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4. INTERFEJS ZARZ¥DZAJ¥CY SYSTEMEM KOMPUTERA 
  

Po przeanalizowaniu konfiguracji systemu Just oraz procedury ustawiania go w oparciu o 
prze³¹cznik i skrzynkê diagnostyczn¹ (rozdz. 3), w tej czêœci omówiono szczegó³owo drug¹ mo¿liwoœæ 
ustawiania systemu - za pomoc¹ programu komputerowego. Przed rozpoczêciem ustawiania i 
wprowadzania poprawek do systemu, równie¿ i w tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie 
wstêpnej kontroli, o której mowa w rozdziale 3.2. 
  
4.1 KOMPUTER  
  

Komputer (PC), dostarczany instalatorom to komputer przenoœny, którego charakterystyka 
zosta³a zamieszczona w do³¹czonej do niego instrukcji. W komplecie znajduj¹ siê dwa kable 
zasilaj¹ce, które mo¿na pod³¹czyæ do sieci elektrycznej lub gniazdka zapalniczki. 
Myszka posiada system wskazywania za pomoc¹ strza³ki, oraz dwa lub trzy klawisze, przeznaczone 
do „klikania” wskazywanych elementów. Klawisze myszy mog¹ byæ zamieszczone poziomo (prawy, 
lewy) lub pionowo (górny, dolny). Najczêœciej u¿ywa siê klawisza lewego (górnego). W przypadku 
komputerów Toshiba, myszka to zielony okr¹g³y wskaŸnik, po³o¿ony na œrodku klawiatury. 
 Po³¹czenie pomiêdzy komputerem a ECU Just dokonuje siê za pomoc¹ kabla pod³¹czonego 
do portu komputera, u¿ywanego tak¿e w systemie BRC Flying Injection. Dostêpny jest tak¿e ma³y 
adapter, którego jeden koniec mo¿na pod³¹czyæ do tego kabla, a drugi do specjalnego 4-biegunowego 
z³¹cza Just ECU. Do dokonania tego po³¹czenia jest konieczne otwarcie ECU (rys. 8 czêœæ 2.3.2). 
  
4.2 URUCHOMIENIE PROGRAMU 
  

Po zainstalowaniu programu wystarczy dwa razy klikn¹æ na ikonê JUST ECU na pulpicie 
komputera, aby uruchomiæ aplikacjê. 
 Je¿eli program nie zosta³ jeszcze zainstalowany, mo¿na to uczyniæ za pomoc¹ 
oprogramowania instalacyjnego. Wystarczy wówczas postêpowaæ zgodnie z kolejnymi poleceniami 
programu, a po zakoñczeniu instalacji na pulpicie pojawia siê ikona Just. 
  
4.3 STRUKTURA PROGRAMU 

  
Po uruchomieniu programu pojawia siê okno przedstawione na rys. 1. 

 Program posiada menu oraz ikony, bêd¹ce skrótem do g³ównych poleceñ ka¿dego menu. 
 Poni¿ej przedstawiono polecenia poszczególnych menu, które zostan¹ szczegó³owo 
omówione w nastêpnych rozdzia³ach. 
 Podkreœlone litery umo¿liwiaj¹ 
szybkie wykonywanie poleceñ: po 
przyciœniêciu jednoczeœnie klawisza 
Alt i podkreœlonej litery (z g³ównego 
katalogu poleceñ) lub klawisza 
odpowiadaj¹cego pokreœlonej literze 
(polecenia w podkatalogu) mo¿na 
natychmiast aktywowaæ dan¹ funkcjê, 
bez u¿ywania myszy. 
 Ponadto istnieje mo¿liwoœæ 
u¿ywania klawiszy do F1 do F12, o 
czym bêdzie mowa w odpowiednich 
czêœciach. 
  
Lista poleceñ katalogów i podkatalogów: 
  
File 
     Storage start 
     Storage end 
     Quit 
  
EEPROM 
     Save on file MAIUSC+F12 

 



 
 
Programming 
     Personalised setting up  
MAIUSC+F1 
           BRC setting up         
MAIUSC+F2 
     Clear EEPROM fi le 
     Setup 
  
Setting up 
     Lambda control in normal 
load    F1 
     Cut-off   
  F2 
     Idle speed   
  F3 
     Full load   
  F4 
     Pumping   
  F5 
     Out-of-the-revs threshold 
conditions  F6 
  
Changing over 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T.P.S. 
  
Lambda emul. 
  
Tank 
  
Offline 
       First acquisition 
       Manual settings 
  
Defects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Utilities 
      Save data 
      Data reset 
      Consultation of diagrams 
 
Configuration 
      Language 
      Serial 
  
Info 



  
4.4. PIERWSZE WPROWADZANIE DANYCH I KONFIGURACJA 
  

Po pod³¹czeniu ECU Just do komputera za pomoc¹ kabla prze³¹cznka i przeprowadzeniu 
wstêpnej kontroli, opisanej w czêsci 3.2 koniecznie nale¿y przeprowadziæ, podobnie jak w przypadku 
ustawiania za pomoc¹ prze³¹cznika i skrzynki diagnostycznej, procedurê pierwszego wprowadzania 
danych i samokonfiguracji. Proszê przejrzeæ czêœæ 3.3 i  3.4 poprzedniej czêœci instrukcji, w której 
omówiono ró¿ne fazy procedury pierwszego wprowadzania i samokonfiguracji. 
 Zalet¹ programu komputerowego jest fakt, ¿e podczas takiej procedury, poza mo¿liwoœci¹ 
obserwacji prze³¹cznika i informacji ze skrzynki diagnostycznej, instalator zachowuje ca³kowit¹ 
kontrolê nad przebiegiem ró¿nych faz wprowadzania danych, dziêki oknom, pojawiaj¹cym siê 
automatycznie na ekranie komputera, a tak¿e wykresom, przedstawiaj¹cym wartoœci sygna³ów 
wprowadzanych podczas tej procedury. 
  
4.4.1 OPERACJE WSTÊPNE 
  

Przed rozpoczêciem procedury pierwszego wprowadzania i samokonfiguracji, nale¿y 
postêpowaæ zgodnie z opisem zamieszczonym w czêœci 3.4. 
  
4.4.2 WPROWADZANIE I SAMOKONFIGURACJA SYGNA£U TPS 
  

OOppiiss  kkoolleejjnnyycchh  ffaazz  wwpprroowwaaddzzaanniiaa  ii  ssaammookkoonnffiigguurraaccjjii  ssyyggnnaa³³uu  TTPPSS  zznnaajjdduujjee  ssiiêê  ww  cczzêêœœccii  

33..44..11..  

Rys. 2 przedstawia okno, 
które pojawia siê automatycznie na 
ekranie komputera w tej fazie. Na 
odpowiednim wykresie, oprócz
wartoœci sygna³u TPS (wartoœæ 
bie¿¹ca, minimalna, maksymalna i 
typowa) przedstawione s¹ zmiany 
wartoœci sygna³u podczas ca³ej fazy 
pierwszego wprowadzania oraz
przebieg trzykrotnego przyspieszenia, 
koniecznego do zakoñczenia tej 
procedury. 

Program komputerowy
wspomaga instalatora podczas fazy 
wprowadzania danych wyœwietlaj¹c 
komunikaty o czynnoœciach, które 
ma wykonaæ. 
  
  
4.4.3 WPROWADZANIE I SAMOKONFIGURACJA SYGNA£U OBROTÓW 
  
OOppiiss  kkoolleejjnnyycchh  ffaazz  wwpprroowwaaddzzaanniiaa  ii  
ssaammookkoonnffiigguurraaccjjii  ssyyggnnaa³³uu  oobbrroottóóww  
zznnaajjdduujjee  ssiiêê  ww  cczzêêœœccii  33..44..22..  
  NNaa  rryyss..  33  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ookknnoo,,  
kkttóórree  ppoojjaawwiiaa  ssiiêê  aauuttoommaattyycczznniiee  nnaa  
eekkrraanniiee  kkoommppuutteerraa  ppooddcczzaass  tteejj  ffaazzyy..  
NNaa  wwyykkrreessiiee,,  oopprróócczz  wwaarrttooœœccii  ssyyggnnaa³³uu  
oobbrroottóóww  ((wwaarrttooœœææ  bbiiee¿¿¹¹ccaa  ii  
wwpprroowwaaddzzoonnaa  wwaarrttooœœææ  mmiinniimmaallnnaa))  
mmoo¿¿nnaa  zzaaoobbsseerrwwoowwaaææ  zzaacchhoowwaanniiee  
ssyyggnnaa³³uu  ppooddcczzaass  ccaa³³eejj  ffaazzyy  
ppiieerrwwsszzeeggoo  wwpprroowwaaddzzaanniiaa..  PPrrooggrraamm  
kkoommppuutteerroowwyy  wwssppoommaaggaa  iinnssttaallaattoorraa  
ppooddcczzaass  ffaazzyy  wwpprroowwaaddzzaanniiaa  ddaannyycchh  

 

 



4.4.4. WPROWADZANIE I
SAMOKONFIGURACJA SYGNA£U 
CZUJNIKA TLENU    LAMBDA 
  

Opis kolejnych faz
wprowadzania i samokonfiguracji 
sygna³u czujnika tlenu lambda 
znajduje siê w czêœci 3.4.3. 

Na rys. 4 przedstawiono 
okno, które pojawia siê
automatycznie na ekranie
komputera podczas tej fazy. Na 
wykresie, oprócz wartoœci
odnosz¹cych siê do sygna³u 
czujnika tlenu lambda (wartoœæ 
bie¿¹ca, wartoœæ minimalna,
wartoœæ maksymalna, wzmocnienie 
i typowa) mo¿na zaobserwowaæ 
zachowanie sygna³u podczas ca³ej 
fazy pierwszego wprowadzania.  

Program komputerowy
wspomaga instalatora podczas fazy 
wprowadzania danych wyœwietlaj¹c 
komunikaty o czynnoœciach, które 
ma wykonaæ. 
  
4.4.5 WPROWADZANIE I
SAMOKONFIGURACJA POZYCJI
ZEROWEJ AKTUATORA STEP 
  
OOppiiss  kkoolleejjnnyycchh  ffaazz  wwpprroowwaaddzzaanniiaa  ii  
ssaammookkoonnffiigguurraaccjjii  ppoozzyyccjjii  zzeerroowweejj  
aakkttuuaattoorraa  SSTTEEPP  zznnaajjdduujjee  ssiiêê  ww  
cczzêêœœccii  33..44..44..  
Na rys. 5 przedstawiono okno, które pojawia siê automatycznie na ekranie komputera podczas tej fazy. Na wykresie, oprócz wartoœci odnosz¹cych siê do bie¿¹cej pozycji aktuatora STEP, oraz wprowadzonej pozycji zerowej mo¿na zaobserwowaæ zachowanie pozycji aktuatora podczas ca³ej fazy pierwszego wprowadzania pozycji 
zerowej.  

Program komputerowy
wspomaga instalatora podczas fazy 
wprowadzania danych wyœwietlaj¹c 
komunikaty o czynnoœciach, które 
ma wykonaæ. 
  
4.5WPROWADZANIE DANYCH I 
ZACHOWANIE WYKRESÓW  
  

Po zakoñczeniu procedury 
pierwszego wprowadzania danych, 
przy ka¿dym nastêpnym w³¹czeniu 
ECU (zasilanie systemu dodatnim po 
kontakcie) program ³aduje dane z 
EEPROM ECU i pojawia siê okno 
przedstawione na rys. 6. 

Dane odnosz¹ce siê do sygna³ów, którymi zarz¹dza system (pola z wartoœciami liczbowymi po 
lewej stronie) oraz wykresy sygna³ów s¹ aktualizowane w czasie rzeczywistym.  

 

 

 



Istnieje mo¿liwoœæ wyboru jednostek fizycznych (np. Volty lub sekundy) lub skonwertowanych 
(przedstawienie wartoœci w mikrokontrolerze, zazwyczaj mieszcz¹ siê w granicach 0-255), poprzez 
klikniêcie myszk¹ na odpowiednie pole konwersji (C.U.>Phisical lub Physical>CU”). 

Mo¿na jednoczeœnie obserwowaæ zachowanie wartoœci na czterech wykresach. Aby wyjœæ z 
wykresu lub aby go w³¹czyæ, wystarczy klikn¹æ jedno z odpowiednich pól numerycznych. 
  
4.6. KONFIGURACJE DODATKOWE 
  

Po zakoñczeniu fazy pierwszego wprowadzania danych i samokonfiguracji, system jest 
gotowy do pracy na gazie po w³¹czeniu zap³onu. 
 Przed rozpoczêciem pracy silnika na gazie, nale¿y uprzednio zakoñczyæ fazê ustawiania 
przeprowadzaj¹c ustawianie dodatkowych konfiguracji, poniewa¿ niektóre z nich maj¹ zasadnicze 
znaczenie (takie jak ustawienie wskaŸnika poziomu, konfiguracjê NP-NC1/NC2 oraz ustawienie 
analogicznego TPS – ON/OFF), a niektóre mo¿na, lecz nie musi siê ustawiaæ (takie jak próg 
prze³¹czenia benzyna/gaz i czas zachodzenia paliwa). 
 Konfiguracje, które mo¿na ustawiæ za pomoc¹ dodatkowego ustawiania rêcznego przy 
pomocy prze³¹cznika, które opisano w czêœci 3.5, mo¿na tak¿e przeprowadziæ przy pomocy czterech 
menu, które zostan¹ omówione w nastêpnych czterech czêœciach. 
 W oknie ka¿dego menu w odpowiednich polach z wartoœciami liczbowymi znajduj¹ siê 
podlegaj¹ce konfiguracji parametry. 
 Podczas procedury pierwszego wprowadzania i samokonfiguracji wprowadzane s¹ wartoœci 
domyœlne parametrów. 
 Cztery przyciski w dolnej czêœci ka¿dego ekranu (rys. 7, 8, 9 i 10) posiadaj¹ nastêpuj¹ce 
funkcje: 
  
Store (Memorizza) (zachowaj) 

Po wybraniu tego polecenia wszelkie wartoœci zmodyfikowane, znajduj¹ce siê w polach 
numerycznych parametrów, widocznych na ekranie, zostaj¹ zachowane w pamiêci. 
 Poniewa¿ modyfikacje s¹ przechowywane w pamiêci EEPROM mikrokontrolera, nale¿y 
najpierw wy³¹czyæ, a nastêpnie w³¹czyæ klucz w stacyjce, aby nowe wartoœci systemu sta³y siê 
aktywne. 
  
Reset (Ripristina) (skasuj) 

Dziêki temu poleceniu mo¿na zresetowaæ wartoœci parametrów sprzed ostatniej modyfikacji. 
  
Default reset (Ripristina default) (skasuj wartoœæ domyœln¹) 
 Dziêki temu poleceniu mo¿na zresetowaæ domyœlne wartoœci parametrów, wprowadzonych 
podczas procedury pierwszego wprowadzania i samokonfiguracji. 
  
Quit (Esci) (wyjœcie) 
 Po naciœniêciu tego polecenia 
nastêpuje wyjœcie do poprzedniego 
okna. 
  
4.6.1 PRZE£¥CZANIE 
  
 Na rys. 7 przedstawiono widok 
okna odpowiadaj¹cego poleceniu 
„Changing Over” (Commutazione) 
zawieraj¹cego wszystkie elementy 
konieczne do ustawienia przejœcia 
benzyna-gaz i odwrotnie. 
  
PPrróógg  TTPPSS  ((TTPPSS  TThhrreesshhoolldd,,  SSoogglliiaa  TT..PP..SS..))  

Jest to wartoœæ TPS, poni¿ej 
której nastêpuje aktywacja przejœcia na 
gaz (do przejœcia na gaz konieczne jest 
tak¿e przekroczenie przez liczbê obrotów 
ustalonego progu). 
  

 



PPrróógg  oobbrroottóóww  ((RR..pp..mm..  ttrreesshhoolldd,,  SSoogglliiaa  ggiirrii  
mmoottoorree))  
Jest to wartoœæ obrotów, powy¿ej której nastêpuje aktywacja przejœcia na gaz (do przejœcia na gaz konieczny jest tak¿e spadek wartoœci TPS poni¿ej progu TPS). 
  
CCzzaass  zzaacchhooddzzeenniiaa  ppaalliiwwaa  ((FFuueell  
oovveerrllaappiinngg  ttiimmee,,  TTeemmppoo  ssooccrraappppoossiizziioonnee  
ccaarrbbuurraannttii))  

Jest to okres czasu podczas 
przechodzenia na gaz, podczas którego 
zachodzi jednoczesne zasilanie benzyn¹ 
i gazem, co poprawia fazê przejœcia z 
benzyny na gaz. 
  
CCzzaass  oocczzeekkiiwwaanniiaa  ww  ppoozzyyccjjii  zzeerroowweejj  ppoo  pprrzzee³³¹¹cczzeenniiuu  ((RReesseett  wwaaiittiinngg  ttiimmee  aafftteerr  cchhaannggiinngg  oovveerr,,  TTeemmppoo  
aatttteessaa  aall  rreesseett  ddooppoo  ccoommmmuuttaazziioonnee))  
  PPoozzwwaallaa  nnaa  uussttaalleenniiee  ookkrreessuu  cczzaassuu  ppoo  pprrzzee³³¹¹cczzeenniiuu  nnaa  ggaazz,,  kkiieeddyy  aakkttuuaattoorr  SSTTEEPP  ppoozzoossttaajjee  
nniieerruucchhoommoo  ww  ppoozzyyccjjii  zzeerroowweejj  ((bbeezz  uuddzziiaa³³uu  ssyyggnnaa³³uu  cczzuujjnniikkaa  ttlleennuu  llaammbbddaa))..  
  FFuunnkkccjjaa  ttaa  pprrzzyyddaajjee  ssiiêê,,  aabbyy  uunniieemmoo¿¿lliiwwiiææ  mmoottoorroowwii  rreeaakkccjjêê  nnaa  ffaa³³sszzyywwyy  ssyyggnnaa³³  zz  cczzuujjnniikkaa  
ttlleennuu,,  ssppoowwooddoowwaanneeggoo  jjeeggoo  zz³³¹¹  pprraacc¹¹  ww  nniisskkiicchh  tteemmppeerraattuurraacchh..  
 Czujnik tlenu zaczyna poprawnie pracowaæ dopiero po osi¹gniêciu odpowiedniej temperatury. 
  
Czas zahamowania po prze³¹czeniu (Changing over inhibiting time, Tempo inhibizione commutazione) 
 Pokazuje przez jaki okres czasu od w³¹czenia zap³onu samochodu nie mo¿e nast¹piæ 
przep³yw gazu. 
 Ten czas pozwala unikn¹æ niepo¿¹danego prze³¹czenia podczas fazy zapalania zap³onu 
(niepo¿¹dane migotanie sygna³u obrotów i innych sygna³ów systemu). 
  
  
  
 
 
 
 
 
4.6.2 T.P.S. 

Na rys. 8 przedstawiono widok okna odpowiadaj¹cego menu TPS, z parametrami 
konfiguracyjnymi sygna³u TPS. 
  
Typ TPS (TPS type, Tipo T.P.S.) 
 Jest to informacja o rodzaju 
sygna³u TPS (analogowy lub typu 
ON/OFF) w samochodzie. Podczas 
procedury pierwszego wprowadzania i 
samokonfiguracji nie nastêpuje 
samoczynne wprowadzenie informacji o 
jego rodzaju, nale¿y wiêc wprowadziæ 
tê informacjê osobiœcie. 
 W razie nieustawienia system 
rozpoczyna pracê w konfiguracji 
domyœlnej, zak³adaj¹c ¿e sygna³ TPS 
jest analogowy. 
  
Samoadaptuj¹ce TPS (Self-adapting 
TPS, TPS autodattante)  
 Ta funkcja pozwala na wybór 
jednej z nastêpuj¹cych mo¿liwoœci: 
-          po wybraniu TPS samoadaptuj¹cego (klikniêcie na YES), system Just automatycznie  

 

 



- uaktualni strategie kontroli 
(zw³aszcza odciêcie i pe³ne 
obci¹¿enie), zmodyfikuje ich próg 
dzia³ania, natomiast wartoœci 
minimalne TPS zmieniaj¹ siê (w 
zale¿noœci od wieku samochodu, 
zmian w poziomie na³adowania 
akumulatora itp.); 

- -          po niewybraniu TPS 
samoadaptuj¹cego (klikniêcie na 
NO), system Just wykorzystuje 
ustawione progi TPS do strategii 
kontroli (odciêcie i pe³ne 
obci¹¿enie).  
Takie progi zostaj¹ obliczone podczas procedury pierwszego wprowadzania i mog¹ byæ 

modyfikowane w fazie ustawiania (czêœæ 4.7). 
Konfiguracja domyœlna dla tego parametru to YES (samoadaptuj¹ce TPS). 

  
4.6.3 EMULACJA CZUJNIKA TLENU 

NNaa  rryyss..  99  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  wwiiddookk  ookknnaa  ooddppoowwiiaaddaajj¹¹cceeggoo  ppoolleecceenniiuu  mmeennuu  LLaammbbddaa  eemmuull..,,  ww  
kkttóórryymm  ss¹¹  wwsszzyyssttkkiiee  ppaarraammeettrryy  ooddnnoosszz¹¹ccee  ssiiêê  ddoo  ooddcciinnaanniiaa  ii  eemmuullaaccjjii  cczzuujjnniikkaa  ttlleennuu  llaammbbddaa..  
    
KKoonnffiigguurraaccjjaa  pprrzzeekkaaŸŸnniikkaa  ((RReellaayy  ccoonnffiigguurraattiioonn,,  CCoonnffiigguurraazziioonnee  rreellee))  

TToo  ppoollee  jjeesstt  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannee  ddoo  kkoonnffiigguurroowwaanniiaa  kkoonnttaakkttuu  pprrzzeekkaaŸŸnniikkaa  wwyycchhooddzz¹¹cceeggoo  
pprrzzeewwooddaammii  bbiiaa³³yymm  ii  bbiiaa³³oo--ppoommaarraaññcczzoowwyymm..    
 Mo¿liwe funkcje to funkcja no-problem (NP) do ustawiania zera pamiêci ECU wtrysku 
benzynowego, i funkcja kontaktu przekaŸnika do odcinania sygna³u (NC1/NC2). 
  
UWAGA: ustawianie przekaŸnika NP – NC1/NC2 powinno odpowiadaæ konfiguracji przyjêtej w 
po³¹czeniach zespo³u przewodów ECU (zob. 2.3.3.9). 
  
Cykl emulowanego sygna³u lambda 

W Just ECU jest emulator sygna³u czujnika tlenu lambda, daj¹cy siê konfigurowaæ, który 
posiada funkcjê emulacji sta³ej i emulacji zmiennego wzbogacenia mieszanki. 
 Wybór funkcji jest zwi¹zany z ustawieniem kontaktu przekaŸnika NP – NC1/NC2, co oznacza, 
¿e emulacja zmiennego wzbogacenia jest zwi¹zana z ustawieniem  NP w polu „Relay configuration”, 
natomiast emulacja sta³a jest zwi¹zana z ustawieniem NC1/NC2. 
 W przypadku ustawienia NP, z ³atwoœci¹ mo¿na zaprogramowaæ cykl emulowanego sygna³u 
lambda w odpowiednim polu (od 0 do 100%). Wartoœæ domyœlna dla tego parametru wynosi 46. 
  
4.6.4 POZIOM PALIWA W ZBIORNIKU 

    
NNaa  rryyss..  1100  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  wwiiddookk  ookknnaa  ooddppoowwiiaaddaajj¹¹cceeggoo  mmeennuu  TTaannkk,,  ww  kkttóórryymm  ss¹¹  wwsszzyyssttkkiiee  

ppoolleecceenniiaa  ooddnnoosszz¹¹ccee  ssiiêê  ddoo  ppaarraammeettrróóww  zzaarrzz¹¹ddzzaanniiaa  cczzuujjnniikkiieemm  ppoozziioommuu  ggaazzuu  ww  ppoossttaaccii  zziieelloonnyycchh  
ddiioodd  zzaammiieesszzcczzoonnyycchh  nnaa  pprrzzee³³¹¹cczznniikkuu..  
  
Poziom pustego zbiornika (Empty tank level, Livello serbatoio vuoto) 

Jest to wartoœæ odczytywana przez wskaŸnik poziomu, kiedy zbiornik jest pusty, po 
zakoñczeniu fazy pierwszego wprowadzania. Wprowadzone wówczas wartoœci domyœlne 
najprawdopodobniej trzeba bêdzie poprawiæ. 
  
Poziom pe³ny zbiornik 80% (Full tank level, Livello serbatoio pieno) 

Jest to wartoœæ odczytywana przez wskaŸnik poziomu, kiedy zbiornik jest zape³niony w 80%. 
Po zakoñczeniu fazy pierwszego wprowadzania danych jest ustawiona wartoœæ domyœlna, któr¹ 
najprawdopodobnie trzeba bêdzie poprawiæ. 
  
Ekstra pe³ny zbiornik (Extra-full level, Livello extrapieno) 

Jest to wartoœæ okreœlaj¹ca poziom paliwa, powy¿ej którego zaœwiecaj¹ siê cztery migotaj¹ce 
zielone diody prze³¹cznika sygnalizuj¹c, ¿e w zbiorniku zosta³a przekroczona wartoœæ 80 %. 
  

 



 
Poziom 2 (Level 2, Livello 2) 

Jest to wartoœæ okreœlaj¹ca próg, powy¿ej którego pierwsze trzy zielone diody œwiec¹ siê 
sta³ym œwiat³em. 
    
Poziom 1 (Level 1, Livello 1) 

Jest to wartoœæ okreœlaj¹ca próg, powy¿ej którego pierwsze dwie zielone diody œwiec¹ siê 
sta³ym œwiat³em. 
    
NNiisskkii  ppoozziioomm  ppaalliiwwaa  ((LLooww  ffuueell  lleevveell,,  LLiivveelllloo  rriisseerrvvaa))  

JJeesstt  ttoo  wwaarrttooœœææ  ookkrreeœœllaajj¹¹ccaa  pprróógg,,  ppoowwyy¿¿eejj  kkttóórreeggoo  ppiieerrwwsszzaa  zziieelloonnaa  ddiiooddaa  zzaaœœwwiieeccaa  ssiiêê  ii  
ppoonnii¿¿eejj  kkttóórreeggoo  ssyyggnnaalliizzoowwaannyy  jjeesstt  nniisskkii  ppoozziioomm  ppaalliiwwaa  zzaa  ppoommoocc¹¹  mmiiggoottaanniiaa  ppiieerrwwsszzeejj  zziieelloonneejj  ddiiooddyy..  
Pocz¹tkowo, po pierwszym wprowadzaniu danych, z dwoma wartoœciami domyœlnymi  (niski poziom 
paliwa i pe³ny zbiornik 80%), wartoœci na ostatnich piêciu polach (wykorzystywane do obserwowania 
poziomu) s¹ wprowadzane do pamiêci zgodnie z zasad¹ proporcjonalnoœci. 
 Poprzez zmodyfikowanie jednej z pierwszych dwóch wartoœci lub obydwu poprzez 
wprowadzenie danych odczytywanych w sposób rzeczywisty przez system przy zbiorniku pustym i 
pe³nym, a nastêpnie potwierdzenie przyciœniêciem pola „aquisition” nastêpuje automatyczne 
wprowadzenie piêciu wartoœci poziomu. 
 Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zmodyfikowania wartoœci w ostatnich piêciu polach, poprzez 
bezpoœrednie wprowadzenie po¿¹danej wartoœci, lub przez przeci¹gniêcie wskaŸnika myszki i 
naciœniêcie na poziom. 
 W tym przypadku wartoœci niezmienione nie zostan¹ ponownie wprowadzone. 
  
  
  
  
  
  
  
4.7 USTAWIANIE 

  
Po przeprowadzeniu dodatkowych konfiguracji, system jest gotowy do pracy na gazie w 

ka¿dych warunkach. 
Jedn¹ z zalet programu komputerowego, oprócz tego, ¿e nie trzeba przeprowadzaæ 

ustawiania za pomoc¹ prze³¹cznika i skrzynki diagnostycznej jest fakt, ¿e umo¿liwia szczegó³owe 
ustawienie strategii kontroli. 
 W tym celu u¿ywa siê menu Setting up (Messa a punto), przedstawionego na rys. 11. Sk³ada 
siê ono z szeœciu poleceñ, zwi¹zanych z ró¿nymi aspektami kontrolowania czujnika tlenu lambda w 
oparciu o aktuator STEP. 
 Aspekty pracy, omówione w nastêpnej czêœci s¹ okreœlane zgodnie z wartoœciami sygna³u 
obrotów i sygna³u TPS. Nale¿¹ do nich: 
- -          kontrola czujnika tlenu w warunkach normalnego obci¹¿enia (Lambda control in normal 

load, Controllo Lambda in carico normale) 
- -          odciêcie (Cut-off) 
- -          praca na biegu ja³owym (Iddle speed, Minimo) 
- -          pe³ne obci¹¿enie (Full load, Pieno carico) 
- -          pompowanie (Pumping, Pompata) 
- -          warunki wyjœcia poza progi obrotów (Out-of-the-revs threshold conditions, Fuori giri) 
  

W oknie poœwiêconej ka¿demu aspektowi, w odpowiednich polach z wartoœciami liczbowymi  
pojawiaj¹ siê parametry, które mo¿na ustawiaæ. Ro¿ne aspekty pozwalaj¹ na proste i dynamiczne 
ustawianie. Do ka¿dego parametru przypisane s¹ dwa pola: w pierwszym znajduje siê pocz¹tkowa 
wartoœæ parametru (initial value, Valore iniziale), a w drugiej ewentualna wartoœæ zmodyfikowana 
(modification value, Valore di modifico). Przy pierwszym wejœciu do danego parametru, wartoœci: 
pocz¹tkowa i zmodyfikowana s¹ do siebie podobne i odpowiadaj¹ bie¿¹cej wartoœci podczas pracy 
ECU. 
Istnieje mo¿liwoœæ personalnego ustawienia systemu, poprzez osobiste wprowadzanie 
zmodyfikowanych wartoœci parametrów, dokonywanie modyfikacji i sprawdzanie ich zachowania na 
wykresach w g³ównym oknie. Je¿eli ktoœ chce porównaæ wartoœci zmodyfikowane z pocz¹tkowymi 



zmodyfikowane. Po wprowadzeniu optymalnych wartoœci mo¿na je wprowadziæ na sta³e do 
pamiêci ECU. 

Cztery polecenia na polach w dole ka¿dego ekranu (rys. 12, 13, 14, 15, 16 i 17) maj¹ nastêpuj¹ce 
funkcje: 
  
Zastosuj wartoœci zmodyfikowane (Apply the modification value, Applica valore di modifica) 

Po kilkniêciu tego polecenia nastêpuje wprowadzenie wartoœci parametrów znajduj¹cych siê w 
kolumnie „wartoœci zmodyfikowane” (modification value, valore di modifice). Kiedy wartoœci te s¹ 
wartoœciami, zgodnie z którymi system pracuje w danym momencie, pod napisem pojawia siê 
czerwone t³o. 
  
Zastosuj wartoœci pocz¹tkowe (Apply 
the initial value, Applica valore iniziale) 

W tym wypadku naciœniêcie tej 
funkcji umo¿liwia ponowne wprowa-
dzenie parametrów znajduj¹cych siê w 
kolumnie „wartoœci pocz¹tkowe” (initial 
value, valore iniziale), sprzed ewen-
tualnej modyfikacji. Kiedy s¹ one 
aktywnymi wartoœciami podczas 
bie¿¹cej pracy systemu, pod napisem 
pojawia siê czerwone t³o. 
  
Programowanie pamiêci (Memory 
programme, Programma di memoria) 

Funkcja ta umo¿liwia zachowanie  
bie¿¹cych wartoœci z kolumny „wartoœci zmodyfikowane” w pamiêci ECU w sposób ostateczny i sta³y 
(EEPROM). 
 Przy nastêpnym wejœciu do tego okna wartoœci zachowane w pamiêci pojawiaj¹ siê w 
kolumnie „wartoœci pocz¹tkowe”. 
  
Wyjœcie (Quit, Esci) 

Funkcja ta umo¿liwia wyjœcie z tego okna. Je¿eli zosta³y wprowadzone jakiekolwiek wartoœci, i 
ktoœ klika na t¹ funkcjê bez zachowywania ich w pamiêci, wówczas pojawia siê pytanie czy na pewno 
chcesz wyjœæ, a je¿eli ponownie naciœnie siê YES, wówczas te wartoœci zostaj¹ utracone. 
  
4.7.1 KONTROLA LAMBDA PRZY NORMALNYM OBCI¥¯ENIU  
  

Na rys. 12 przedstawiono okno, 
odnosz¹ce siê do funkcji „Lambda 
control in normal load” (Controllo 
lambda in carico normale). Znajduj¹ siê 
w nim wszystkie parametry dotycz¹ce 
strategii zarz¹dzania sygna³em lambda 
przy normalnym obci¹¿eniu za pomoc¹ 
aktuatora STEP.  
  
Dolny próg (uboga lambda przy 
normalnym obci¹¿eniu) (Lower treshold 
(lean Lambda in normal load), Soglia 
inferiore (Lam magro normale) 

Jest to wartoœæ sygna³u 
czujnika tlenu lambda, poni¿ej którego 
mieszanka uwa¿ana jest za ubog¹ w 
warunkach normalnego obci¹¿enia. 

Je¿eli sygna³ z czujnika tlenu 
spada poni¿ej tej wartoœci, reakcj¹ jest 
otwarcie aktuatora STEP. 

  

 

 



Jest to wartoœæ sygna³u z czujnika tlenu lambda, powy¿ej której mieszanka jest uwa¿ana za bogat¹ w 
warunkach normalnego obci¹¿enia. Je¿eli sygna³ czujnika tlenu przekracza tê wartoœæ, aktuator STEP 
reaguje zamkniêciem. 
 Wartoœæ bogatej lambda powinna byæ zawsze wy¿sza ni¿ wartoœæ lambda ubogiej. 
 Uwa¿a siê, ¿e mieszanka stechiometryczna powstaje, kiedy wartoœæ sygna³u lambda mieœci 
siê w przedzialne pomiêdzy progiem ni¿szym a wy¿szym. 
  
Czêstotliwoœæ kontroli – podwójne kroki (Control frequency – doubling steps, Passi raddoppio freq. in 
controllo) 
 W przypadku sygna³u bogatej lub ubogiej mieszanki z czujnika tlenu, aktuator STEP stara siê 
za ka¿dym razem poprawiæ sk³ad mieszanki poprzez albo otwarcie, albo zamkniêcie przep³ywu z 
odpowiedni¹ czêstotliwoœci¹. 
 Je¿eli po zamkniêciu lub otwarciu podczas kilku kroków zgodnie z okreœlonymi parametrami, 
sygna³ czujnika tlenu nie reaguje, wówczas aktuator zaczyna korygowaæ przep³yw dokonuj¹c 
zamkniêcia lub otwarcia z podwójn¹ czêstotliwoœci¹. 
  
Liczba kroków do kontroli (Number of steps for control, Numero passi per controllo) 
 Na tym polu okreœla siê liczbê kroków, które wykonuje aktuator w warunkach normalnego 
obci¹¿enia, w stosunku do bie¿¹cej pozycji zerowej. 
 Przyk³adowo, je¿eli bie¿¹ca pozycja zerowa wynosi 90, a zaprogramowana wartoœæ domyœlna 
wynosi 15, aktuator STEP mo¿e wykonaæ, w warunkach normalnego obci¹¿enia, 75-105 skoków. 
  
  
  
4.7.2 ODCIÊCIE (Cut-off) 
  

Na rys. 13 przedstawiono wygl¹d okna menu Cut-off, zawieraj¹cego parametry odnosz¹ce siê 
do strategii zarz¹dzania odcinaniem. 
  
Pozycja STEP podczas odcinania (STEP position during cut-off, Posiz. Step durante cut-off) 

Po okreœleniu warunków odciêcia (zgodnie z parametrami odnosz¹cymi siê do sygna³u 
obrotów i TPS, wprowadzonymi na ekranie), mo¿na skonfigurowaæ rodzaj pracy aktuatora Step w 
warunkach odciêcia, wybieraj¹c jedn¹ z poni¿szych mo¿liwoœci: 
- -          aktuator STEP zawsze przybiera pozycjê przy wartoœciach zerowych odciêcia, 
- -          aktuator STEP zawsze zatrzymuje siê bez ruchu w bie¿¹cej pozycji 
- -          aktuator STEP przechodzi na pozycjê zerow¹ odciêcia tylko wtedy, je¿eli jest bardziej 

otwarty i zatrzymuje siê bez ruchu, je¿eli by³ bardziej zamkniêty, 
- -          aktuator STEP przechodzi na pozycjê zerow¹ odciêcia tylko gdy jest bardziej zamkniêty i 

zatrzymuje siê bez ruchu, je¿eli by³ bardziej otwarty. 
Pozycja domyœlna odpowiada pierwszej mo¿liwoœci. 

  
Procentowa wartoœæ odciêcia w stosunku do pozycji zerowej przy normalnym obci¹¿eniu (% of cut-off 
as to the normal load reset, % Reset di cut-off rispetto reset di controllo) 
 Dziêki temu parametrowi mo¿na skonfigurowaæ pozycjê zerow¹ odciêcia, w formie wartoœci 
procentowej pozycji zerowej przy normalnym obci¹¿eniu. 
 Typowa zmiana podczas odciêcia to wiêksze zamkniêcie w stosunku do pozycji zerowej. 
Dziêki temu parametrowi mo¿na ustawiæ po¿¹dane zamkniêcie (wartoœæ domyœlna tego parametru 
wynosi 85%). 
  
Próg obrotów aktywuj¹cy odciêcie (Cut-off activating r.p.m. threshold, Soglia giri abilitazione cut-off) 
 Jest to wartoœæ sygna³u o obrotach, powy¿ej której nastêpuje przejœcie do warunków odciêcia. 
Aby tak siê sta³o, konieczny jest tak¿e spadek wartoœci sygna³u TPS poni¿ej progu aktywacji odciêcia. 
Wartoœæ domyœlna dla tego parametru wynosi 2000 obr. 
  
Próg obrotów okreœlaj¹cy wyjœcie ze stanu odciêcia (r.p.m. treshold for exit from cut-off, Soglia giri 
uscita cut-off) 
 Jest to wartoœæ sygna³u o obrotach, poni¿ej której nastêpuje wyjœcie z warunków odciêcia, 
poza wartoœciami TPS. Wyjœcie z odciêcia nastêpuje zazwyczaj przy obrotach ni¿szych i¿ obroty na 
wejœciu (hystereza na wyjœciu z odciêcia). Wartoœæ domyœlna dla tego parametru wynosi 1500 obr. 
  



 Jest to wartoœæ sygna³u TPS, 
poni¿ej której nastêpuje aktywacja 
stanu odciêcia. Aby taka aktywacja 
nast¹pi³a, liczba obrotów musi 
przekroczyæ próg aktywuj¹cy odciêcie. 
 W przypadku ustawienia 
samoadaptuj¹cego siê TPS (czêœæ 
4.6.2), taki parametr jest tylko 
odczytywany, nie mo¿e byæ 
modyfikowany oraz jest stale 
aktualizowany (w kolumnie „wartoœæ 
zmodyfikowana” (modification value, 
Valore di modifica). 
  
Próg TPS do wyjœcia ze stanu odciêcia 
(TPS threshold for exit from cut-off, 
Soglia TPS per uscita cut-off) 
 Jest to wartoœæ sygna³u TPS, 
powy¿ej której nastêpuje wyjœcie ze 
stanu odciêcia, poza wartoœciami 
obrotów. Wyjœcie ze stanu odciêcia  
nastêpuje zazwyczaj, kiedy wartoœæ TPS jest wy¿sza ni¿ wartoœæ wejœciowa (hystereza na wyjœciu ze 
stanu odciêcia). 
 W przypadku ustawienia samoadaptuj¹cego siê TPS (czêœæ 4.6.2), taki parametr nadaje siê 
tylko do odczytu, nie mo¿e byæ modyfikowany i jest przez ca³y czas aktualizowany (w kolumnie 
„wartoœæ zmodyfikowana” (modification value, Valore di modifica). 
  
4.7.3 PRACA NA BIEGU JA£OWYM (Iddle speed, Minimo) 
  
Na rys. 14 przedstawiono wygl¹d okna, zawieraj¹cego menu z wszystkimi parametrami odnosz¹cymi 
siê do strategii zarz¹dzania w warunkach pracy na biegu ja³owym. 
  
Próg obrotów do przejœcia w stan pracy na biegu ja³owym (R.p.m. threshold to enter the idle speed 
condition, Soglia giri per entrata al minimo)  
 Jest to wartoœæ sygna³u obrotów, poni¿ej której istnieje mo¿liwoœæ aktywacji wejœcia w warunki 
pracy na biegu ja³owym. Aby wejœæ na poziom pracy na biegu ja³owym, konieczny jest tak¿e spadek 
wartoœci sygna³u TPS poni¿ej progu wejœcia do warunków odciêcia. Wartoœæ domyœlna dla tego 
parametru wynosi 1000 obr. 
  
Próg dolny (uboga lambda na biegu ja³owym) (Lower treshold, lean Lambda at the idle speed, Soglia 
inferiore Lam magro al minimo) 
 Jest to wartoœæ sygna³u z 
czujnika tlenu lambda, poni¿ej której 
mieszanka jest uwa¿ana za ubog¹ w 
warunkach pracy na biegu ja³owym. 
 Je¿eli sygna³ z czujnika tlenu 
przybiera wartoœæ poni¿ej tej wartoœci, 
aktuator STEP reaguje otwarciem. 
 Wartoœæ domyœlna dla tego 
parametru to wartoœæ parametru 
lambda dla mieszanki ubogiej przy 
normalnym obci¹¿eniu, pomno¿ona 
przez 1,1. 
  
Próg górny (bogata lambda na biegu 
ja³owym) (Upper treshold, rich Lambda 
at the idle speed, Soglia inferiore Lam 
ricco al minimo) 

Jest to wartoœæ sygna³u z czujnika tlenu lambda, powy¿ej której mieszanka jest uwa¿ana za 
bogat¹ w warunkach pracy na biegu ja³owym. 

 

 



Wartoœæ domyœlna dla tego parametru to wartoœæ parametru lambda dla mieszanki bogatej przy 
normalnym obci¹¿eniu, pomno¿ona przez 1,1. 
 Wartoœæ lambda bogatej mieszanki jest oczywiœcie zawsze wy¿sza ni¿ lub przynajmniej taka 
sama jak wartoœæ lambda mieszanki ubogiej. 
 Mieszankê uwa¿a siê za stechiometryczn¹, je¿eli wartoœæ sygna³u lambda mieœci siê  w 
przedziale pomiêdzy progami dla mieszanki ubogiej i bogatej. 
  
Kontrola czêstotliwoœci przy biegu ja³owym (Control frequency at the idle speed, Frequenza di 
controllo al minimo) 
 W przypadku sygna³u z czujnika tlenu o bogatej lub ubogiej mieszance, aktuator STEP stara 
siê za ka¿dym razem skorygowaæ sk³ad mieszanki poprzez otwieranie lub otwarcie podczas 
wykonywania suwu, z czêstotliwoœci¹ typow¹ dla pracy przy biegu ja³owym. 
 Czêstotliwoœæ dla tego parametru mo¿e zostaæ ustawiona w skali od 1 do 10, 
 Wartoœæ domyœlna dla czêstotliwoœci kontrolnej wynosi 5. 
  
Liczba kroków do kontroli na biegu ja³owym (Number of steps for control at idle speed, Numero passi 
per controllo) 

W tym polu wprowadza siê iloœæ kroków, które aktuator STEP mo¿e wykonaæ w warunkach 
pracy na biegu ja³owym, w stosunku do bie¿¹cej pozycji zerowej. 
 Przyk³adowo, je¿eli zaprogramowana wartoœæ bie¿¹cej pozycji zerowej (reset) wynosi 90, a 
zaprogramowana wartoœæ domyœlna tego parametru wynosi 8, wówczas STEP mo¿e wykonaæ, w 
warunkach pracy na biegu ja³owym, od 82 do 98 kroków. 
  
4.7.4 PE£NE OBCI¥¯ENIE (Full load, Pieno carico) 
  

Na rys. 15 znajduje siê widok okna, odnosz¹cego siê do menu Pe³ne obci¹¿enie, 
zawieraj¹cego wszystkie parametry dotycz¹ce strategii zarz¹dzania w warunkach pe³nego obci¹¿enia. 
  
Tryb wejœcia do pe³nego obci¹¿enia 
(Full load entry mode, Modalita entrata 
in pieno carico) 

W przypadku tego parametru 
mo¿liwy jest wybór pomiêdzy dwoma 
trybami wejœcia w warunki pe³nego 
obci¹¿enia: 
- -          wejœcie (i wyjœcie) na 

podstawie wartoœci progu dla 
sygna³u TPS (próg wejœciowy TPS i 
próg wyjœciowy TPS) 

- -          wejœcie (i wyjœcie) na 
podstawie mapy obroty-TPS. 
Konfiguracja domyœlna to 
konfiguracja pierwsza. 

  
TTrryybb  kkoonnttrroollii  ppee³³nneeggoo  oobbccii¹¹¿¿eenniiaa  ((FFuullll  
llooaadd  ccoonnttrrooll  mmooddee,,  MMooddaalliittaa  ddii  
ccoonnttrroolllloo))  

Je¿eli chodzi o strategiê kontroli za pomoc¹ aktuatora w warunkach pe³nego obci¹¿enia, przy tym 
parametrze istnieje mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy dwoma ró¿nymi trybami kontroli: 
- -          kontrola oparta na sygnale czujnika tlenu lambda (z bogat¹ i ubog¹ lambda przy pe³nym 

obci¹¿eniu) 
- -          kotnrola oparta na mapie obroty-STEP. 

Konfiguracja domyœlna to konfiguracja pierwsza. 
  

Próg TPS do wejœcia w warunki pe³nego obci¹¿enia (TPS treshold for entry in full load, Soglia TPS 
entrata in pieno carico) 
 Ten parametr jest aktywny oraz mo¿na go konfigurowaæ jedynie wtedy, gdy zosta³ wybrany 
tryb wejœcia w pe³ne obci¹¿enie w oparciu o wartoœci progowe sygna³u TPS. 
 W tym przypadku odpowiada on wartoœci sygna³u TPS, powy¿ej którego wchodzi siê w 
warunki pe³nego obci¹¿enia, oprócz sygna³u o obrotach. 

 



  
Próg TPS do wyjœcia z warunków pe³nego obci¹¿enia (TPS threshold for exit from full load, Soglia 
TPS uscita dal pieno carico) 
 Ten parametr jest aktywny oraz mo¿na go konfigurowaæ jedynie wtedy, gdy zosta³ wybrany 
tryb wejœcia w pe³ne obci¹¿enie w oparciu o wartoœci progowe sygna³u TPS. 
 W tym przypadku odpowiada on wartoœci sygna³u TPS, poni¿ej którego wychodzi siê z 
warunków pe³nego obci¹¿enia, oprócz sygna³u o obrotach. 
 Wyjœcie z warunków pe³nego obci¹¿enia nastêpuje wtedy, gdy wartoœæ TPS jest ni¿sza ni¿ 
wartoœæ wejœcia (hystereza na wyjœciu z pe³nego obci¹¿enia).  

W przypadku ustawienia samoadaptuj¹cego siê TPS (czêœæ 4.6.2), taki parametr nadaje siê 
tylko do odczytu, nie mo¿e byæ modyfikowany i jest przez ca³y czas aktualizowany (w kolumnie 
„wartoœæ zmodyfikowana” (modification value, Valore di modifica). 
  
MMaappaa  wweejjœœcciiaa  ww  ppee³³nnee  oobbccii¹¹¿¿eenniiee  oobbrroottyy--TTPPSS  ((RR..pp..mm..  ––  TTPPSS  ffuullll  llooaadd  eennttrryy  mmaapp,,  CCaarrttooggrraaffiiaa  ddii  
eennttrraattaa))  
 Jedynie w przypadku, gdy tryb wejœcia w pe³ne obci¹¿enie zosta³ skonfigurowany jako mapa 
obroty - TPS, istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlenia tabeli sk³adaj¹cej siê z oœmiu podwójnych kolumn z 
wartoœciami sygna³ów obrotów i TPS, które okreœlaj¹ ró¿ne progi TPS do aktywacji wejœcia w pe³ne 
obci¹¿enie (rys. 16),  
podczas gdy wartoœci obrotów siê zmieniaj¹. 
 Mapa mo¿e byæ
wykorzystywana je¿eli jedyny próg TPS 
przy wejœciu w pe³ne obci¹¿enie lub 
wszystkie wartoœci obrotów nie 
wystarczaj¹ do sprawdzenia sk³adu 
mieszanki. 
  
Próg dolny (uboga lambda przy pe³nym 
obci¹¿eniu) (Lower treshold – full load 
lean lambda, Soglia inferiore – Lam 
margro pieno carico) 
 Ten parametr jest aktywny oraz 
mo¿na go konfigurowaæ jedynie wtedy, 
gdy zosta³ wybrany tryb kontroli 
pe³nego obci¹¿enia w oparciu o 
wartoœci z czujnika lambda. 
Jest to wartoœæ sygna³u czujnika tlenu lambda, poni¿ej której w warunkach pe³nego obci¹¿enia mieszanka jest uwa¿ana za ubog¹. 
 Je¿eli wartoœæ z czujnika tlenu spada poni¿ej tej wartoœci, aktuator STEP reaguje otwarciem.
  

Wartoœæ domyœlna dla tego progu to wartoœæ parametru lambda dla mieszanki ubogiej przy 
normalnym obci¹¿eniu, pomno¿ona przez 1,1. 
  
Próg górny (bogata lambda przy pe³nym obci¹¿eniu) (Upper treshold – full load rich lambda, Soglia 
superiore – Lam ricco pieno carico) 
 Ten parametr jest aktywny oraz mo¿na go konfigurowaæ jedynie wtedy, gdy zosta³ wybrany 
tryb kontroli pe³nego obci¹¿enia w oparciu o wartoœci z czujnika lambda. 
Jest to wartoœæ sygna³u czujnika tlenu lambda, powy¿ej której w warunkach pe³nego obci¹¿enia 
mieszanka jest uwa¿ana za bogat¹. 
 Je¿eli wartoœæ z czujnika tlenu jest od niej wy¿sza, aktuator STEP reaguje zamkniêciem. 
 Wartoœæ domyœlna dla tego progu to wartoœæ parametru lambda dla mieszanki bogatej przy 
normalnym obci¹¿eniu, pomno¿ona przez 1,1. 

Wartoœæ lambda bogatej mieszanki jest oczywiœcie zawsze wy¿sza ni¿ lub przynajmniej taka 
sama jak wartoœæ lambda mieszanki ubogiej. 
 Mieszankê uwa¿a siê za stechiometryczn¹, je¿eli wartoœæ sygna³u lambda mieœci siê  w 
przedziale pomiêdzy progiem dla mieszanki ubogiej i bogatej. 
  
Mapa obroty – kontrola STEP przy pe³nym obci¹¿eniu (R.p.m. – Step control map at full load, 
Cartografia di controllo) 
  

 



Jedynie w przypadku, gdy tryb 
wejœcia w pe³ne obci¹¿enie zosta³ 
skonfigurowany jako mapa obroty - 
STEP, istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlenia 
tabeli sk³adaj¹cej siê z oœmiu 
podwójnych kolumn z wartoœciami 
sygna³ów obrotów i pozycji aktuatora 
STEP, które odpowiadaj¹ okreœlonej 
pozycji przyjmowanej przez Aktuator w 
warunkach pe³nego obci¹¿enia (rys. 
17), podczas gdy wartoœci obrotów siê 
zmieniaj¹. 
  
  
  
  
4.7.5 POMPOWANIE (Pumping, 
Pompata) 

  
Na rys. 18 przedstawiono okna 

menu „pompowanie”, zawieraj¹ce 
wszystkie parametry odnosz¹ce siê do 
strategii zarz¹dzania pompowaniem, 
przy czym wyra¿enie „pompowanie” 
oznacza tutaj nag³e otwarcie aktuatora 
STEP w celu dostarczenia paliwa w jak 
najszybszym czasie, aby mieszanka 
mia³a optymalny sk³ad, oraz aby 
kontrolowaæ pojazd poczas pewnych 
szczególnych warunków przejœciowych. 
  
Wzrost TPS w celu aktywacji 
pompowania (TPS increase to activate 
the pumping, Incr. di TPS per attivare 
pompata) 
 Pompowanie zazwyczaj jest aktywowane, kiedy zostanie odnotowany pewien wzrost wartoœci 
sygna³u TPS w pewnych odstêpach czasowych. 
 Dziêki temu parametrowi mo¿liwe jest ustawienie wy¿szej wartoœci sygna³u TPS, który 
aktywuje pompowanie. Pompowanie zostanie przeprowadzone jedynie, je¿eli taki wzrost wartoœci 
wydarzy siê w odstêpach czasowych, okreœlonych przez ten parametr. 
 Wartoœæ domyœlna tego parametru wynosi 25. 
  
Okres czasu w którym wzrasta TPS (Time for the TPS increase, Tempo in cui deve avvenire 
incremento TPS) 
 Jak ju¿ wyjaœniono w poprzedniej czêœci, ten parametr pozwala na ustawienie odstêpu 
czasowego na wzrost wartoœci sygna³u TPS, pozwalaj¹cego na aktywacjê pompowania. Jego wartoœæ 
znajduje siê w pierwszym polu, 
 Wartoœæ domyœlna dla tego parametru, w dziesiêtnych sekundy wynosi 2. 
  
Czas zahamowania pompowania (Pumping inhibiting time, Tempo inhibizione pompata) 
 Po wyst¹pieniu zjawiska pompowania, przed umo¿liwieniem kolejnego, musi up³yn¹æ pewnien 
okres czasu, który jest wprowadzony w ramach tego parametru. 
 Wartoœæ domyœlna dla tego parametru w dziesiêtnych sekundy wynosi 10. 
  
Typ pompowania (Pumping type, Tipo pompata) 

Pompowanie polega na nag³ym otwarciu aktuatora STEP i jest pompowaniem dodatnim. 
 Dla pewnych specyficznych zastosowañ mo¿e przydaæ siê tak¿e pompowanie ujemne, czyli 
zamkniêcie aktuatora STEP, na przyk³ad w czasie nag³ego wzrostu wartoœci sygna³u TPS. 
 Ten parametr pozwala wybraæ 
pomiêdzy pompowaniem dodatnim 

 

 



  
Kroki w trakcie pompowania (mapa 
obroty –kroki pompowania) (Steps in 
pumping r.p.m. – steps pumping map, 
Passi in pompata) 
 System Just pozwala na 
ustawie-nie pompowania w zale¿noœci 
od wartoœ-ci sygna³u z czujnika liczby 
obrotów. Tak wiêc je¿eli powstan¹ 
warunki aktywuj¹ce pompowanie, 
istnieje mo¿liwoœæ ustawienia ró¿nej 
liczby kroków pompuj¹cego aktuatora 
STEP. 
 Pojawia siê podwójna kolumna 
(rys. 19), w której zamieszczone s¹ 
wartoœci z czujnika obrotów i kroków 
(r.p.m. – steps, giri-passi), odpowiada-
j¹ce liczbie pompuj¹cych kroków, które 
aktuator STEP powinien wykonaæ gdy 
zmienia siê liczba obrotów. 
 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rezolucja, 
dozwolona na wartoœciach sygna³u z 
czujnika obrotów wynosi 256 obr/min, 
dlatego te¿ mo¿na jedynie wprowadziæ 
do tabeli wartoœci bêd¹ce 
wielokrotnoœci¹ liczby 256 (program 
automatycznie zaokr¹gla wprowadzan¹ 
wartoœæ do liczby bêd¹cej 
wielokrotnoœci¹ 256). 
 Wartoœæ sygna³u z czujnika 
obrotów w ka¿dej parze wartoœci 
znajduje siê na pierwszym polu, a iloœæ 
kroków pompuj¹cych aktuatora STEP 
to wartoœci znajduj¹ce siê na drugim 
polu w ka¿dej parze wartoœci. 
  
4.7.6 PRZEKROCZENIE PROGU OBROTÓW 
  

Rys. 20 przedstawia okno odnosz¹ce siê do menu „Out-of-the-revs threshold conditions” 
(Fouri giri), zawieraj¹cego wszystkie parametry odnosz¹ce siê do strategii zarz¹dzania w przypadku, 
gdy podczas pracy na gazie liczba obrotów przekracza progi. 
 Jak ju¿ wspomniano w czêœci 1.3.1.2, w przypadku gdy silnik pracuje na gazie na obrotach 
wychodz¹cych poza próg, system automatycznie prze³¹cza siê na benzynê, wykorzystuj¹c pracê ECU 
wtrysku benzynowego zgodnie ze strategi¹ opart¹ na liczbie obrotów. 
 Po powrocie do odpowiednich warunków pracy, ECU automatycznie przeprowadza 
prze³¹czenie na gaz (czêœæ 1.3.1.1). 
  
Próg prze³¹czenia na benzynê (Petrol changing over threshold, Soglia commutazione a benzina) 

Ten parametr okreœla próg obrotów, powy¿ej którego nastêpuje automatyczne prze³¹czenie na 
benzynê, je¿eli samochód pracuje na gazie. 
 Zaleca siê ustawienie tej wartoœci jako ni¿szej ni¿ wartoœæ progu dla ECU benzynowego, aby 
zabezpieczyæ silnik przed uszkodzeniem. 
 Wartoœæ domyœlna dla tego parametru wynosi 6200. 
  
Próg ponownego prze³¹czenia na gaz (Gas rechanging over treshold, Soglia di ricommut. a gas) 
 Ten parametr okreœla próg obrotów, poni¿ej którego nastêpuje ponowne prze³¹czenie na gaz, 
je¿eli nast¹pi³o prze³¹czenie na benzynê w warunkach przekroczenia progu obrotów. Prze³¹czenie to 
nastêpuje po spe³nieniu warunków, koniecznymi do prze³¹czenia na gaz (czêœæ 1.3.1.1). 
 Wartoœæ domyœlna dla tego parametru wynosi 5700. 
 

 

 



4.8 OBSERWACJA OFFLINE 
  
Je¿eli chodzi o wyregulowane 

ECU (po zakoñczeniu procedury 
pierwszego wprowadzania danycah i 
dodatkowych konfiguracji), istnieje 
mo¿liwoœæ obserwacji g³ównych 
ustawionych wartoœci dziêki poleceniu 
Offline (rys. 21). 
  
4.8.1 PIERW SZE WPROW ADZANIE I 
SAMOKONFIGURACJA 

  
Po wybraniu z menu Offline 

polecenia First acquisition (Prima 
aquisizione), pojawia siê okno 
stanowi¹ce podsumowanie wszystkich 
wartoœci wprowadzonych do systemu 
podczas procedury pierwszego 
wprowadzania i samokonfiguracji. 
  
4.8.2 DODATKOW E USTAWIANIE 
RÊCZNE 

  
Po wybraniu polecenia „Manual 

settings” (Tarature manuale) z menu 
Offline, pojawia siê okno stanowi¹ce 
podsumowanie g³ównych wartoœci 
dodatkowych konfiguracji
przeprowadzonych w systemie. 
 Takie wartoœci s¹ generalnie 
zbie¿ne z wartoœciami dodatkowego 
rêcznego ustawiania, które mo¿e 
zostaæ przeprowadzone przy pomocy 
prze³¹cznika i skrzynki diagnostycznej 
(czêœæ 3.5). 
 Je¿eli ktoœ przeprowadzi rêczne 
ustawianie dodatkowe za pomoc¹ 
prze³¹cznika (jak zosta³o opisane w 
czêœci 3.5), w komputerze pojawi siê 
okno podobne do okna
przedstawionego na rys. 23. Znajduje 
siê na nim tak¿e czêœæ poœwiêcona 
wartoœciom online, które zmieniaj¹ siê, 
obrazuj¹c ustawienia przeprowadzane 
za pomoc¹ prze³¹cznika. 
  
4.9 NIEPRAWID£OWOŒCI 
  

Jak wspomniano w czêœci 3.9, 
Just ECU jest wyposa¿one w system 
samodiagnostyczny, który wykrywa 
nieprawid³owoœci podczas pracy i 
informuje o nich za pomoc¹
specjalnych kodów, odczytywanych z 
zachowania diód na prze³¹czniku. 
  PPrrooggrraamm  kkoommppuutteerroowwyy  rróówwnniiee¿¿  
pprrzzeecchhoowwuujjee  iinnffoorrmmaaccjjee  oo  wwsszzeellkkiicchh  
nniieepprraawwiidd³³oowwooœœcciiaacchh,,  kkttóórree  wwyyddaarrzzyy³³yy  
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prze³¹cznika i skrzynki diagnostycznej 
(czêœæ 3.5). 
 Je¿eli ktoœ przeprowadzi rêczne 
ustawianie dodatkowe za pomoc¹ 
prze³¹cznika (jak zosta³o opisane w 
czêœci 3.5), w komputerze pojawi siê 
okno podobne do okna
przedstawionego na rys. 23. Znajduje 
siê na nim tak¿e czêœæ poœwiêcona 
wartoœciom online, które zmieniaj¹ siê, 
obrazuj¹c ustawienia przeprowadzane 
za pomoc¹ prze³¹cznika. 
  
4.9 NIEPRAWID£OWOŒCI 
  

Jak wspomniano w czêœci 3.9, 
Just ECU jest wyposa¿one w system 
samodiagnostyczny, który wykrywa 
nieprawid³owoœci podczas pracy i 
informuje o nich za pomoc¹
specjalnych kodów, odczytywanych z 
zachowania diód na prze³¹czniku. 
Program komputerowy równie¿ przechowuje informacje o wszelkich nieprawid³owoœciach, które wydarzy³y siê od momentu przeprowadzenia ich skasowania. 
  

 

 

 



 

 

 

  AAbbyy  jjee  zzoobbaacczzyyææ,,  wwyyssttaarrcczzyy  
wweejjœœææ  ddoo  mmeennuu  DDeeffeeccttss  ((AAnnoommaalliiee)),,  
kkttóórree  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  nnaa  rryyss..  2244..  
  WWyycczzyysszzcczzeenniiee  wwsszzyyssttkkiicchh  
nniieepprraawwiidd³³oowwooœœccii  ww  ssyysstteemmiiee  nnaa  
eekkrraanniiee  kkoommppuutteerraa  mmoo¿¿nnaa  
pprrzzeepprroowwaaddzziiææ  nnaacciisskkaajj¹¹cc  ppoolleecceenniiee  
„„wwyycczzyyœœææ””  ((CClleeaarr,,  CCaanncceellllaa))..  
  OOppiiss  nniieepprraawwiidd³³oowwooœœccii  ii  iicchh  
uussuuwwaanniiee  ooppiissaannoo  ww  cczzêêœœccii  33..99..  
  
  
    
44..1100  ZZAARRZZ¥¥DDZZAANNIIEE  UUSSTTAAWWIIAANNIIEEMM  
DDAANNYYCCHH  
    

WW  tteejj  ffaazziiee  uussttaawwiiaanniiaa,,  oopprróócczz  
wwssppoommaaggaanniiaa  wwaarrttooœœcciiaammii  lliicczzbboowwyymmii  ii  
wwyykkrreessaammii  ww  gg³³óówwnnyymm  ookknniiee  ((rryyss..  11)),,  
iissttnniieejjee  ttaakk¿¿ee  mmoo¿¿lliiwwooœœææ  zzaacchhoowwyywwaanniiaa    
wwsszzyyssttkkiicchh  wwaarrttooœœccii,,  ooddcczzyyttyywwaannyycchh  
pprrzzeezz  EECCUU  ww  ooddppoowwiieeddnniimm  pplliikkuu  
zzaawwiieerraajj¹¹ccyymm  ddaannee..  WW  ttyymm  cceelluu  nnaallee¿¿yy  
wwyybbrraaææ  ppoolleecceenniiee  FFiillee  ((rryyss..  2255))..  
  AAbbyy  zzaacczz¹¹ææ  zzaappiissyywwaanniiee  
wwsszzyyssttkkiicchh  ddaannyycchh  ssyysstteemmuu,,  
ppoocczz¹¹wwsszzyy  oodd  jjaakkiieeggooœœ  mmoommeennttuu,,  
wwyyssttaarrcczzyy  wwyybbrraaææ  ppoolleecceenniiee  „„SSttoorraaggee  
ssttaarrtt””  ((IInniizziioo  mmeemmoorriizzzzaazziioonnee))  zz  mmeennuu  
FFiillee  lluubb  kklliikknn¹¹ææ  nnaa  ooddppoowwiieeddnnii¹¹  iikkoonnêê..  
PPoojjaawwii  ssiiêê  ookknnoo  pprrzzeeddssttaawwiioonnee  nnaa  rryyss..  
2266..  WWóówwcczzaass  mmoogg¹¹  zzoossttaaææ  
wwpprroowwaaddzzoonnee  ddaannee  ddoottyycczz¹¹ccee  ppoojjaazzdduu,,  
wwppiissaannee  ppooddcczzaass  ffaazzyy  uussttaawwiiaanniiaa,,  wwrraazz  
zz  wwsszzeellkkiimmii  kkoommeennttaarrzzaammii  ddoottyycczz¹¹ccyymmii  
ssttaannuu  ssyysstteemmuu  ppooddcczzaass  zzaacchhoowwyywwaanniiaa  
ddaannyycchh..  PPoopprrzzeezz  nnaacciiœœnniiêêcciiee  ppoollaa  
„„SSttoorree””  ((SSaallvvaa)),,  rroozzppoocczzyynnaa  ssiiêê  
zzaappiissyywwaanniiee  ddaannyycchh  ww  pplliikkuu..  
    
AAbbyy  wwyyjjœœææ  zz  zzaacchhoowwyywwaanniiaa  ww  ddoowwoollnneejj  
cchhwwiillii,,  wwyyssttaarrcczzyy  wwyybbrraaææ  zz  mmeennuu  FFiillee  
ppoolleecceenniiee  SSttoorraaggee  eenndd,,  lluubb  nnaacciissnn¹¹ææ  nnaa  
ooddppoowwiieeddnnii¹¹  iikkoonnêê..  
  WW  tteenn  ssppoossóóbb  zzoossttaajjee  zzaappiissaannyy  
pplliikk  zzaawwiieerraajj¹¹ccyy  ddaannee,,  kkttóórryy  mmoo¿¿ee  bbyyææ  
wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyy  ddoo  pprrzzeeggll¹¹ddaanniiaa  lluubb  
ddookkuummeennttaaccjjii  uussttaawwiiaanniiaa,,  lluubb  ddoo  
rroozzwwii¹¹zzyywwaanniiaa  eewweennttuuaallnnyycchh  
pprroobblleemmóóww  ppooddcczzaass  rreegguullaaccjjii  
uussttaawwiieenniiaa..  
  
  
    
  
44..1111  PPLLIIKKII  EEEEPPRROOMM  



 
Do ka¿dego pliku EEPROM mo¿na 
do³¹czyæ szczegó³owy opis. Dobrze jest 
tworzyæ pliki dotycz¹ce danego
pojazdu, poniewa¿ to umo¿liwia: 
- -          stworzenie 

uporz¹dkowanych plików historii 
wszystkich instalacji, co przydaje 
siê podczas przysz³ych przegl¹dów 
czy regulacji instalacji, 

- -          ponowne wykorzystanie 
plików EEPROM z danej instalacji 
pojazdu, jako punkt odniesienia do 
instalacji w pojeŸdzie tego samego 
rodzaju. 
Menu nie tylko umo¿liwia

zachowanie pliku EEPROM z instalacji, 
ale tak¿e zaprogramowanie EEPROM 
nowego ECU za pomoc¹ ju¿ 
istniej¹cego pliku. 

Menu zarz¹dzaj¹ce plikami
EEPROM zosta³o przedstawione na 
rys. 27. 
  
4.11.1 ZACHOWYWANIE DANYCH W 
PLIKU PRZEZ EEPROM 
  

Po wybraniu „Save on file” 
(Salvataggio su file) z menu EEPROM, 
lub klikniêciu na odpowiedni¹ ikonê, 
pojawia siê okno przedstawione na rys. 
28. Umo¿liwia ono do³¹czenie
wszelkich informacji szczegó³owych, 
potrzebnych do wyró¿nienia danego 
pliku EEPROM. 

Pola, które obowi¹zkowo
nale¿y wype³niæ podczas tworzenia i 
zachowywania pliku EEPROM to Car 
make (Marca) i Model (Modello). 
Wiadomo te¿, ¿e im wiêcej danych 
zostanie wprowadzonych, tym ³atwiej 
jest rozró¿niæ jeden samochód od 
drugiego. 

W górnym oknie ekranu 
pokazane s¹ pliki EEPROM, które 
zosta³y wczeœniej zachowane w 
komputerze.  

Podczas uzupe³niania danych odnosz¹cych siê do pliku EEPROM, który ma zostaæ 
zachowany, na liœcie ukazuj¹ siê wczeœniej zachowane pliki dotycz¹ce podobnych samochodów. 
  
4.11.2 £ADOWANIE PLIKÓW EEPROM 

  
Istnieje mo¿liwoœæ ponownego wykorzystania pliku EEPROM, zawieraj¹ce dane dotycz¹ce 

ustawienia jakiegoœ samochodu jako punktu odniesienia do ustawienia pojazdu tego samego typu. 
Jako punkt wyjœcia nale¿y wykorzystaæ plik EEPROM takiego samego modelu pojazdu, 
wyposa¿onego w system gazowy sk³adaj¹cy siê z takich samych komponentów oraz, je¿eli to 
mo¿liwe, zamontowanych w identyczny sposób. 
W tym przypadku nie mo¿na jednak zagwarantowaæ, ¿e nie wyst¹pi koniecznoœæ dokonania regulacji, 
aby ustawienie by³o optymalne. 

 

 



 

 

EEPROM, w oparciu o plik EPROM utworzony przez instalatora podczas ustawiania, lub w oparciu o 
pliki EEPROM, które powsta³y w BRC podczas przeprowadzonego przez BRC ustawiania. 
  
 
 
 
 
 
  
4.11.2.1 Pliki osobiste 
Je¿eli ktoœ chce zaprogramowaæ nowe EEPROM za pomoc¹ plików wybranych z plików zachowanych podczas osobistego ustawiania, wystarczy z menu wybraæ polecenie „Personalised setting up” (Messa a punto personalizzata). Pojawia siê okno przedstawione na rys. 30. Mo¿na wówczas znaleŸæ, wybraæ oraz wprogramowaæ po¿¹dany plik EEPROM, 
wybieraj¹c go spoœród uprzednio 
zachowanych plików. 
  
4.11.2.2 Pliki BRC 
Druga mo¿liwoœæ to wykorzystanie jednego z plików, dostarczonych przez BRC w celu programowania nowego EEPROM. 
Wystarczy wówczas wybraæ polecenie „BRC setting up” (Messa a punto BRC). Pojawia siê okno podobne do okna przedstawionego na rys. 30. Mo¿na wówczas znaleŸæ, wybraæ oraz wprogramowaæ po¿¹dany plik EEPROM, wybieraj¹c go spoœród plików BRC zachowanych w komputerze lub bezpoœrednio z internetowej witryny.  
  
4.11.3 USUWANIE PLIKU EEPROM 
Aby usun¹æ jakiœ wczeœniej zachowany plik EEPROM, nale¿y z menu wybraæ polecenie „Clear EEPROM file” (Cancellazione file di EEPROM). Pojawi siê okno przedstawione na rys. 31. Mo¿na wówczas znaleŸæ, wybraæ oraz usun¹æ po¿¹dany plik EEPROM, wybieraj¹c go spoœród uprzednio zachowanych plików. 
    



 

 

 

 
4.12 NARZÊDZIA (Utilities, Utilita) 
  
Menu „Utilities” oferuje inne przydatne funkcje, takie jak mo¿liwoœæ zachowywania w katalogu oraz resetowania wszystkich plików EEPROM, zachowanych w komputerze podczas ustawiania samochodów oraz mo¿liwoœæ sprawdzenia wykresów dostarczonych przez BRC. 
 Opcje tego menu zosta³y przedstawione na rys. 33. 

  
4.11.4 USTAWIANIE (Setup) 

  
Funkcja parametru Setup, któr¹ 

omówiono w czêœci 3.5.8, jest 
wykorzystywana do ca³kowitego
usuniêcia wszelkich poprawek
przeprowadzonych w ECU. 
Po dokonaniu tej operacji nale¿y wy³¹czyæ pojazd oraz starannie wyregulowaæ ECU, powtarzaj¹c procedurê pierwszego wprowadzenia danych i samokonfiguracji. 
Do przeprowadzenia ustawienia wystarczy z menu EEPROM wybraæ polecenie „Setup”, lub nacisn¹æ odpowiedni¹ ikonê. Wówczas pojawi siê okno przedstawione na rys. 32. 
Po wybraniu polecenia „Initialise” (Inizializza) i potwierdzenia w drugim oknie, w którym ponownie nale¿y potwierdziæ operacjê, ECU zostaje ca³kowicie oczyszczone. 
  
UUWWAAGGAA!!  OOppeerraaccjjêê  ttêê  nnaallee¿¿yy  
pprrzzeepprroowwaaddzzaaææ  jjeeddyynniiee  ww  wwyyjj¹¹ttkkoowwyycchh  
pprrzzyyppaaddkkaacchh!!  



 

 

 

  
4.12.1 ZAPISYWANIE DANYCH I 
RESETOWANIE 

  
Po wybraniu „Save data” 

(Salva) pojawia siê okno przedstawione 
na rys. 34. Istnieje mo¿liwoœæ 
wykonania kopii zapasowych
wszystkich plików powstaj¹cych
podczas przeprowadzania ró¿nych 
ustawieñ, w specjalnych katalogach w 
komputerze. 
Resetowanie ewentualnych kopii zapasowych w katalogach w komputerze mo¿na przeprowadziæ poprzez wybranie polecenia „Data reset” (Ripristino archivi da). Pojawi siê wówczas okno przedstawione na rys. 35. 
  
4.12.2 WYKRESY 
  
Kolejn¹ ciekaw¹ funkcj¹ programu komputerowego jest mo¿liwoœæ skonsultowania prawid³owoœci pracy systemu Just na wykresach, które opracowano dla kilku typów samochodów. Informacje w wykresach pochodz¹ z pliku programowego, który mo¿na aktualizowaæ w internecie ³¹cz¹c siê bezpoœrednio z witryn¹ BRC. 
  
4.13 KONFIGURACJA 

  
NNaa  rryyss..  3366  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  mmeennuu  

„„CCoonnffiigguurraattiioonn””..  UUmmoo¿¿lliiwwiiaa  oonnoo  wwyybbóórr  
jjêêzzyykkaa,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  bbyyææ  
pprrzzeepprroowwaaddzzoonnee  pprrooggrraammoowwaanniiee  oorraazz  
uussttaawwiieenniiee  ppoorrttuu  sseerryyjjnneeggoo  kkoommppuutteerraa,,  
pprrzzeezz  kkttóórryy  mmaa  bbyyææ  ddookkoonnaannee  
ppoo³³¹¹cczzeenniiee  zz  JJuusstt  EECCUU..  



 

 

 

4.13.1 WYBÓR JÊZYKA 
  
Po wybraniu polecenia

„Language” (Lingua) pojawia siê obraz 
przedstawiony na rys. 37. Istnieje 
wówczas mo¿liwoœæ wyboru jednego z 
czterech jêzyków po klikniêciu na 
odpowiedni¹ ikonê (angielski, w³oski, 
francuski i hiszpañski), a nastêpnie na 
„Save” (Salva). 
  
4.13.2 KONFIGURACJA PORTU 
  

Po wybraniu polecenia „Serial” 
pojawia siê okno przedstawione na rys. 
38. Istnieje wówczas mo¿liwoœæ 
skonfigurowania portu seryjnego, przez 
który bêdzie mo¿na poprawnie
komunikowaæ siê z mikrokontrolerem 
ECU. Aby wymiana danych przebiega³a 
poprawnie, wprowadzono wstêpne 
wartoœci parametrów. W razie
problemów z komunikacj¹ z ECU 
zaleca siê skontaktowanie z serwisem 
BRC. 
  
4.14 WERSJA OPROGRAMOWANIA 
  

Po wybraniu z menu polecenia 
„Info” pojawia siê okno przedstawione 
na rys. 39., na którym znajduj¹ siê 
informacje dotycz¹ce bie¿¹cej wersji 
oprogramowania wraz z innymi
informacjami. 
  
4.15 WYJŒCIE Z PROGRAMU 
  

Wyjœcie z programu dokonuje 
siê przez wybranie z menu File 
polecenia Quit (Esci), lub przez 
klikniêcie na odpowiedni¹ ikonê 
(ostatnia po prawej stronie). 
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