPS; mo¿na te¿ okreœliæ 

czy sygna³ TPS jest bezpoœredni czy odwrócony. 
5. Je¿eli operacja zosta³a przeprowadzona prawid³owo, DWUKOLOROWA 

DIODA zaczyna migotaæ czerwonym œwiat³em, co wskazuje na zakoñczenie 
fazy wprowadzania TPS (rys. 25). 

 
3.4.2 WPROWADZANIE I SAMOKONFIGURACJA SYGNA£U OBROTÓW 
 
6. Po zakoñczeniu fazy wprowadzania TPS (DWUKOLORO-WA DIODA migocze 

na czerwono), nale¿y pozostawiæ prze³¹cznik w œrodkowej pozycji, zostawiæ 
samochód pracuj¹cy na biegu ja³owym, powoli zwolniæ peda³ gazu i 
poczekaæ. W tej fazie pojazd pracuje wy³¹cznie na benzynie. 

7. Po ok. 2 sekundach DWUKOLOROWA DIODA zaczyna œwieciæ na zielono 
sta³ym œwiat³em (pocz¹tek fazy wprowadzania sygna³u o obrotach)(rys. 26). 

8. Poczekaæ z puszczonym peda³em gazu (je¿eli peda³ nie zostanie puszczony 
ca³kowicie, wprowadzenie nie bêdzie mo¿liwe). W tej fazie wprowadzany jest 
rodzaj sygna³u obrotów, rozpoznawany przez ECU. 

9. Po ok. 10 sekundach DWUKOLOROWA DIODA zaczyna migotaæ na zielono, 
co informuje o zakoñczeniu fazy wprowadzania sygna³u o obrotach (rys.27). 

10. Od tego momentu wskazania na pierwszym rzêdzie diod w skrzynce 
diagnostycznej s¹ skonfigurowane prawid³owo (czasami nie odpowiadaj¹ one 
liczbie obrotów, wskazywanych przez obrotomierz samochodu, w zale¿noœci od 
typu pojazdu). 

UWAGA! Je¿eli instalator ma pewnoœæ, ¿e nie ma ¿adnego zwi¹zku pomiêdzy 
prawdziw¹ liczb¹ obrotów a liczb¹ pokazywan¹ w skrzynce diagnostycznej 
(czynnik bêdw:  , ,  2 lub 4) ,  r adzi my pr zer wa pr ocedur  pi erwszego szego 
wprowadzania i samokonfiguracji poprzez przestawienie prze³¹cznika w pozycji 
benzynowej, i powtórzenie procedury po ustawieniu prze³¹cznika ponownie na 
œrodku. 



3.4.3 WPROWADZANIE I SAMOKONFIGURACJA SYGNA£U CZUJNIKA TLENU 
LAMBDA 
 
1. Po zakoñczeniu wprowadzania sygna³u o obrotach rozpoczyna siê faza 

wprowadzania i samokonfiguracji czujnika tlenu lambda. W tej fazie silnik 
pracuje wy³¹cznie na benzynie. 

2. Aby wejœæ do domeny czujnika tlenu lambda, nale¿y utrzymywaæ przez ca³y 
czas silnik na obrotach 3000 obr/min. 

3. Gdy obroty osi¹gn¹ prawid³ow¹ wartoœæ, DWUKO-LOROWA DIODA zaczyna 
œwieciæ sta³ym ¿ó³tym œwiat³em, co oznacza ¿e zaczyna siê faza wprowadzania 
sygna³u z czujnika tlenu lambda (rys. 28). 

4. Za ka¿dym razem przy przekroczeniu (celowo lub przez pomy³kê) 
wprowadzonych obrotów, DWU-KOLOROWA DIODA zaczyna ponownie 
migotaæ zielonym œwiate³kiem, a wprowadzanie sygna³u lambda zostaje 
przerwane. 
Aby rozpocz¹æ ponownie wprowadzanie, nale¿y przy-wróciæ obrotom 
prawid³ow¹ wartoœæ (3000 obr/min). 

5. Faza wprowadzania sygna³u lambda ma ró¿ny czas trwania (20-30 s), w 
zale¿noœci od typu sygna³u czujnika tlenu w pojeŸdzie. 

6. W tej fazie mo¿na okreœliæ amplitudê sygna³u czujnika tlenu lambda (0-1 V; 0,7-
1,5 V; 0-5 V), wartoœci minimalne i maksymalne tego sygna³u oraz typ czujnika 
tlenu (normalny, z absorpcj¹ lub oporowym podnoszeniem). 

7. Podczas fazy wprowadzania obroty silnika mog¹ ulegaæ zmianie, a sygna³ 
czujnika lambda w skrzynce diagnostycznej pozostaje przez kilka sekund 
sta³y lub ubogi. Jest to normalne zjawisko, wystêpuj¹ce podczas procedury 
wprowadzania i nie wskazuje na ¿adne nieprawid³owoœci pracy pojazdu. 

8. Jedyn¹ operacj¹, któr¹ powinien przeprowadziæ instalator jest utrzymanie obrotów 
w okolicach po¿¹danej wartoœci (3000 obr/min). 

9. Je¿eli faza ustawiania sygna³u lambda przebieg³a pomyœlnie,
DWUKOLOROWA DIODA zaczyna migotaæ na ¿ó³to, wskazuj¹c jej 
zakoñczenie (rys. 29). 

 
3.4.4 WPROWADZANIE POZYCJI ZEROWEJ AKTUATORA STEP 
 
10. Po zakoñczeniu fazy wprowadzania sygna³u czujnika tlenu lambda

(DWUKOLOROWA DIODA migocze ¿ó³tym œwiat³em), nale¿y nadal utrzymywaæ 
obroty silnika w granicach 3000 obr/min. 

11. Po ok. 3 sekundach system automatycznie przechodzi na gaz, a 
DWUKOLOROWA DIODA œwieci raz na czerwono, a raz na zielono, co 
oznacza rozpoczêcie fazy wprowadzania pozycji zerowej aktuatora STEP (rys. 
30). 

 
12. Poszukiwanie pozycji zerowej i jej wprowadzanie odbywa siê tylko wtedy, 

je¿eli obroty znajduj¹ siê poza wartoœciami biegu ja³owego i odciêcia, oraz 
je¿eli DWUKOLOROWA DIO-DA przechodzi naprzemiennie z koloru
czerwonego na zielony, co odpowiada utrzymaniu liczby obrotów, koniecznych 
do wprowadzania pozycji zerowej. 

Je¿eli nie nast¹pi ustawienie, DWUKOLOROWA DIODA gaœnie, a wówczas 
konieczne jest przywrócenie odpowiedniej pracy silnika. 



1. Utrzymaæ silnik w odpowiednim zakresie obr/min, a¿ zostanie wskazane 
wprowadzanie pozycji zerowej. 

 
2. Po okreœleniu pozycji zerowej aktuatora pojazd ponownie przechodzi na 

benzynê, wszystkie ZIELONE DIODY na prze³¹czniku wy³¹czaj¹ siê. Na 
RZÊDZIE DIOD w skrzynce diagnostycznej wprowadzenie pozycji zerowej 
wskazane jest jedynie w ten sposób, ¿e znika sygna³ obrotów, sygna³ 
lambda i pozycja silnika step, przedstawiony za pomoc¹ kodu na zasadach 
opisanych w punkcie 3.1.2. 

3. Pierwszy RZ¥D DIOD pokazuje setki, a dok³adnie liczba diod pocz¹wszy od lewej 
strony pokazuje setki (zazwyczaj nie œwieci siê ¿adna dioda, lub tylko jedna), 

4. Drugi RZ¥D DIOD pokazuje dziesi¹tki, a dok³adnie liczba diod pocz¹wszy od 
lewej strony odpowiada dziesi¹tkom. 

5. Trzeci RZ¥D DIOD pokazuje jednostki, a dok³adnie liczba diod pocz¹wszy od 
lewej strony odpowiada jednostkom. 
Je¿eli przyk³adowo wprowadzona pozycja zerowa wynosi 85, rzêdy diod w 

skrzynce diagnostycznej bêd¹ œwieciæ siê w sposób pokazany na rys. 31. 
 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pozycja silnika step waha siê w granicach od 0 
(ca³kowicie zamkniêty) do 255 (ca³kowicie otwarty), z odpowiednimi
ograniczeniami co do maksymalnego zakresu. 
 

Poszukiwanie pozycji zerowej przeprowadzane jest poczynaj¹c od nieprawid³owej 
pozycji zerowej aktuatora wynosz¹cej 100. 
 Przed rozpoczêciem fazy poszukiwania pozycji zerowej trzeci RZ¥D DIOD 
wskazuje przez ca³y czas nieprawid³ow¹ pozycjê zerow¹ (100), z zaœwieconymi 
pierwszymi piêcioma czerwonymi diodami. 
 Podczas fazy poszukiwania pozycja, przedstawiona na trzecim RZÊDZIE 
DIOD jest przez ca³y czas aktualizowana, zgodnie z przesuwaniem aktuatora. 
 Poniewa¿ ka¿da dioda odpowiada dwóm krokom, mo¿na obserwowaæ 
dynamikê aktuatora w zakresie 90-110 kroków. 
 Ostateczna wprowadzona pozycja zerowa jest doskonale widoczna w 
skrzynce diagnostycznej. 
 
Po wprowadzeniu pozycji zerowej procedura pierwszego wprowadzenia i 
samokonfiguracji zostaje zakoñczona, a wszystkie wprowadzone wartoœci i 
konfiguracje wesz³y do pamiêci. 
 
Aby wyjœæ z tej domeny nale¿y zatrzymaæ silnik i wy³¹czyæ zap³on,. 
 
3.5 DODATKOWE USTAWIANIE RÊCZNE I USTAWIANIE PARAMETRÓW 
 

Po zakoñczeniu fazy pierwszego wprowadzania i samokonfiguracji, przy 
nastêpnym w³¹czeniu zap³onu system jest ju¿ zdolny do pracy na gazie. 
 Przed przejœciem pojazdu na pracê na gazie koniecznie nale¿y 
przeprowadziæ fazê ustawiania rêcznego, poniewa¿ kilka regulacji jest 
niezbêdnych (takich jak regulacja czujnika poziomu, konfiguracja przekaŸnika NP – 
NC1/NC2 oraz ustawienia analogowego ON/OFF TPS), a kilka opcjonalnych 
(takich jak próg przechodzenia na inne paliwo i czas zachodzenia paliwa). 
 



3.5.1 DODATKOWE USTAWIANIE MANUALNE 
 
Aby wejœæ do domeny odpowiadaj¹cej ustawianiu rêcznemu, konieczne jest 
dokonanie nastêpuj¹cych czynnoœci: 
1. w³¹czenie zap³onu pojazdu i pozostawienie na biegu ja³owym przy 

prze³¹czniku ustawionym w œrodkowej pozycji, oraz na benzynie (nie wolno 
dokonywaæ prze³¹czenia na gaz!) 

2. zacz¹æ z prze³¹cznikiem w pozycji œrodkowej, trzykrotnie prze³¹czyæ z 
pozycji benzynowej na œrodkow¹ w czasie do 3 sekund (nie wolno 
zatrzymywaæ siê w tej samej pozycji d³u¿ej ni¿ 0,5 sekundy, poniewa¿ w 
przeciwnym wypadku trzeba bêdzie rozpoczynaæ ca³¹ procedurê od nowa). 

3. Po trzech prze³¹czeniach czwarta ZIELONA DIODA zaczyna migotaæ, co 
wskazuje na wejœcie do pierwszej domeny ustawiania rêcznego. 

4. DWUKOLOROWA DIODA pozostaje wy³¹czona, je¿eli ustawienie rêczne 
nigdy nie by³o wczeœniej przeprowadzone, natomiast migocze je¿eli 
ustawianie pierwszej domeny zosta³o przeprowadzone co najmniej jeden 
raz. 

5. Przejœcie z jednej domeny ustawiania rêcznego do nastêpnej dokonuje siê 
zmieniaj¹c ustawienie prze³¹cznika z pozycji œrodkowej na gaz, 
Je¿eli ktoœ chce na przyk³ad wejœæ do czwartej domeny bez ustawiania 
poprzednich, powinien trzykrotnie dokonaæ prze³¹czenia z pozycji œrodkowej na 
gaz. 

6. Obecnoœæ ró¿nych domen (jest ich w sumie 7) wskazuje binarny kod na 
ZIELONYCH DIODACH. 

7. Po wejœciu do ostatniej domeny ustawiania rêcznego mo¿na powróciæ do 
pierwszej przestawiaj¹c prze³¹cznik z pozycji œrodkowej na gaz (zarz¹dzanie 
cykliczne). 

8. Wprowadzanie lub ustawianie danej domeny osi¹ga siê zmieniaj¹c 
ustawienie prze³¹cznika z pozycji œrodkowej na benzynow¹. 

9. Dla ka¿dej domeny ustawiania rêcznego zachowanie DWUKOLOROWEJ 
DIODY ma nastêpuj¹ce znaczenie: 
10. wy³¹czona: bie¿¹ca domena nie by³a nigdy wczeœniej ustawiana 
11. œwiate³ko zielone (lub czerwone) bez migotania: ustawianie zwi¹zane z 

obecn¹ domen¹ w³aœnie jest przeprowadzane lub zosta³o ukoñczone 
12. mruganie na zielono (lub czerwono): ustawianie zwi¹zane z obecn¹ 

domen¹ by³o ju¿ przeprowadzane przynajmniej jeden raz. 
13. Aby w dowolnym momencie wyjœæ z domeny ustawiania rêcznego, 

nale¿y wy³¹czyæ zap³on. 
Szczegó³owy opis ró¿nych domen ustawiania, znaczenie kodów diod na 

prze³¹czniku oraz tryby wprowadzania parametrów zamieszczono w dalszej czêœci 
instrukcji. 
 Stan DWUKOLOROWEJ DIODY, przedstawiony na rysunkach w nastêpnych 
punktach odnosi siê do sytuacji, w których ustawiania rêcznego dokonuje siê po raz 
pierwszy. 



3.5.2 PRÓG WSKA•NIKA POZIOMU PALIWA (PUSTY ZBIORNIK) NA BIEGU 
JA£OWYM 
 

Przy wejœciu do tej domeny ustawiania nale¿y pamiêtaæ o informacjach 
zamieszczonych w punkcie 3.5.1. 
  
O tej domenie ustawiania informuje uk³ad przedstawiony na rys. 32. Jest ona 
wykorzystywana do wprowadzania minimalnego poziomu paliwa. 
 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e stan DWUKOLOROWEJ DIODY, pokazany na rysunku 
odnosi siê do pierwszego wejœcia do tej domeny. 
  
 
Nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 
1. przeprowadziæ ustawianie przy pustym zbiorniku. 
2. Zmieniæ po³o¿enie prze³¹cznika z pozycji œrodkowej na benzynê, aby 

wprowadziæ obecny poziom w zbiorniku jako poziom minimalny.
DWUKOLOROWA DIODA zaczyna œwieciæ na zielono (pokazuj¹c, ¿e dane 
zosta³y wprowadzone). 

3. Wróciæ na pozycjê œrodkow¹. DWUKOLOROWA DIODA zaczyna migotaæ na 
zielono (pokazuj¹c ¿e ustawianie zosta³o przeprowadzone) i tak pozostaje przy 
ka¿dym nastêpnym wejœciu do tej domeny ustawiania. 
Nawet je¿eli operacja ustawiania zosta³a ju¿ wczeœniej przeprowadzona, istnieje 

mo¿liwoœæ powtórzenia jej i wprowadzenia nowych wartoœci podczas identycznego 
procesu wprowadzania. 
 
3.5.3 PRÓG 4/4 WSKA•NIKA POZIOMU (wype³nienie w 80%) 
 

Podczas wchodzenia do tej domeny ustawiania nale¿y pamiêtaæ o informacjach 
z punktu 3.5.1. 
  

Ta domena ustawiania zosta³a pokazana na rys. 33. Stosuje siê j¹ do 
wprowadzenia wartoœci 4/4 poziomu paliwa. 
 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zachowanie DWUKOLOROWEJ DIODY, przedstawione 
na rysunku odnosi siê do pierwszego wejœcia do tej domeny ustawiania. 
  

Nale¿y postêpowaæ w sposób nastêpuj¹cy: 
4. przeprowadziæ operacjê ustawiania przy pe³nym zbiorniku (4/4) 
5. Zmieniæ ustawienie prze³¹cznika z pozycji œrodkowej na benzynow¹, aby 

wprowadziæ obecny poziom w zbiorniku jako poziom 4/4. DWUKOLOROWA 
DIODA zaczyna œwieciæ na zielono (wskazuj¹c, ¿e dane zosta³y wprowadzone). 

6. Po powrocie na pozycjê œrodkow¹ DWUKOLOROWA DIODA zaczyna 
migotaæ zielonym œwiat³em (co wskazuje, ¿e ustawianie zosta³o
przeprowadzone) oraz tak w³aœnie siê zachowuje podczas kolejnych wejœæ do tej 
domeny. 
Nawet je¿eli operacja ustawiania zosta³a ju¿ przeprowadzona, istnieje mo¿liwoœæ 

jej powtórzenia i wprowadzenia nowych wartoœci podczas identycznego procesu 
wprowadzania. 
 



3.5.4 PRÓG PRZECHODZENIA 
 
Podczas wchodzenia do tej domeny ustawiania nale¿y pamiêtaæ o informacjach 

z punktu 3.5.1. 
  
 Ta domena ustawiania zosta³a pokazana na rys. 34. Jest ona wykorzystywana 
do modyfikowania progu prze³¹czenia. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zachowanie DWUKOLOROWEJ DIODY, przedstawione na 
rysunku odnosi siê do pierwszego wejœcia do tej domeny ustawiania. 

 
Nale¿y postêpowaæ w sposób nastêpuj¹cy: 

1. utrzymaæ silnik na po¿¹danych obrotach (1500-4500 obr/min) i zmieniæ 
pozycjê prze³¹cznika z œrodkowej na benzynê, aby wprowadziæ bie¿¹c¹ 
wartoœæ obrotów jako próg obrotów, po którym dopuszczalne jest przejœcie 
na gaz. DWUKOLO-ROWA DIODA zaœwieci siê na zielono (pokazuj¹c, ¿e 
dane zosta³y wprowadzone). 

2. Po ponownym ustawieniu prze³¹cznika na œrodku DWUKOLOROWA DIODA 
migocze zielonym œwiat³em (pokazuj¹c, ¿e ustawianie zosta³o ju¿
przeprowadzone). Stan taki utrzymuje siê przy nastêpnych wejœciach do 
ustawiania tej domeny. 
Nawet je¿eli operacja ustawiania zosta³a ju¿ przeprowadzona, istnieje mo¿liwoœæ 

jej powtórzenia i wprowadzenia nowych wartoœci podczas identycznego procesu 
wprowadzania. 
 
3.5.5 KONFIGURACJA NP – NC1/NC2 

 
Podczas wchodzenia do tej domeny ustawiania nale¿y pamiêtaæ o informacjach 

z punktu 3.5.1. 
  

Ta domena ustawiania zosta³a pokazana na rys. 35. Jest ona wykorzystywana do 
zmiany konfiguracji kontaktu przekaŸnika, przychodz¹cego z bia³ego i bia³o-
pomarañczowego przewodu. 

 
3. Mo¿liwe funkcje to funkcja „no-problem” (NP), do resetowania pamiêci ECU 

wtrysku benzynowego oraz funkcja kontaktu przekaŸnika do odcinania sygna³u 
(NC1/NC2). 

4. Migotanie na zielono DWUKOLOROWEJ DIODY wskazuje, ¿e jest
nieprawid³owe ustawienie i ¿e jest to funkcja NP. 

5. Poprzez zmianê ustawienia prze³¹cznika z pozycji œrodkowej na benzynê 
bie¿¹ce ustawienie przekaŸnika zmienia siê, przez wybranie w tym 
przypadku funkcji NC1/NC2, a ustawienie to wskazuje czerwone œwiate³ko 
DWUKOLOROWEJ DIODY. 

6. Po przestawieniu prze³¹cznika z powrotem na œrodek czerwone œwiate³ko 
DWUKOLOROWEJ DIODY zaczyna migotaæ (co oznacza, ¿e ustawienie na 
NC1/NC2 zosta³o przeprowadzone). 

 Nawet je¿eli operacja ustawiania zosta³a ju¿ przeprowadzona, istnieje 
mo¿liwoœæ przejœcia z ustawionej pozycji przekaŸnika do innej, poprzez powtórzenie 
tego samego procesu. 



3.5.6 CZAS ZACHODZENIA PALIWA  
 

Podczas wchodzenia do tej domeny ustawiania nale¿y pamiêtaæ o informacjach 
z punktu 3.5.1. 
  

Ta domena ustawiania zosta³a pokazana na rys. 36. Jest ona wykorzystywana 
do modyfikacji czasu zachodzenia paliwa podczas przechodzenia z benzyny na gaz. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zachowanie DWUKOLOROWEJ DIODY, przedstawione na 
rysunku odnosi siê do pierwszego wejœcia do tej domeny ustawiania. 

 
1. Po zmianie pozycji prze³¹cznika z œrodkowej na benzynê DWUKOLOROWA 

DIODA œwieci siê na zielono, a obecny czas zachodzenia paliw mo¿na przez 
3 sekundy obserwowaæ na ZIELONYCH DIODACH, zgodnie z nastêpuj¹cymi 
regu³ami: 

2. Nie œwieci siê ¿adna zielona dioda: nie ma zachodzenia paliw 
3. Œwieci siê 1 ZIELONA DIODA: 0,3 s. 
4. Œwiec¹ siê 2 ZIELONE DIODY: 0,6 s. 
5. Œwiec¹ siê 3 ZIELONE DIODY: 0,9 s. 
6. Œwiec¹ siê 4 ZIELONE DIODY: 1,2 s. 
7. Po 3 sekundach czas zachodzenia zwiêksza siê o 0,3 s, co mo¿na 

zaobserwowaæ na ZIELONYCH DIODACH (po 1,2 s nastêpuje powrót do 
pocz¹tkowej wartoœci, i cykl zaczyna siê od nowa). 

8. Po ponownym ustawieniu prze³¹cznika w pozycji œrodkowej nastêpuje 
wprowadzenie aktualnego czasu, a DWUKOLOROWA DIODA zaczyna 
migotaæ zielonym œwiat³em (co oznacza, ¿e ustawianie zosta³o dokonane). 
I w tym przypadku istnieje mo¿liwoœæ powtórzenia operacji i wprowadzenia 

nowych wartoœci podczas identycznego procesu wprowadzania. 
 
9. USTAWIANIE ANALOGOWEGO SYGNA£U TPS LUB ON/OFF 

Podczas wchodzenia do tej domeny ustawiania nale¿y pamiêtaæ o informacjach 
z punktu 3.5.1. 
 Ta domena ustawiania zosta³a pokazana na rys.37. Jest ona wykorzystywana 
do programowania typu sygna³u TPS (analogowego lub ON/OFF), istniej¹cego w 
pojeŸdzie. 
 
10. Migotanie na zielono DWUKOLOROWEJ DIODY oznacza, ¿e jest

nieprawid³owe ustawienie, je¿eli chodzi o TPS typu analogowego. 
11. Poprzez zmianê pozycji prze³¹cznika z œrodkowej na benzynê, zmienia siê 

ustawienie bie¿¹cego TPS, przechodz¹c na typ ON/OFF, a dokonany wybór  
potwierdza zapalenie na czerwono DWUKOLOROWEJ DIODY. 

 
12. Po powrocie prze³¹cznika do pozycji œrodkowej DWUKOLOROWA DIODA 

zaczyna migotaæ czerwonym œwiat³em (co oznacza dokonanie ustawienia TPS 
na typ ON/OFF). 
Nawet je¿eli operacja ustawiania zosta³a ju¿ wczeœniej przeprowadzona, istnieje 

mo¿liwoœæ jej powtórzenia i wprowadzenia innego typu TPS podczas identycznego 
procesu wprowadzania. 



 
1. USTAWIANIE PARAMETRÓW 

Podczas wchodzenia do tej domeny ustawiania nale¿y pamiêtaæ o informacjach 
z punktu 3.5.1. 

Ta domena ustawiania zosta³a pokazana na rys. 38. Jest ona wykorzystywana 
do ca³kowitego anulowania wszelkich przeprowadzonych ustawieñ systemu. Nale¿y 
dokonaæ nastêpuj¹cych operacji: 
2. Zmieniæ ustawienie prze³¹cznika z pozycji œrodkowej na benzynê. 
3. Poczekaæ w takiej pozycji co najmniej 5 s. 
4. Po przeprowadzeniu ustawiania, wszystkie operacje ustawieñ ECU zostaj¹ 

ca³kowicie anulowane. 
5. Druga, trzecia i czwarta ZIELONA DIODA tworz¹ca kody oraz DWUKOLOROWA 

DIODA pozostaj¹ w³¹czone (rys. 39), a trzeci RZ¥D DIOD w skrzynce 
diagnostycznej jest ca³kowicie wy³¹czony. 
Po przeprowadzeniu tej operacji nale¿y koniecznie wy³¹czyæ samochód i 

ca³kowicie zresetowaæ ECU powtarzaj¹c procedurê pierwszego wprowadzenia i 
samokonfiguracji. 
UWAGA! Operacjê tê nale¿y przeprowadzaæ tylko w ostatecznoœci. 

 
6. OBSERWACJA CYKLU PRACY ORAZ MODYFIKACJA EMULOWANEGO 

SYGNA£U CZUJNIKA TLENU LAMBDA 
Aby obserwowaæ cykl roboczy oraz domenê modyfikacji emulowanego sygna³u 

lambda, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 
7. W³¹czyæ zap³on nie w³¹czaj¹c pojazdu, przy prze³¹czniku ustawionym w 

œrodkowej pozycji. 
8. Rozpoczynaj¹c od prze³¹cznika w pozycji œrodkowej, nale¿y trzykrotnie 

prze³¹czyæ do z pozycji œrodkowej na benzynê w czasie nie przekraczaj¹cym 
3 sekundy (po zatrzymaniu siê przez czas d³u¿szy ni¿ 0,5 s ca³¹ operacjê trzeba 
zacz¹æ od nowa). 

9. Po trzech prze³¹czeniach diody prze³¹cznika s¹ wy³¹czone, natomiast cykl 
roboczy w procentach (0-100%) emulowanego sygna³u czujnika tlenu 
lambda mo¿na obserwowaæ w skrzynce diagnostycznej, zgodnie z 
nastêpuj¹cymi kodami, które przedstawiono ju¿ przy resetowaniu:  

10. pierwszy rz¹d diod reprezentuje setki, co oznacza, ¿e liczba diod pocz¹wszy od 
lewej strony odpowiada setkom; 

11. drugi rz¹d diod reprezentuje dziesi¹tki, co oznacza, ¿e liczba diod pocz¹wszy od 
lewej strony odpowiada dziesi¹tkom; 

12.  trzeci rz¹d diod reprezentuje liczby pojedyncze, co oznacza, ¿e liczba diod 
pocz¹wszy od lewej strony odpowiada jednostkom. 

 
13. Wartoœæ nieprawid³owa na koñcu procedury pierwszego wprowadzania i 

konfiguracji wynosi 46 (rys. 40). 
14. Przestawienie prze³¹cznika z pozycji œrodkowej na gazow¹ podwy¿sza o 1 

bie¿¹c¹ wartoœæ cyklu roboczego (w skrzynce diagnostycznej mo¿na 
obserwowaæ aktualn¹ wartoœæ). 

 
15. Przestawienie prze³¹cznika z pozycji œrodkowej na benzynê zmniejsza wartoœæ 

bie¿¹cego cyklu roboczego o 1 (w skrzynce diagnostycznej mo¿na zaobserwowaæ 
aktualn¹ wartoœæ). 



  
1. OBSERWACJA I MODYFIKACJA POZYCJI ZEROWEJ AKTUATORA STEP 
 

Aby wejœæ do domeny obserwacji i modyfikacji pozycji zerowej aktuatora step, 
nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: 
2. Przy prze³¹czniku ustawionym w œrodkowej pozycji nale¿y w³¹czyæ silnik na 

benzynie i doprowadziæ go do 1500 obr/min, bez przechodzenia na gaz. 
3. W takiej sytuacji, rozpoczynaj¹c od prze³¹cznika w pozycji œrodkowej, 

nale¿y trzykrotnie prze³¹czyæ go z pozycji œrodkowej na benzynê w czasie 
nie przekraczaj¹cym 3 sekundy (po zatrzymaniu siê przez czas d³u¿szy ni¿ 0,5 
s ca³¹ operacjê trzeba zacz¹æ od nowa). 

4. Po trzech prze³¹czeniach diody prze³¹cznika s¹ wy³¹czone, natomiast 
obecn¹ pozycjê zerow¹ mo¿na obserwowaæ w skrzynce diagnostycznej, 
zgodnie z kodami, które przedstawiono w punkcie 3.4.4.  

5. Powoli zwolniæ peda³ gazu i zostawiæ silnik na benzynie. 
6. Zmieniaj¹c pozycjê prze³¹cznika z œrodkowej na gaz bie¿¹ca pozycja zerowa 

zostaje zwiêkszona o 1 (aktualn¹ wartoœæ mo¿na zaobserwowaæ w skrzynce 
diagnostycznej). 

7. Zmieniaj¹c pozycjê prze³¹cznika z œrodkowej na benzynê bie¿¹ca pozycja 
zerowa zostaje zmniejszona o 1 (aktualn¹ wartoœæ mo¿na zaobserwowaæ w 
skrzynce diagnostycznej). 

8. Pozycja zerowa nie mo¿e przewy¿szaæ ustalonego wstêpnie progu. 
9. Do wprowadzenia nowej pozycji zerowej konieczne jest wy³¹czenie pojazdu. 
10. Podczas ustawiania tej domeny silnik pracuje wy³¹cznie na benzynie. 

Korzystanie z tej domeny ustawiania poleca siê jedynie do obserwacji 
pozycji zerowej. Producent zdecydowanie odradza dokonywanie „intuicyjnej” 
modyfikacji wartoœci pozycji zerowej, poniewa¿ wszelkie mo¿liwe poprawki 
zosta³y dokonane w trakcie procedury samoadaptacji (punkt 3.8). 
 
3.8 SAMOADAPTACJA 
 

W systemie Just zastosowano specyficzne strategie samoadaptacyjne, 
wykorzystywane podczas ró¿nych warunków pracy pojazdu i zale¿ne od ró¿nych 
jego typów, co pozwala utrzymaæ sta³¹ i optymaln¹ kontrolê pracy urz¹dzenia. 
 W³aœciwoœci i cechy tych strategii mo¿na podsumowaæ nastêpuj¹co: 
11. sta³a kontrola i aktualizacja sygna³ów przetwarzanych przez system, z 

wszelkimi mo¿liwymi poprawkami w konfiguracjach, wprowadzonych 
podczas operacji pierwszego ustawiania, 

12. dynamika i sta³a aktualizacja pozycji zerowej aktuatora STEP, który potrafi 
siê dostosowaæ do zmieniaj¹cego siê zachowania samochodu i ró¿nych 
warunków jazdy. 
Samoadaptacja pozycji zerowej pozwala utrzymaæ optymaln¹ mieszank¹ w 

ka¿dej sytuacji, co zapewnia wiêksz¹ stabilnoœæ systemu przy normalnym obci¹¿eniu 
i bardzo szybkie reagowanie podczas warunków przejœciowych. 

Innym celem samoadaptacji pozycji zerowej jest mo¿liwoœæ przyjêcia jak 
najszybciej optymalnej pozycji w przypadku pojawienia siê wartoœci nie
odpowiadaj¹cym aktualnym wartoœciom pracy, wprowadzonym podczas pierwszego 
wprowadzania. W tym przypadku pozycja zerowa odpowiada optymalnej pozycji 
podczas jazdy na drodze. 



3.9 DIAGNOSTYKA SYSTEMU 
 

Just ECU posiada system samodiagnostyczny, informuj¹cy o anomaliach pracy 
za pomoc¹ kodów ZIELONYCH diod oraz naprzemiennego przechodzenia kolorów 
zielony – ¿ó³ty – czerwony na DWUKOLOROWEJ DIODZIE. 
 Je¿eli pojawi siê jakaœ anomalia, nale¿y ca³kowicie wy³¹czyæ samochód, 
wy³¹czyæ zap³on, a nastêpnie znaleŸæ i usun¹æ usterkê. 
 Je¿eli przyczyna usterki zosta³a usuniêta, przy nastêpnym zapaleniu zap³onu 
system ponownie bêdzie pracowaæ prawid³owo. 
 Je¿eli przyczyna zaburzeñ nie zostanie znaleziona i usuniêta, przy ponownym 
w³¹czeniu zap³onu anomalia znowu siê powtórzy. 
 Je¿eli podczas procedury pierwszego wprowadzania i samokonfiguracji 
pojawiaj¹ siê nieprawid³owoœci, nale¿y rozpocz¹æ procedurê od nowa. 
 Je¿eli nieprawid³owoœci pojawiaj¹ siê podczas pracy samochodu na 
gazie, oznacza to, ¿e dotycz¹ ona tylko jazdy na gazie, ale aktuator STEP 
pozostaje w pozycji zerowej (kontrola warunków awaryjnych). 

 
Lista nieprawid³owoœci i odpowiadaj¹ce im kody na diodach prze³¹cznika 
 

Brak przemiany sygna³u czujnika tlenu lambda lub nieprawid³owa praca (rys. 
41). 
 
 Na tê nieprawid³owoœæ wskazuje brak oscylacji czujnika tlenu lambda przez 
d³u¿szy czas, zarówno w fazie pierwszego wprowadzania jak i podczas normalnej 
pracy pojazdu na gazie. 
 
Z³e pod³¹czenie zaworów elektromagnetycznych (rys. 42) 
 

Ta nieprawid³owoœæ jest sygna³em wadliwej pracy gazowych zaworów 
elektromagnetycznych (dotyczy to przynajmniej jednego zaworu). Mo¿e byæ 
spowodowana przerwaniem po³¹czenia, uszkodzeniem zaworu lub przypiêciem na 
krótko zaworu do uziemienia. 
 
Problemy z sygna³em TPS podczas procedury pierwszego wprowadzania 
(wartoœæ poni¿ej progu minimalnego lub nieprawid³owe po³¹czenie)(rys. 43) 
 

Sygna³ TPS jest regulowany podczas fazy pierwszego wprowadzenia i 
samokonfiguracji. Jego nieprawid³owoœci s¹ oznak¹ z³ego pod³¹czenia przewodów 
bia³o-fioletowego (punkt 2.3.3.10) lub awarii potencjometru proporcjonalnego do 
pozycji przepustnicy. 
 
B³¹d lub problemy podczas procedury wprowadzania pozycji zerowej aktuatora 
STEP (rys. 44) 
 

Ju¿ wczeœniej wspomniano, ¿e aktuator STEP nie mo¿e wyjœæ poza pewne 
ograniczenia otwarcia i zamkniêcia. Pozycja zerowa, wprowadzona podczas fazy 
pierwszego wprowadzania powinna znajdowaæ siê w zakresie pewnych wartoœci. 



 Je¿eli pojawi siê jakaœ nieprawid³owoœæ, oznacza to ¿e aktuator STEP stara 
siê ustawiæ w nieprawid³owej pozycji i nie jest w stanie utrzymaæ mieszanki 
stechiometrycznej. 
 Nale¿y starannie sprawdziæ urz¹dzenie i zorientowaæ siê, czy reduktor i mikser 
nie s¹ uszkodzone lub nieprawid³owo zainstalowane. 
 
 
Problemy pracy ECU EEPROM (rys. 45) 
 

Je¿eli pojawi siê tego typu anomalia, œwiadczy to o powa¿nym uszkodzeniu 
ECU. W takim przypadku problemu nie da siê rozwi¹zaæ samodzielnie, lecz trzeba 
zwróciæ siê o pomoc do serwisu technicznego BRC. 
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