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PROGRAM KOMPUTEROWY 
DLA INSTALATORÓW SYSTEMU 
SEQUENT

 Je¿eli system wtrysku gazu 
„SEQUENT” jest najbardziej awan-
gardowym systemem sekwen-
cyjnego wtrysku fazy lotnej GPL, 
powsta³ym w wyniku nieustannych 
badañ i poszukiwañ prowadzonych 
przez firmê BRC, to  interfejs PC 
stanowi jeszcze bardziej rozwiniête 
narzêdzie, s³u¿¹ce do regulacji i 
diagnostyki instalacji gazowej, 
opracowane i rozprowadzane przez 
BRC. 

Centralkê elektroniczn¹ „FLY 
SF” mo¿emy nazwaæ mózgiem 
systemu „SEQUENT”, który w 
ka¿dym momencie ca³kowicie nim 
s te ru je ,  ok reœ la j¹c  spa lan ie  
mieszanki palnej, wykonuj¹c szereg 
obliczeñ na podstawie sygna³ów 
przekazywanych przez czujniki, 
nieustannie uaktualniaj¹c swoje 
mapy, itp. ¯eby centralka mog³a to 
wszystko wykonywaæ, musi zostaæ 
specjalnie zaprogramowana i  
ustawiona, musi mieæ podan¹ mapê i 
parametry samochodu, do którego 
zostanie zainstalowana. 

Program komputerowy dla 
instalatorów stanowi niezbêdne 
narzêdzie, przy pomocy, którego 
centralka mo¿e w pe³ni sterowaæ 
systemem SEQUENT. W praktyce, 
aby  wzbogac iæ  lub  zubo¿yæ  
m i e s z a n k ê  p a l i w a ,  z m i e n i æ
 parametry prze³¹czania benzyna/ 
gaz, zwiêkszyæ lub zmniejszyæ k¹t 
przyspieszenia zap³onu dal ró¿nych 
warunków pracy silnika,  ustawiæ 
czujnik iloœci gazu w zbiorniku, 
zweryfikowaæ ewentualne b³êdy 
monta¿u instalacji elektrycznej, 
wyœwietliæ parametry fizyczne (np. 
ciœnienie kolektora dolotowego) i 
funkcjonalne (np. czasy wtrysku 
paliwa i duty cycle wtryskiwaczy, 
sondy lambda, centrowania mapy), 
itd., itd. ... wcale nie potrzeba 

œrub, pokrête³, prze³¹czników 
instalacji. Regulacja odbywa siê 
bowiem w sposób „wirtualny” 
poprzez interfejs i program 
komputerowy.

DO KOGO JEST SKIEROWANY 
PODRÊCZNIK KOMPUTEROWY 

Nin ie jszy  podrêczn ik  
skierowany jest do osób:

instaluj¹cych lub usta-
wiaj¹cych instalacjê gazow¹ 
„ S E Q U E N T ”

które zainstalowa³y w 
komputerze 'program kom-
puterowy dla  instalatorów 
SEQUENT' 

potrzebuj¹cych przewo-
dnika po programie kompute-
rowym

pragn¹cych zrozumieæ lub 
pog³êbiæ zasady funkcjonowania  
systemu SEQUENT

potrzepuj¹cych pomocy 
podczas ustawiania lub do 
rozwi¹zania

problemów zwi¹zanych z 
systemem SEQUENT. 
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INFORMACJE 
PRZYDATNE

Zaleca siê zapoznanie z 
innymi publikacjami BRC na temat 
systemu SEQUENT.

Typologia monta¿u.
Obejmuje ogólne  schematy 
elektryczne i monta¿owe z jakimi 
mo¿e siê spotkaæ instalator.  
Zale¿¹ one od iloœci cylindrów, ich 
rozmieszczenia oraz mocy silnika.  
Stanowi¹ cenne Ÿród³o informacji 
w przypadku zak³adania instalacji 
gazowej do samochodu bez 
zestawu dedykowanego. 

 Podrêcznik do programu.
Jest niezbêdnym przewodnikiem 
wszystkich tych, którzy pragn¹ 
nauczyæ siê korzystaæ z systemu 
SEQUENT za pomoc¹ peceta. 
Zawiera miêdzy innymi informacje 
na  tema t  two rzen ia  map ,  
p r o g r a m o w a n i a  c e n t r a l k i ,  
diagnostyki,  konfigurowania 
funkcjonalnych parametrów 
systemu. Opisuje dzia³anie 
zainstalowanego w komputerze 
programu SEQUENT, który 
prowadzi u¿ytkownika  krok po 
kroku po poszczególnych jego 
funkcjach.

Specjalistyczne instrukcje.
S¹ to instrukcje mechaniczne oraz 
schematy elektryczne konkretnych 
samochodów opracowanych w 
siedzibie BRC.  Zawieraj¹ 
szczegó³owe informacje zarówno 
o po³¹czeniach elektrycznych, jak i 
o rozmieszczeniu poszczególnych 
komponentów mechanicznych.  

samochodowych opracowano  
zestawy dedykowane ze 
specjalnymi uchwytami do 
mocowan ia ,  a  n i ek iedy  
specjalny prze³¹cznik dedy-
kowany dla danego typu 
samochodu. Kit podstawowy i 
standardowy dobiera siê 
z g o d n i e  z  z a l e c e n i a m i  
instrukcji.

Common Rail modu³ dla gazu
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Rys. 1.1     Przewód do
komunikacji SEQUENT

Rys. 1.2A   Klucz 
Hardware do portalu 
równoleg³ego

Rys. 1.2.B  Klucz 
Hardware do portalu 
USB

1. OD CZEGO ZACZ¥Æ?

Oto wykaz komponentów 
niezbêdnych do prowadzenia dialogu 
z centralk¹ instalacji SEQUENT:

1. Przenoœny komputer osobisty 
2 .  P r z e w ó d  d o  k o m u n i k a c j i  
SEQUENT (kod DE512114)
3. Software do PC SEQUENT na 
CDROM

4. Klucz Hardware SEQUENT

Za wyj¹tkiem PC (który mo¿na 

zamówiæ osobno w BRC) pozosta³e 

komponenty znajduj¹ siê w zestawie 

„ S o f t w a r e  S E Q U E N T ”

, kod 90AV99002033.

Na rysunku 1.1 przedstawiono 

przewód do komunikacji SEQUENT, 

na rysunku 1.2.A  i 1.2.B - klucz 

hardware, odpowiednio do portalu 

równoleg³ego i USB.  Przypomina siê, 

¿e klucz hardware do SEQUENT 

r o z p o z n a j e  s i ê  p o  n a p i s i e  

„SEQUENT” lub „SF” wyt³oczonym na 

ciep³o z jednej jego strony; inne klucze 

hardware, nawet te od innych 

systemów BRC nie dzia³aj¹. 

Poni¿ej przedstawiono krótk¹ 

charakterystykê ww. komponentów.

1.1 KOMPUTER OSOBISTY

Software SEQUENT jest 

przeznaczony do komputera z 

z a i n s t a l o w a n y m  s y s t e m e m  

operacyjnym Windows® 95 (tylko dla 

wersji 4.00950b lub wy¿szej), 

Windows® 98, Windows® 2000, 

Windows® ME oraz Windows® XP.

Wymagana charakterystyka 

Hardware.
 Charakterystyka Hardware - 
minimum:
Mikroprocesor Pentium 133

 
Pamiêæ RAM 16 MB
 Twardy Dysk 1 GB
 Monitor 800x600
 portal - magistrala

Charak te rys tyka  Hardware  -  
zalecana:

Mikroprocesor Pentium II 350

Pamiêæ RAM 64 MB
Twardy Dysk 1 GB
Monitor 800x600
Portal - magistrala 
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Firma BRC na zamówienie mo¿e 
dostarczyæ przenoœny PC z  zainstalo-
wan¹ najnowsz¹ wersj¹ Software do 
programowania instalacji BRC. 
Funkcjonalnoœæ sprawdzona i  
przetestowana.  

1.2 PRZEWÓD DO KOMUNIKACJI 
DO INSTALACJI SEQUENT

P r z e w ó d  o  o b w o d z i e  
elektrycznym odpowiednim do 
przetwarzania sygna³ów komunikacji 
pochodz¹cych od centralki, zgodnych 
ze standardem samochodowym ISO 
9141 i ISO 15031 i odpowiednich do 
PC, czyli zgodnych ze  standardem do 
komunikacji poprzez magistralê 
R S 2 3 2 .   P r z e w ó d  n i e  j e s t  
kompatybilny z przewodami ju¿ 
u¿ywanymi w innych systemach BRC, 
np. w FLYING INJECTION, JUST czy 
JUST HEAVY. 

Mo¿na go zamówiæ w BRC, 
kod DE512114.
 
1.3 SOFTWARE ORAZ KLUCZ 
HARDWARE 

Software mo¿e byæ zapisany 
na CDROM lub na dyskietce. Wchodzi 
w  s k ³ a d  z e s t a w u  „ S o f t w a r e  
SEQUENT”, kod 90AV99002033 
(wersja na CDROM) lub kod 
90AV99002034 (wersja na dyskietce 
3,5'').

Uaktualn ienia programu 
centralki,  BRC  przekazuje do swojej 
sieci sprzeda¿y;  mo¿na  je  równie¿ 
œci¹gn¹æ ze  strony  internetowej    
BRC, .  www.brc.it
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2. INSTALOWANIE SOFTWARE 
ORAZ ZASTOSOWANIE KLUCZA 
HARDWARE

Program mo¿na zainstalowaæ 
zarówno za pomoc¹ CDROM'u, jak i 
dyskietek tj. plików œci¹gniêtych z 
Internetu  .

W ten sam sposób mo¿na 
uaktualniæ software peceta oraz pliki 
do programowania centralki (softwa-
re, program operacyjny 'caricatore', 
mapy, ustawienia), tj. za pomoc¹ 
CDROM'u lub dyskietek z plikami 
œci¹gniêtymi z Internetu. 

Aby mo¿na by³o zapro-
gramowaæ centralkê, to oprócz 
niezbêdnego do sterowania i  
zaprogramowania centralki programu 
SEQUENT, potrzebne s¹ równie¿ 
nastêpuj¹ce pliki i programy:
* program do funkcjonowania 
centralki
* program operacyjny 'caricatore', 
pozwala na przechodzenie 
* z programu ju¿ zainstalowanego w 
centralce do nowego programu
* pliki zawieraj¹ce mapy samochodu 
ju¿ opracowanego (o nazwie typu 
.AAP)
* pliki zawieraj¹ce ustawienia 
samochodu ju¿ opracowanego ( o 
nazwie   typu .FSF).

Zacznijmy zatem od pocz¹tku, 
czyli od zainstalowania programu. W 
dalszej czêœci niniejszego podrê-
cznika mówimy szczegó³owo obydwa 
sposoby instalowania, za pomoc¹ 
CDROM'u i za pomoc¹ dyskietek.

2.1  INSTALOWANIE SOFTWARE 
„SEQUENT” W KOMPUTERZE ZA 
POMOC¥ CDROM'u

Dysponuj¹c ju¿ przenoœnym 
komputerem i CDROM'em do 
zainstalowania Software „SEQUENT” 
nale¿y:
1.  W³¹czyæ komputer i poczekaæ na 
jego zalogowanie.
2. W³o¿yæ CD-ROM.

http://www.brc.it

uruchomienie programu instalacyj-
nego (w razie jego braku, patrz 
UWAGA poni¿ej).
4. Na szablonie przedstawionym na 
rysunku 2.1 klikn¹æ na ikonie 
SEQUENT.
5. Na szablonie przedstawionym na 
rysunku 2.2, jeœli instaluje siê 
program po raz pierwszy - klikn¹æ 
na ikonie  SEQUENT; w celu 
uaktualnienia programu - klikn¹æ na 
ikonie UPDATE SEQUENT. 
6. Procedura instalowania jest 
prowadzona krok po kroku, na 
ka¿de pytanie trzeba odpowiedzieæ 
„Next” lub twierdz¹co.

7. Je¿eli podczas instalowania 
zostanie zaproponowane, aby wybraæ 
przeznaczenie, trzeba zostawiæ to 
oryginalne i kontynuowaæ przyciska-
j¹c przycisk „Next”.
8.  Gdy zacznie siê instalowanie 
programu (rys. 2.3), to trzeba 
odczekaæ, a¿ pasek wype³nienia 
procentowego osi¹gnie 100%.
9.  W okienku „InstallSchieldWizard 
Complet” (rys. 2.4) przycisn¹æ 
przycisk Koniec.
10.  Komputer mo¿e poprosiæ o 
zamkniêcie i ponowne uruchomienie 
Windows®: przycisn¹æ TAK.

Rys. 2.1  Pierwszy szablon instalacji

Rys. 2.2  Drugi szablon instalacji



UWAGA: Po w³o¿eniu CD-
ROM'u automatyczne urucho-
mienie instalowania programu 
SEQUENT, zale¿y od samego 
ustawienia komputera.  Gdyby 
instalowanie nie zosta³o automa-
tycznie uruchomione, to trzeba 
uruchomiæ program „Setup” na 
g³ównym szablonie CD-ROM'u 
(przycisn¹æ przycisk START> 
Wykonaj,  napisaæ „D:\Setup.exe” i 
przycisn¹æ OK.  Litera „D” oznacza 
napêd CD-ROM.  Je¿eli w danym 
komputerze inna litera oznacza 
napêd CD-ROM, to naturalnie 
nale¿y j¹ wpisaæ).

 2.2  INSTALOWANIE SOFTWARE 
„SEQUENT” W KOMPUTERZE ZA 
POMOC¥ DYSKIETEK

Tak jak ju¿ powiedziano, mo¿na 
zainstalowaæ program za pomoc¹ 
dyskietek, w tym celu nale¿y:
1.  W³¹czyæ komputer i poczekaæ na 
jego zalogowanie.
2.  W³o¿yæ dyskietkê instalacyjn¹ nr 1 
Software SEQUENT
3. Uruchomiæ program „Setup” 
(przycisn¹æ przycisk START> 
Wykonaj,  napisaæ „A:\Setup.exe” i 
przycisn¹æ OK).
4. Program instalacyjny krok po kroku 
p o p r o w a d z i  u ¿ y t k o w n i k a  p o  
procedurze instalacyjnej.
5. Na ka¿de pytanie programu 
instalacyjnego krok po kroku, trzeba 
odpowiedzieæ „Next” lub twierdz¹co.
6. Je¿eli podczas instalowania 
zostanie zaproponowane, aby wybraæ 
przeznaczenie, trzeba zostawiæ to 
o r y g i n a l n e  i  k o n t y n u o w a æ  
przyciskaj¹c przycisk „Next”.
7.  Gdy zacznie siê instalowanie 
programu (rys. 2.3), to trzeba 
odczekaæ, a¿ pasek wype³nienia 
procentowego osi¹gnie 100%.
8.  W okienku „InstallSchieldWizard 
Complet” (rys. 2.4) przycisn¹æ 
przycisk Koniec.
9. Komputer mo¿e poprosiæ o 
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zamkniêcie i ponowne urucho-
mienie Windows®: przycisn¹æ TAK.
10. W³o¿yæ klucz hardware do portu 
drukarki (lub równoleg³ego). 
Zazwyczaj znajduje siê z ty³u 
komputera przenoœnego. Do 
nowszych modeli pecetów stosuje 
siê klucz USB do portalu USB.
11. Uruchomiæ program (przycisk 
Start> Programy> Sequent).

Nowo zainstalowany 
program mo¿e ju¿ funkcjo-
nowaæ, ale nale¿y jeszcze 
zainstalowaæ dostêpne mapy 
oraz inne pliki oprogramowania 
centralki, dostêpne na stronie 

, lub przy pomocy 
dyskietek lub CD-ROM'u.
www.brc.it

Rys. 2.3  Instalowanie: pasek wype³nienia procentowego.

Rys. 2.4  Instalowanie: przycisk Koniec



3. URUCHOMIENIE PROGRAMU I 
JEGO STRUKTURA

3.1     OPIS G£ÓWNEJ STRONY
 Po prawid³owo zakoñczonej 
instalacji programu i po umieszczeniu 
klucza hardware  w porcie drukarki  
lub w USB komputera przenoœnego, 
mo¿na uruchomiæ i korzystaæ z 
programu SEQUENT. W celu 
uruchomienia programu wystarczy  
klikn¹æ dwa razy  na ikonie SEQUENT 
lub przy pomocy myszki najechaæ 
kursorem na znajduj¹cy siê w dolnym 
lewym rogu napis „Uruchom” lub 
„Start”> Programy> Sequent i klikn¹æ.

UWAGA!  Aby strony programu by³y 
prawid³owo wyœwietlone, to musi byæ 
ukryty „pasek narzêdzi Windows® 
(patrz rys. 3.1).  W tym celu wystarczy 
najechaæ kursorem na puste miejsce 
tego paska (bez ikon i otwartych 
programów), przycisn¹æ prawy 
przycisk myszy, wybraæ  W³aœciwo-
œci”, nastêpnie opcjê „Zawsze na 
pierwszym planie” i „Ukryj automa-
tycznie”, patrz rys. 3.1.

W momencie pierwszego 
uruchomiania  (rys. 3.2) program 
SEQUENT jest wyœwietlony z 
napisami w jêzyku angielskim. W celu 
zmienienia jêzyka wystarczy klikn¹æ 
na NARZÊDZIACH.

W menu, które siê poka¿e 
klikn¹æ na „Zmianie jêzyka”, wybraæ 
jêzyk, w którym chce siê, aby by³ 
wyœwietlany program, a nastêpnie   
przycisn¹æ CHOOSE (rys. 3.3).

Poka¿e siê okienko z napisem 
„WARNING”, informuj¹ce u¿ytkow-
nika o zmianie jêzyka. Klikn¹æ na OK. i 
wyjœæ z programu klikaj¹c na EXIT.

Po ponownym uruchomieniu 
programu bêdzie on wyœwietlany w 
jêzyku wczeœniej ustawionym.

Za ka¿dym razem kiedy 
uruchomimy program poka¿e siê okno 
przedstawione na rysunku 3.4.

Na pierwszym planie znajduje 
s iê  du¿a ikona z  symbolem 
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Rys. 3.1  Ukrycie paska narzêdzi Windows®

Rys. 3.2  Pierwsze uruchomienie - zmiana jêzyka

Rys. 3.3  Pierwsze uruchomienie - wybór jêzyka



na t¹ ikonê zmieni siê on w du¿y znak 
zapytania, po przyciœniêciu lewego 
przycisku myszy  otworzy siê okienko 
zawieraj¹ce, niektóre informacje na 
temat zainstalowanego Software, 
patrz rys. 3.5.

Wersjê zainstalowanego w 
komputerze  Sof tware  mo¿na 
odczytaæ równie¿ u do³u po prawej 
stronie.

W dolnej czêœci ekranu 
znajduj¹ siê cztery g³ówne przyciski: 
PROGRAMOWANIE,  USTAWIANIE,  
DIAGNOSTYKA i NARZÊDZIA. Na 
ka¿dym znajduje siê ikona z folderem.

Teraz pokrótce omówimy do 
czego s³u¿¹ i jak je u¿ywaæ.

Nad wy¿ej wspomnianymi 
folderami mieœci siê przycisk z 
n a p i s e m  „ W Y J Œ C I E ” .   P o  
przyciœniêciu tego przycisku wychodzi 
siê z programu. Je¿eli nie zosta³y 
wprowadzone jakieœ szczególne 
zmiany lub je¿eli zosta³y zapisane 
wszystkie dokonane zmiany, program 
od razu zostanie zamkniêty. Je¿eli 
natomiast zosta³y wprowadzone 
zmiany lub operacje, które nie zosta³y 
zapisane w centralce, program przed 
zamkniêciem poinformuje o tym 
u¿ytkownika i zapyta czy chce je 
zapisaæ czy te¿ nie.

UWAGA!  Je¿eli odpowiemy, 
¿e nie chcemy ich zapisaæ, to 
zostan¹ utracone i nie bêdzie ich 
ju¿ mo¿na odzyskaæ. 

Na samym dole ekranu 
znajduj¹ siê dwie d³ugie w¹skie 
œcie¿ki, ka¿da rozci¹gaj¹ca siê do 
po³owy ekranu. Œcie¿ka po lewej 
stronie ekranu wyœwietla aktualny 
s t a n  k o m u n i k a c j i  ( ³ ¹ c z e n i e ,  
komunikacja OK., itp.). Œcie¿ka 
natomiast po prawej stronie ekranu 
wyœw ie t l a  ewen tua lne  b ³êdy  
k o m u n i k a c j i  n p .  p r z e r w a n i e  
programowania centralki. 

3.2     G£ÓWNE PRZYCISKI

J a k  j u ¿  w c z e œ n i e j  
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staniej¹ cztery g³ówne przyciski 
usytuowane w dolnej czêœci 
ekranu.

Zaznaczone nad nimi 
foldery s¹ zamkniête (patrz rys. 
3 .1 ) .  Ka¿dy  p rzyc isk  jes t  
odpowiednio opisany , zaczynaj¹c 
od strony lewej:

* Programowanie 
* Ustawianie 
* Diagnostyka  
* Narzêdzia 

Zwraca siê uwagê na podkreœlon¹ 
pierwsz¹ literê.

Podstawow¹ zasad¹, o której trzeba 
pamiêtaæ u¿ytkowuj¹c ten program 
jest to, ¿e ka¿demu g³ównemu 
przyciskowi przypisana jest jego 
g³ówna funkcja.  ¯eby mo¿na by³o 
lepiej zrozumieæ na czym polega ta 
zasada, to mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e 
ka¿dy z tych g³ównych przycisków jest 
szuflad¹ zawieraj¹c¹ wszystkie 
niezbêdne narzêdzia do wykonania 
danej operacji. Kiedy decydujê siê 
wykonaæ jak¹œ operacjê, to otwieram 
odpowiedni¹ dla danej operacji 
szufladê (tj. przyciskam potrzebny mi 

Rys. 3.4 Pierwsze uruchomienie

Rys. 3.5



g ³ ó w n y  p r z y c i s k ) ,  w y b i e r a m  
potrzebne mi narzêdzie i wykonujê 
¿¹dan¹ operacjê.

Programuj¹c zatem centralkê, 
t r z e b a  p r z y c i s n ¹ æ  p r z y c i s k  
P R O G R A M O W A N I E ,  c h c ¹ c  
wyregulowaæ ju¿ zaprogramowan¹ 
centralkê,  przyciska siê przycisk 
USTAWIANIE, w celu zweryfikowania 
ewentualnych b³êdów instalacyjnych 
lub w celu przetestowania si³owników, 
t r z e b a  p r z y c i s n ¹ æ  p r z y c i s k  
DIAGNOSTYKA, i w koñcu w celu 
ustawienia opcji programu (np. 
jêzyka, parametrów komunikacji), 
t rzeba otworzyæ „szuf ladê” z 
NARZÊDZIAMI. 

Po przyciœniêciu danego 
g ³ ó w n e g o  p r z y c i s k u  z o s t a j e  
rozwiniêty jego folder.  Równoczeœnie 
po lewej stronie ekranu pojawiaj¹ siê 
przyciski pe³ni¹ce okreœlone funkcje, 
ww. narzêdzia.

Ka¿dy przycisk g³ówny otwiera 
siê po najechaniu na niego kursorem i 
klikniêciu myszk¹ lub poprzez 
przytrzymanie wciœniêtego klawisza 
ALT  i równoczesne przyciœniêcie 
podkreœlonej litery (odpowiadaj¹cej 
danemu przyciskowi ALT+P w celu 
Programowania, ALT+M w celu 
Ustawienia, itp.).

Przycisk naturalnie mo¿na  
otworzyæ przy pomocy strza³ek 
klawiatury (góra i dó³).  Zaznaczony 
przycisk  zapala siê na czerwono. Po 
przyciœniêciu klawisza ENTER 
przycisk zostaje otwarty, tak jakbyœmy 
kliknêli na nim myszk¹. 

Poni¿ej krótko opisuje siê 
poszczególne przyciski g³ówne, 
szczegó³owy ich opis znajduje siê w 
odpowiednich dalszych rozdzia³ach 
niniejszego podrêcznika. 

3.2.1  PRZYCISK „PROGRAMO-
WANIE”

Jest to g³ówny przycisk 
s ³u¿¹cy do zaprogramowania 
centralki, zarówno nowej, jak i  tej ju¿ 
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zatem programowanie wykonaæ 
przy pomocy plików z archiwum  lub 
tych dostarczonych przez BRC 
(wybieraj¹c opcjê „Z ARCHIWUM”) 
lub przy pomocy automatycznego 
tworzenia mapy (wybieraj¹c  opcjê 
„DEDYKOWAN¥ KROK PO 
KROKU” / „PERSONALIZZATA 
GUIDATA”) .  Po rozwin iêc iu 
przycisku „PROGRAMOWANIE” 
o b y d w a  p r z y c i s k i  z o s t a j ¹  
wyœwietlone po lewej stronie 
ekranu.

3.2.2  PRZYCISK „USTAWIANIE”

Zawiera wszystkie funkcje 
niezbêdne do modyfikowania map, 
regulacji parametrów prze³¹czania 
benzyny/ gaz i wszystkich tych 
parametrów, które maj¹ wp³yw na 
dzia³anie instalacji SEQUENT.  
Przy pomocy narzêdzi znajduj¹-
cych siê w USTAWIENIACH, 
mo¿na na przyk³ad osobno 
zmodyfikowaæ ka¿d¹ fazê proce-
dury krok po kroku' (niezale¿nie od 
innych faz), zmieniæ parametry 
prze³¹czania z benzyny na gaz, 
poprawiæ mapê samoprzystoso-
wania, itd.

3.2.3  PRZYCISK „DIAGNO-
STYKA”

Pozwa la  na  podg l¹d  
poszczególnych danych. Dziêki 
temu mo¿na zdiagnozowaæ 
ewentualne problemy lub b³êdy 
instalacyjne, sprawdziæ, który 
software czy program operacyjny 
„caricatore” zosta³ zainstalowany 
do centralki, jakie zawiera ona 
mapy. Mo¿na równie¿ przetesto-
waæ prawid³owoœæ dzia³ania 
si³owników (wtryskiwaczy, elektro-
zaworów, przekaŸników, itd.).   

3.2.4  PRZYCISK „NARZÊDZIA”

Z a w i e r a  w s z y s t k i e  
pozosta³e narzêdzia (tj. te, które nie 
obejmuj¹ wczeœniej omówionych 

wadzenie operacji uaktualnienia 
programu PC lub zmodyfikowanie 
jego niektórych aspektów.  Mo¿na tu 
zatem zmieniæ jêzyk, w którym ma byæ 
wyœwietlany program PC, zmieniæ 
parametry komunikacji z centralk¹, 
wyœwietliæ schematy elektryczne, 
mapy i ustawienia centralki, zapisaæ je 
w PC, zarz¹dzaæ archiwum z mapami 
samochodów, sporz¹dzaæ dyskietki z 
mapami do wgrania do innego 
samochodu, uaktualniaæ dane 
w³asnego PC.



4. PROGRAMOWANIE

4.1 Rodzaje plików programo-
wania

Procedura programowania 
centralki FLY SF polega na wgraniu 
trzech ró¿nych typów plików:

1. Pliku  .S19
2. Pliku . FSF
3. Pliku  .AAP 

4.1.1 Plik S19
Pliki z rozwiniêciem S19 

zawieraj¹ algorytmy i strategie 
u¿ywane przez system SEQUENT.  
Przed ka¿dym przyst¹pieniem  do 
programowaniem centralki, dobrze 
jest uaktualniæ zainstalowany w 
komputerze software S19 (oczywiœ
cie równie¿ PC powinien byæ 
uaktualniany). Dziêki temu dysponuje 
siê wszystkimi wdro¿onymi na dany 
dzieñ funkcjami i strategiami. 

Funkcja pe³niona przez pliki 
S19 polega na obliczaniu, na 
podstawie charakterystycznych 
parametrów samochodu, (plików 
FSF), parametrów mapy (pliki (AAP) 
oraz danych od czujników,  dok³adnej 
porcji gazu, jaki ma zasiliæ silnik. Pliki 
S19 steruj¹ zatem prac¹ wtryskiwa-
czy. 

4.1.2 Plik FSF
Plik  zawiera charakterys-

tyczne dane samochodu np. rodzaj 
zainstalowanej instalacji (na GPL lub 
metan), typ silnika (dolnoss¹cy lub z 
do ³adowan iem) ,  zapamiê tane 
parametry ustawienia wszystkich 
czu jn i ków,  pa ramet ry  p rze ³¹
czania, ewentualne parametry  dla 
przejœciowych strategii, parametry 
regulacji przyspieszenia zap³onu, itp. 

4.1.3 Plik AAP
Plik AAP zawiera mapy 

samochodu. S¹ to przede wszystkim  
mapa benzynowa,  gazowa oraz 
mapa dotycz¹ca stanu wype³nienia 
kratek. Mapa pokazuj¹ca stan 
wype ³n ien ia  k ra tek  s ³u¿y  do 

samochodu w ró¿nych strefach 
funkcjonowania, identyfikowanych 
przez momenty obrotów silnika 
MAP.  Kratki mog¹ byæ typu Open-
Loop (pêtla otwarta) lub Closed-
Loop (pêtla zamkniêta).

4.2  PROGRAMOWANIE 
CENTRALKI

Aby mo¿na by³o zapro-
gramowaæ centralkê, trzeba 
przycisn¹æ przycisk PROGRAMO-
WANIE  na g³ównej stronie 
programu. W rozwiniêciu tego 
przycisku poka¿¹ siê dwie 

mo¿liwoœci programowania:
* Dedykowane krok po kroku
* Z archiwum

4.2.1 PROGRAMOWANIE DEDY-
KOWANE KROK PO KROKU

Ten typ programowania 
wybiera siê w przypadku nowych 
samochodów, do k tórych n ie  
dysponuje siê map¹. Nale¿y najpierw 
skonfigurowaæ charakterystyczne 
parametry,  nastêpnie wejœæ do 
automa-tycznego tworzenia mapy.  
Procedura krok po kroku sk³ada siê z 8 
kroków w przypadku GPL,  9  - w 
przypadku metanu. Patrz rys. 4.1.
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GPL
Pocz¹tek procedury

dedykowanej
krok po kroku 

Metan
Pocz¹tek procedury

dedykowanej
krok po kroku 

Wybór typu instalacji
(1 krok)

Wybór typu instalacji
(1 krok)

   Regulacja instalacji 
I wtryskiwaczy

(2 krok)

Regulacja instalacji 
I wtryskiwaczy

(2 krok)

Regulacja obrotów
(3 krok)

Regulacja czujników 
temperatury

(3 krok)

Regulacja T.P.S.
(4 krok)

Regulacja obrotów
(4 krok)

Regulacja sondy Lambda
(5 krok)

Regulacja sondy T.P.S.
(5 krok)

Zapisywanie pliku FSF
(6 krok)

Regulacja sondy Lamba
(6 krok)

Automatyczne tworzenie mapy
(7 krok)

Zapisywanie pliku FSF
(7 krok)

Komunikat o zakoñczeniu 
procedury

(8 krok)

Automatyczne tworzenie mapy
(8 krok)

Komunikat o zakoñczeniu 
procedury

(9 krok)

Rys. 4.1. Punkty procedury dedykowanej krok po kroku
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Do powy¿szej procedury wchodzi siê
poprzez przycisk Programowanie 
znajduj¹cy siê u do³u ekranu, po jego 
rozwiniêciu wybiera siê opcjê
 programowania Dedykowanego krok 
po kroku (po lewej stronie).  Instalator 
jest prowadzony krok po kroku przez 
kolejne fazy procedury przez pisany 
ma³ymi literami napis w kolorze 
czerwonym, wyœwietlany na œrodku 
ekranu. Mo¿na przejœæ przez 
procedurê o kilka kroków do przodu 
lub cofn¹æ siê, przyciskaj¹c AVANTI 
(Dalej) lub INDIETRO (Cofnij), 
przyciski u do³u ekranu. Patrz rys. 4.4b 
lub przy pomocy  przycisków klawia-
tury PgUp i PgDwn.

Aby procedura by³a poprawnie 
wykonana, to musz¹ zostaæ spe³nione 
warunki ka¿dego kroku  (rys. 4.2).  
P r zy  ka¿dym bow iem k roku  
wyœwietlany jest tu wymagany stan:
*  silnika (w³¹czony lub wy³¹czony)
*  zap³onu (w³¹czony lub wy³¹czony)
* prze³¹cznika ( w pozycji benzyna lub 
gaz)
* samochodu (na postoju lub podczas 
jazdy).

Uwaga: Podczas wykonywania 
procedury regulacji krok po kroku 
wszystkie parametry centralki 
zostaj¹ stracone.

P o n i ¿ e j  w y j a œ n i a  s i ê  
poszczególne kroki procedury 
dedykowanej krok po kroku.
     
4.2.1.1 Rodzaj instalacji

Pierwszym krokiem w/w. 
procedury (patrz rys. 4.3) jest wybór 
typu instalacji, zgodnie z rodzajem 
instalacji zamontowanej w danym 
s a m o c h o d z i e . M o ¿ n a  w y b r a æ  
instalacjê na GPL lub na metan.

W przypadku normalnej  
instalacji na GPL lub na metan, po 
wybraniu w³aœciwej opcji wystarczy 
przycisn¹æ ENTER. Do centralki 
automatycznie zostaje wgrany 
software oraz standardowa mapa, 
dziêki czemu - po skoñczonym 
wgrywaniu - mo¿na przyst¹piæ do 
regulacji samochodu.  Oznak¹, ¿e 
proces wgrywania zosta³ ukoñczony 

Rys. 4.2 W górnej czêœci warunki, które musz¹ byæ spe³nione.

Rys. 4.3 Procedura dedykowana krok po kroku - Typ instalacji

jest pojawienie siê komunikatu 
prosz¹cego o wy³¹czeniu i  
w³¹czenie zap³onu. Po wykonaniu 
tej operacji zostaj¹ odczytane dane 
centralki, po czym procedura sama 
przechodzi do kolejnego kroku.

Rys. 4.3a Procedura krok po 
kroku - Typ instalacji program 
operacyjny 'caricatore' nie 
uaktualniony 
Centralka ma zainstalowan¹ 
nieaktualn¹ wersjê programu 
operacyjnego caricatore; aby 

mo¿na by³o kontynuowaæ procedurê 
krok po kroku trzeba j¹ uaktualniæ 
wersj¹ programu operacyjnego 
caricatore 0111 lub wy¿sz¹ za pomoc¹ 
opcji  programu z archiwum. 

Rys. 4.4 Procedura krok po kroku - 
Wbór typu instalacji za pomoc¹ 
przycisku „INNY”

Regulacja instalacji i wtryskiwaczy 
przy pomocy przycisku INNY w sekcji 
dotycz¹cej instalacji



UWAGA:  Zaraz po wejœciu do tego 
szablonu, przed przyst¹pieniem do 
jakiejkolwiek operacji, program PC 
sprawdza wersjê  programu 
operacyjnego 'caricatore' centralki, 
porównuje j¹ z ostatni¹ wersj¹ PC. 

Je¿eli centralka nie ma 
uaktualnionej wersji pojawi siê o tym 
komunikat , patrz rys. 4.3a. Dopóki 
program operacyjny 'caricatore' nie 
zostanie uaktualniony,  nie bêdzie 
mo¿na przejœæ do nastêpnych kroków 
(patrz paragraf 4.2.2 opis postêpo-
wania).

W szczególnych wypadkach 
(podanych przez BRC) mo¿e okazaæ 
siê, ¿e trzeba bêdzie wgraæ do 
centralki wersjê software inn¹ od tej 
normalnie u¿ywanej. Do tego w³aœnie 
celu s³u¿y przycisk „INNY”.
Po jego rozwiniêciu zostaj¹ wyœwie-
tlone nastêpuj¹ce opcje:
* Standardowa: Obejmuje typy 
software normalnie rozprowadzanych 
przez BRC. Nie wymaga szczegól-
nych pozwoleñ techników BRC na ich 
u¿ytkowanie, wystarczy tylko wybraæ 
standardowy typ software. 
* Szczególna: Obejmuje typy software 
do szczególnych zastosowañ, prób, 
testów, itp. Zastosowanie ich wymaga 
specjalnego zezwolenia techników 
BRC. Po klikniêciu na wybranym typie 
software trzeba przycisn¹æ OK. w 
okienku 'wybór software' (patrz rys. 
4.4).

4.2.1.2  Regulacja  instalacji i 
wtryskiwaczy

Drugim krokiem procedury 
zarówno w przypadku instalacji na 
GPL, jak i na metan jest dok³adne 
podanie typu instalacji. W  szczegól-
noœci trzeba tu podaæ czy jest to 
instalacja do silników dolnoss¹cych 
czy z do³adowaniem (turbo). Na 
rysunku 4.4b przedstawiono opcje, 
które mo¿na zaznaczyæ: silniki 
dolnoss¹ce  i z do³adowaniem. Dla 
wygody instalatora wyœwietla siê 
równie¿ rodzaj zaznaczonej w 
poprzednim kroku instalacji (GPL lub 
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metan), tylko do wgl¹du, przyciski 
s¹ tu bowiem nieaktywne (w 
kolorze popielatym).  Gdy trzeba 
by³o zmieniæ rodzaj instalacji, to 
trzeba wróciæ do poprzedniego 
kroku (1). 

Nastêpne dane, które 
nale¿y tu podaæ to:
* Typ wtryskiwacza:  trzeba 
zaznaczyæ typ zainstalowanego 
wtrysku gazu, wybieraj¹c z tych 
podanych.
* Iloœæ GENIUS:  trzeba zaznaczyæ 
iloœæ zainstalowanych reduktorów 
Genius. W wiêkszoœci przypadków 

instaluje siê jeden reduktor, dlatego 
wartoœci¹ domyœln¹ jest jeden. W 
razie potrzeby zmieniæ na dwa.
* I loœæ Czujników P1: trzeba 
zaznaczyæ iloœæ zainstalowanych 
czujników ciœnienia P1. Jako wartoœæ 
domyœln¹ podano jeden, bo w 
wiêkszoœci przypadków instaluje siê
 jeden czujnik. W razie potrzeby 
zmieniæ na dwa (sprawdziæ zalecenia 
o d p o w i e d n i e g o  s c h e m a t u  
instalacyjnego). 
* Iloœæ wtryskiwaczy: podaæ iloœæ 
w s z y s t k i c h  z a i n s t a l o w a n y c h   
wtryskiwaczy gazowych. W 

Rys. 4.3a Procedura krok po kroku - Typ instalacji program operacyjny 
‘caricatore' nie uaktualniony 

Rys. 4.4 Procedura krok po kroku - Wybór typu 
instalacji za pomoc¹ przycisku „INNY



wiêkszoœci przypadków instaluje siê 
cztery wtryskiwacze dlatego, jako 
wartoœæ domyœln¹ podano cztery.  
Odpowiedni komunikat poinformuje 
instalatora o iloœci centralek FLY SF, 
jaka jest potrzebna  do zaznaczonej 
iloœci wtryskiwaczy. 

Po zakoñczeniu i zweryfiko-
waniu ustawieñ przycisn¹æ klawisz 
DALEJ w celu kontynuowania 
procedury krok po kroku.

Analogiczn¹ sekcjê mo¿na 
o t w o r z y æ  p o z a  p r o c e d u r ¹  
prowadzon¹ krok po kroku z 
g³ównego szablonu przyciskaj¹c 
klawisz USTAWIENIA? 
Typ instalacji

UWAGA: Po przyciœniêciu 
klawisza INNY na stronie dotycz¹cej 
instalacji, mo¿na ustawiæ limity 
funkcjonowania sygna³u obrotów 
silnika i ciœnienia kolektora MAP, patrz 
rys. 4.4c. Operacji tej nie nale¿y 
traktowaæ jako normalnie wykonywa-
n¹, o ile nie jest zalecana przez 
techników BRC. Mo¿na tu zdefinio-
waæ: 
* Obroty Minimalne: jest to minimalna 
wartoœæ obrotów podana na mapach. 
Zazwyczaj wpisuje siê wartoœæ o oko³o 
300 obr./min mniejsz¹ od wartoœci 
pracy na wolnych obrotach.
*Obroty Maksymalne: jest to maksy-
malna wartoœæ obrotów podana na 
mapach. Zazwyczaj wpisuje siê 
wartoœæ o oko³o 500-600 obr./min 
mniejsz¹ od wartoœci pracy na 
obrotach przekraczaj¹cych obroty 
mocy maksymalnej. 
* MAP Minimalne: jest to minimalna 
wartoœæ ciœnienia bezwzglêdnego (w 
mbar) kolektora dolotowego podana 
na mapach. Zazwyczaj wpisuje siê 
wartoœæ o oko³o 200-300 mbar 
mniejsz¹ od wartoœci MAP na wolnych 
obrotach.
*MAP Maksymalne: jest to maksy-
malna wartoœæ ciœnienia bezwzglê-
dnego (w mbar) kolektora dolotowego 
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podana na mapach. Wpisaæ 
maksymaln¹ osi¹gan¹ wartoœæ 
ciœnienia kolektora dolotowego. W 
przypadku silników dolnoss¹cych 
wpisaæ 1000,  natomiast  w 
przypadku silników z do³adowa-
niem wpisaæ 1700. 

Po przyciœniêciu klawisza 
INNY na stronie dotycz¹cej wtryski-
waczy i ich komponentów, mo¿na 
wyœwietliæ charakterystykê wtryski-
waczy. W razie wyst¹pienia proble-

mów trzeba tê charakterystykê 
przekazaæ dzia³owi technicznemu 
BRC. 

Analogiczn¹ sekcjê mo¿na 
otworzyæ poza procedur¹ prowadzon¹ 
krok po kroku z g³ównego szablonu 
przyciskaj¹c klawisz USTAWIENIA› 
Typ instalacji

Rys. 4.4 b Procedura krok po kroku - Regulacja instalacji i wtryskiwaczy

Rys. 4.4 c Procedura krok po kroku - Regulacja instalacji i wtryskiwaczy
                 przy pomocy przycisku INNY w sekcji dotycz¹cej instalacji



4.2.1.3 Regulacja czujników tem-
peratury (tylko dla instalacji na 
metan)

Trzecim krokiem procedury w 
przypadku instalacji na metan jest 
regulacja czujników temperatury (nie 
wystêpuje w instalacji na GPL, patrz 
rys. 4.1). S³u¿y do regulacji czujnika 
temperatury wody ch³odzenia silnika, 
jest odczytywana i wykorzystywana 
przez centralkê. 

Gdy nie ma  pod³¹czonego 
oryginalnego benzynowego czujnika 
temperatury wody silnika, wybraæ 
czujnik dezaktywowany. 
Jeœli natomiast jest pod³¹czony 
oryginalny benzynowy czujnik 
temperatury wody silnika, wybraæ 
czujnik aktywowany (patrz rys. 4.5). 

Po wybraniu tej  drugiej opcji 
trzeba ustawiæ czujnik. Czujnik 
reguluje siê, jak silnik jest zimny. W 
przeciwnym wypadku mo¿na w tej 
sekcj i  wybraæ opcjê czujnika 
dezaktywowanego i dokonaæ regulacji 
poza procedur¹ prowadzon¹ krok po 
kroku, przy pomocy odpowiedniej 
opcji z menu USTAWIENIA. Regulacjê 
czujnika przeprowadza siê w 
nastêpuj¹cy sposób: 

1. Wybraæ uaktywniony Czujnik (patrz 
rys. 4.6).
2. Przycisn¹æ klawisz Regulacja.
3. Przycisn¹æ klawisz Zapamiêtaj w 
celu zapamiêtania temperatury 
zimnego silnika. Komputer wymaga 
kilku sekund dla wykonania tej 
operacji. 

UWAGA: Operacjê zapamiêtywania  
mo¿na przeprowadziæ tylko, gdy 
temperatura wody silnika jest 
dostatecznie zimna. Na przyk³ad, 
gdy temperatura wody silnika 
wynosi ok. 40o C. 

4. Wpisaæ wartoœæ T zimnego silnika 
odpowiadaj¹c¹ w stopniach Celsjusza 
wartoœci zapamiêtanej temperatury  
wody silnika dla zimnego silnika (np. 
40o C), patrz rys. 4.7, nastêpnie 

Rys. 4.4 d Procedura krok po kroku - Regulacja instalacji i wtryskiwaczy
                 przy pomocy przycisku INNY w sekcji dla wtryskiwaczy

Rys. 4.5 Procedura krok po kroku - Regulacja czujników temperatury 

Rys. 4.6 Procedura krok po kroku - Regulacja czujników temperatury -      
Zapamiêtanie pierwszej wartoœci
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Przycisn¹æ  klawisz OK. 
5. Uruchomiæ silnik, odczekaæ, aby 
temperatura by³a wystarczaj¹co 
wysoka.  Przyc isn¹æ przyc isk  
Zapamiê ta j ,  aby  zapamiê taæ  
temperaturê ciep³ego silnika (patrz 
rys. 4.8). Na przyk³ad mo¿na 
poczekaæ na w³¹czenie siê wenty-
latora ch³odzenia, który w³¹cza siê 
przy temperaturze 100oC.
6. Wpisaæ wartoœæ T ciep³ego silnika 
odpowiadaj¹c¹ w stopniach Celsjusza 
wartoœci zapamiêtanej temperatury  
wody silnika dla ciep³ego silnika (patrz 
rys. 4.9.). Na przyk³ad 100oC, gdy 
w³¹czy³ siê wentylator ch³odzenia w 
celu zapamiêtania temperatura silnika 
ciep³ego. 

Po zakoñczeniu tej regulacji, w 
celu kontynuowania przycisn¹æ 
k lawisz Dalej .  Je¿el i  zosta³y 
wprowadzone zmiany pojawi siê 
komunikat prosz¹cy o potwierdzenie 
wprowadzonych danych. Zazwyczaj 
wystarczy odpowiedzieæ tak, tym 
samym zmiany zostaj¹ zapamiêtane 
(z równoczesnym skasowaniem 
poprzednich) i przechodzi siê do 
kolejnego kroku. W przypadku 
odpowiedzi negatywnej wprowa-
dzone zmiany ulegaj¹ skasowaniu  
(wraca siê do poprzednich ustawieñ) i 
przechodzi do kolejnego kroku. Po 
przyciœniêciu Anuluj pozostaje siê na 
aktualnej stronie, nie przechodzi siê 
do kolejnego kroku.

4.2.1.4 Regulacja obrotów

Jest trzecim krokiem proce-
dury prowadzonej krok po kroku w 
przypadku instalacj i  na GPL, 
czwartym - dla instalacji na metan ( 
patrz rys. 4.1). 

W sekcji regulacji obrotów na 
wysokoœci Sygna³u Ustawionych 
Obrotów zostaje wyœwietlony typ 
sygna³u obrotów, na podstawie 
odczytu aktualnych ustawieñ centralki 
(patrz rys. 4.10).

Je¿eli obroty s¹ odczytywane 
nieprawid³owo, to trzeba przeprowa-
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Rys. 4.7 Procedura krok po kroku - Regulacja czujników temperatury - 
     Wpisanie pierwszej wartoœci

Rys. 4.8 Procedura krok po kroku - Regulacja czujników temperatury - 
     Zapamiêtanie drugiej wartoœci

Rys. 4.9 Procedura krok po kroku - Regulacja czujników temperatury - 
     Wpisanie drugiej wartoœci
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dziæ procedurê automatycznej 
regulacji, któr¹ aktywuje siê za 
pomoc¹ klawisza Zmiana Regulacji. 

Po przyciœniêciu tego klawisza 
pojawi siê komunikat, w którym 
program bêdzie ¿¹da³, aby silnik 
pracowa³ na wolnych obrotach na 
benzynie (patrz rys. 4.11).

W t ym ce lu  wys ta rczy  
przycisn¹æ OK., typ sygna³u obrotów 
bêdzie automatycznie odbierany. 

Je¿eli sygna³ obrotów jest 
jednym z domyœlnych,  to na 
wysokoœci Typu sygna³u obrotów 
(odbieranego przez automatyczn¹ 
procedurê) zostanie wyœwietlona jego 
nazwa. Je¿eli natomiast sygna³ 
obrotów nie jest wartoœci¹ domyœln¹, 
to pojawi siê komunikat „Brak wartoœci 
domyœlnej”. Trzeba wówczas rêcznie 
ustawiæ parametry za pomoc¹ 
rozwiniêcia klawisza INNY (w tym celu 
trzeba zwróciæ siê do techników BRC). 
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Rys.  4.10 Procedura krok po kroku - Regulacja obrotów

Rys. 4.11 Procedura krok po kroku - Regulacja obrotów za 
pomoc¹ klawisza Zmiana Ustawieñ

Rys. 4.12 Procedura krok po kroku - Regulacja obrotów 
za pomoc¹ klawisza INNY.
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Je¿eli automatyczna procedura  
odebra³a znany sygna³ obrotów 
(zazwyczaj tak siê dzieje), to 
wystarczy przycisn¹æ k lawisz 
PotwierdŸ w celu kontynuowania (rys. 
4.13).

Na le¿y  w  t ym mie j scu  
sprawdziæ czy obroty s¹ odczytywane 
prawid³owo. Weryfikacjê mo¿na 
przeprowadziæ na przyk³ad  na 
wolnych obrotach i na 3000 obr/min.

 Po zakoñczeniu regulacji i 
zweryfikowaniu jej prawid³owoœci 
przycisn¹æ klawisz Dalej. Odpowie-
dzieæ twierdz¹co na ewentualny 
komunikat pytaj¹cy o potwierdzenie 
wprowadzonych zmian, a nastêpnie 
przejœæ do kolejnego kroku. 

4.2.1.5 Regulacja TPS 

Jest czwartym krokiem procedury 
prowadzonej krok po kroku w 
przypadku instalacji na GPL, pi¹tym - 
dla instalacji na metan ( patrz rys. 4.1). 

W sekcj i  regulacj i  TPS 
rozpoczyna siê procedura regulacji 
(rys. 4.15). Trzeba tu przede 
wszystkim zweryfikowaæ czy s¹ 
spe³nione wszystkie wymagane 
warunki funkcjonowania (zaznaczone 
na niebiesko u góry ekranu). 
Samochód musi byæ na postoju z 
w³¹czonym silnikiem pracuj¹cym na 
benzynie. 

Na pocz¹tku pojawi siê 
komunikat prosz¹cy, aby silnik by³ 
w³¹czony i aby peda³ przyspieszenia 
nie by³ naciœniêty. Nastêpnie trzeba 
trzy razy równo wcisn¹æ peda³ 
przyspieszenia do oporu. 

Je¿eli regulacja TPS nie 
przebieg³a prawid³owo, to mo¿na j¹ 
zmodyfikowaæ za pomoc¹ przycisku 
Zmiana Regulacji (patrz rys. 4.15).

Po zakoñczonej regulacji 
wystarczy nacisn¹æ klawisz Dalej, 
potwierdziæ zapamiêtane dane i 
przejœæ do nastêpnego kroku. 
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Rys. 4.13 Procedura krok po kroku - Automatyczna regulacja obrotów

Rys. 4.14 Procedura krok po kroku - Regulacja TPS

Rys. 4.15 Procedura krok po kroku - Regulacja TPS zakoñczona



4.2.1.6 Regulacja sondy Lambda

Jest pi¹tym krokiem proce-
dury prowadzonej krok po kroku w 
przypadku instalacji na GPL, szóstym 
- dla instalacji na metan ( patrz rys. 
4.1). 

Regulacja sondy Lambda jest 
bardzo wa¿nym elementem tego 
systemu, poniewa¿ sygna³ tej sondy 
jest wykorzystywany do przyspie-
szenia i zoptymalizowania strategii 
samoprzystosowania. 

Znajomoœæ podstawowej 
charakterystyki sondy jest niezbêdna 
dla jej prawid³owego ustawienia. 
Rozró¿niamy nastêpuj¹ce typy sond: 
pr¹dowe , napiêciowe, proste i odwró-
cone. 
* Sonda prosta:  Wysoki poziom na-
piêcia odpowiada bogatej mieszance 
paliwa (Rich), i viceversa, niski 
poziom napiêcia odpowiada ubogiej 
mieszance paliwa (Lean). 
* Sonda odwrócona: odwrotnoœæ son-
dy prostej. 

Metody rozpoznania typu 
sondy. 
Na postoju energicznie przycisn¹æ 
peda³ przyspieszenia, wykonaæ cut-
off (œci¹gn¹æ nogê z peda³u przys-
pieszenia, aby nie by³o wtrysku pali-
wa). Je¿eli podczas cut-off poziom 
sondy jest niski, to sonda jest typu 
prostego, w przeciwnym wypadku - 
odwrócona. 

Sonda pr¹dowa ró¿ni siê od 
sondy napiêciowej. W stacjonarnych 
warunkach (na przyk³ad na wolnych 
obrotach) sonda napiêciowa ci¹gle 
oscyluje pomiêdzy minimaln¹ a 
maksymaln¹ wartoœci¹ napiêcia, 
natomiast sonda pr¹dowa utrzymuje 
siê na  wartoœci prawie constans. 
Tylko podczas gwa³townych faz 
przejœciowych lub podczas fazy open-
loop, wartoœæ ta ulega nieznacznej  
zmian ie .  Sondy pr¹dowe s¹ 
stosowane przez niektóre koncerny 
samochodowe takie, jak Grupa 
Volkswagen, w wielu przypadkach 
maj¹ wiêcej ni¿ cztery przewody.  

Po ustawieniu i zweryfiko-
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waniu powy¿szych parametrów 
przystêpuje siê do regulacji sygna³u 
sondy Lambda.  W tym celu trzeba 
uruchomiæ silnik, ustawiæ pracê 
silnika na oko³o 3000 obr./min i 
odczekaæ a¿ sonda rozpocznie 
sterowanie (patrz rys. 4.16), 
nastêpnie przycisn¹æ klawisz Dalej 
(ale nie ten od kolejnych kroków) i 
rozpocz¹æ automatyczn¹ procedurê 
regulacji.  Podczas pracy silnika na 
oko³o 3000 obr./min program 
zapamiêtuje zakres pracy sondy 
lambda (patrz  rys. 4.17).

W razie pomy³ki regulacjê mo¿na 
powtórzyæ przy pomocy przycisku 
Regulacja, jak wy¿ej. Po zakoñczonej 
r e g u l a c j i  m o ¿ n a  p r z e j œ æ  d o  
nastêpnego kroku za pomoc¹ 
klawisza Dalej, po wczeœniejszym 
potw ierdzen iu  zapamiê tanych 
danych.
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Rys. 4.16 Procedura krok po kroku - Regulacja sondy Lambda

Rys. 4.17 Procedura krok po kroku - Regulacja sondy
 Lambda za pomoc¹ klawisza Dalej



4.2.1.7 Zapisywanie pliku FSF

Jest szóstym krokiem procedury 
prowadzonej krok po kroku w 
przypadku instalacj i  na GPL,  
siódmym - dla instalacji na metan ( 
patrz rys. 4.1). 

W tej sekcji trzeba wybraæ plik 
przeznaczenia, tj. taki, w którym 
zapisuje siê wszystkie do tej pory 
skonfigurowane ustawienia. W 
g³ównym folderze USER_MAPS 
zaznacza siê typ instalacji (LPG lub 
CNG), nastêpnie odpowiednio 
wype³nia podane poni¿ej œcie¿ki 
(trzeba wpisaæ markê, model, 
centralkê, jak najbardziej dok³adn¹ 
nazwê pliku).

Na rys. 4.18 przedstawiono 
przyk³adowy wygl¹d szablonu dla 
samochodu o nastêpuj¹cej charakte-
rystyce:
Instalacja: CNG
Marka: Ford
Model: Mondeo 1800i 16v (MWY)
Centralka: Visteon LBO-110 Levanta
Plik: AZ982BP

Uwaga: Naturalnie plik mo¿na 
dowolnie nazwaæ.  Zaleca siê jednak 
stosowanie nazw, które pozwalaj¹ na 
szybk¹ identyfikacjê samochodu,  do 
którego zosta³ wgrany (plik mo¿na na 
przyk³ad nazwaæ numerem tablicy 
rejestracyjnej samochodu, do którego 
zosta³ wgrany).  

Gdy silnik jest wy³¹czony, a 
zap³on za³¹czony mo¿na przycisn¹æ 
klawisz Zapisz, tym samym wszystkie 
ustawienia zostan¹ zapisane w PC 
oraz centralce.

Po naciœniêciu klawisza 
WyjdŸ, bez wczeœniejszego zapisania 
ustawieñ, zostaj¹ one stracone.

Po zakoñczeniu programo-
wania centralki w celu kontynuowa-
nia, trzeba wy³¹czyæ i ponownie 
w³¹czyæ tablicê rozdzielcz¹, po czym 
nacisn¹æ na Dalej. Przechodzi siê 
zatem do automatycznego tworzenia 
map.

CZAKRAMCZAKRAM
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4.2.1.8 Automatyczne tworzenie 
map

D z i a ³ a n i e  S y s t e m u  
S E Q U E N T  o p i e r a  s i ê  n a  
specjalnych mapach wgranych do 
c e n t r a l k i .  P o z w a l a j ¹  o n e  
przetworzyæ sygna³y wtryskiwaczy 
benzynowych na sygna³y do 
s terowania  wt rysk iwaczami  
gazowymi.  Ka¿dy samochód ma 
swoje niepowtarzalne mapy. 
Zadan iem au tomatycznego  
tworzenia map jest sporz¹dzenie 
map odpowiednio przetwarza-
j¹cych zapamiêtane (podczas 
jazdy) warunki funkcjonowania 
samochodu, zaraz po zainstalo-
waniu do samochodu.

Funkcja samoprzystoso-
wania poprawia ewentualne b³êdy 
w/w. map. Zadaniem jej jest ci¹g³e 
przystosowanie systemu do zmian, 
jakim on podlega w miarê up³ywu 
czasu, do zmieniaj¹cych siê 
ustawieñ czy powolnego zu¿ycia 
siê komponentów, zarówno instala-
cji gazowej, jak i benzynowej.

Aby mo¿na by³o automaty-
cznie tworzyæ mapy i aby funkcja 
samoprzystosowania mog³a 
wype³niaæ swoje zadania, to 
konieczne jest zapamiêtanie i 
zapisanie dwóch map.  Jednej 
niezbêdnej podczas jazdy na  

benzynie i drugiej podczas jazdy na 
gaz. Przetwarzaniem sygna³ów mapy 
benzynowej i gazowej zajmuje siê 
centralka.
Procedura automatycznego tworzenia 
map danego samochodu  polega na:
1. Automatycznym utworzeniu mapy 
benzynowej.
2. Wygenerowaniu przybli¿onej  mapy 
dla funkcjonowania na gaz.
3. Automatycznym utworzeniu mapy 
gazu.
4.  Zweryf ikowaniu map oraz 
warunków pod pe³nym obci¹¿eniem.

4.2.1.8.1 Mapa benzyny

Podczas tej fazy instalator 
musi zapamiêtaæ, za pomoc¹ PC, 
poszczególne punkty ró¿nych 
warunków pracy silnika (na podstawie 
obrotów i ciœnienia kolektora MAP), 
podczas normalnej jazdy na benzynie.  
Specjalny program PC na podstawie 
powy¿szych sygna³ów sporz¹dzi 
kompletn¹ mapê funkcjonowania na 
benzynê, w  oparciu o w³aœciwe 
algorytmy ekstrapolacji. 
Mapa sk³ada siê z 16 wierszy i 16 
kolumn.  W ka¿dym wierszu jest 16 
punktów dla obrotów constans, MAP 
(ciœnienie kolektora dolotowego)  
zwiêksza siê w kierunku prawej strony 
ekranu. W ka¿dej kolumnie  z 

Rys. 4.18 Procedura krok po kroku - Zapisywanie pliku FSF



zwiêkszaj¹ siê w kierunku dolnej 
czêœci ekranu.  Wartoœæ MAP podlega 
zwiêkszeniu (równo do iloœci obrotów) 
w miarê zwiêkszania siê stopnia 
otwarcia przepustnicy (tj. w momencie 
coraz mocniejszego wciskania peda³u 
przyspieszenia). Zatem podczas 
automatycznego tworzenia mapy, 
MAP przesuwa siê w praw¹ stronê, 
gdy naciskany jest peda³ przyspie-
szenia lub gdy wrzucany jest wy¿szy 
bieg podczas podjazdu.  Aby mó
c zapisaæ punkty w dolnej czêœci 
kartografii, trzeba ustawiæ silnik na 
wysokich obrotach, na przyk³ad 
zwiêkszyæ  prêdkoœæ  jazdy  z  
równoczesnym wrzuceniem ni¿szego 
biegu. Po lewej stronie ekranu 
znajduje siê podœwietlona na bia³o 
kolumna z wartoœciami od 300 do 
6250, s¹ to wartoœci obrotów, którym 
odpowiadaj¹ poszczególne wiersze 
mapy. Analogicznie, nad tabel¹ 
znajduje siê bia³y pasek z wartoœciami 
od 125 do 965, s¹ to wartoœci MAP w 
mbar, którym odpowiada ka¿da 
kolumna mapy.  Przed przyst¹-
pieniem do tworzenia mapy, wszystkie 
jej kratki s¹ podœwietlone na 
czerwono, w ka¿dej kratce widnieje 
wartoœæ „0”. 

Kratka mapy, w której system  
aktualnie siê znajduje (odpowiadaj¹ca 
aktualnej iloœci obrotów silnika i 
wielkoœci ciœnienia MAP) w trakcie 
zapamiêtywania zostaje powiê-
kszona. Równoczeœnie zostaj¹ pod-
œwietlone na niebiesko wartoœci po 
dwóch bokach mapy, odpowiadaj¹ce 
tym aktualnie zapamiêtywanym (tj. na 
lewym pasku od obrotów silnika I 
górnym od MAP).  Nad map¹ znajduj¹ 
siê dwie œcie¿ki: od OBROTÓW i od 
MAP. Pokazuj¹ one aktualn¹ 
rzeczywist¹ wartoœæ tych parametrów 
(patrz rys. 4.20).  W powiêkszonej 
danej kratce bêdzie widoczna wartoœæ 
„0”, dopóki nie rozpocznie siê 
zapamiêtywanie punktów funkcjo-
nalnych. Zapamiêtywanie rozpocznie 
siê po osi¹gniêciu optymalnych 
warunków pracy (osi¹gniêciu ¿¹danej 
temperatury reduktora, odpowiednio 

d³ugiej pracy silnika, ustawieniu 
prze³¹cznika w pozycji benzyna, 
ustabilizowaniu siê warunków 
pracy, itp.) i po przyciœniêciu 
przycisku START ( u do³u po lewej 
stronie).Wówczas tak, jak poka-
zano na rysunku 4.20 wartoœæ „0” 
znajduj¹ca siê wewn¹trz powiê-
kszonej kratki zacznie wzrastaæ.  W 
dolnej czêœci ekranu pojawi siê 
komunikat informuj¹cy dodatkowo 
instalatora o rozpoczêciu zapamiê-
tywania. 

Na szablonie pokazanym na 
rysunku 4.20 oprócz ju¿ wymie-
n i o n y c h  d w ó c h  œ c i e ¿ e k  o d  
OBROTÓW i od MAP, znajduj¹ siê 
nastêpuj¹ce informacje: 
* Duty-cycle wtryskiwaczy benzy-
nowych: wskazuje wartoœæ odbieran¹ 
przez system w tym danym momencie 
dla Duty Cycle wtryskiwaczy 
benzynowych;
* Lambda 1: wskazuje wartoœæ 
elektryczn¹ sondy Lambda.
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Rys. 4.19 Procedura krok po kroku - 
Pocz¹tek automatycznego tworzenia mapy benzyny 

Rys. 4.20 Procedura krok po kroku - 
Automatyczne tworzenie mapy benzyny 



W górnej czêœci ekranu, 
przedstawionym na rys. 4.20,  
znajduj¹ siê równie¿ trzy œcie¿ki:
1. Mapa Benzyny
2. Pierwsza mapa gazu
3. Druga mapa gazu

Z tych trzech œcie¿ek tylko 
p ie rwsza  jes t  ak tywna,  gdy  
rozpoczyna siê tworzenie nowej 
m a p y .  P o z o s t a ³ e  z o s t a n ¹  
uaktywnione automatycznie przez 
sam program. Po skoñczeniu 
automatycznego tworzenia mapy 
benzynowej przystêpuje siê do 
s p o r z ¹ d z a n i a  m a p y   g a z u .   
Wszystkie trzy œcie¿ki staj¹ siê 
ak tywne d la  u¿y tkown ika  w 
momencie, gdy decyduje siê on 
powróc i æ  do  kon tynuowan ia  
automatycznego tworzenia mapy, dla 
której ju¿ zosta³a poprzednio 
przygotowana mapa benzynowa. 

W miarê zapamiêtywania 
kolejnych punktów w tej samej kratce, 
zmienia siê jej kolor. Najpierw 
przechodzi z czerwonego koloru na 
¿ó³ty.  ¯ó³ty kolor oznacza, ¿e dany 
punkt  funkc jonowania zosta ³  
zapamiêtany z ma³¹ iloœci¹ punktów. 
Wystarczaj¹c¹ jednak, aby algorytmy 
ekstrapolacji mog³y na ich podstawie 
obliczyæ ca³a mapê (4.21). Po 
kontynuowaniu zapamiêtywania 
punktów w tej samej kratce, kratka 
zabarwia siê na zielono. Zielony kolor 
oznacza, ¿e zosta³a ju¿ zapamiêtana 
dobra iloœæ punktów dla sporz¹dzenia 
dobrej  mapy.Gdyby l iczba w 
zapamiêtywanej  kratce  osi¹gnê³a 
maksymaln¹ wartoœæ (np. 50), to 
dalsze wartoœci  n ie zostan¹ 
zapisane, ani wykorzystane do 
tworzenia mapy koñcowej.  Liczba w 
kratce nie bêdzie siê dalej powiê-
kszaæ.  

Im wiêcej zostanie zapamiê-
tanych punktów, tym mapa bêdzie 
dok³adniejsza i przez to lepsza.  Nie 
nale¿y zostawiaæ czerwonych (nie 
zapamiêtanych) kratek  na du¿ym 
obszarze mapy, na przyk³ad w strefie 
pe³nego obci¹¿enia. Idealnie by³oby, 
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gdyby uda³o siê zapamiêtaæ zielone 
kratki na wysokoœci wszystkich 
wartoœci MAP i obrotów silnika, na 
przyk³ad tak jak pokazano na 
rysunku 4.22.

Zapamiêtywanie punktów 
mo¿e byæ przerwane w ka¿dym 
momencie (na przyk³ad z powodu 
niesprzyjaj¹cych warunków na 
drodze) poprzez przycisk STOP 
znajduj¹cy siê u do³u po lewej 
stronie (rys. 4.21).  Po przyciœniêciu 

tego samego przycisku, na którym tym 
razem pojawi siê napis START (rys. 
4.22), mo¿na kontynuowaæ przerwane 
zapamiêtywanie punktów.

Kiedy w tabeli jest ju¿ wystar-
czaj¹ca i dobrze roz³o¿ona iloœæ 
zielonych  i/ lub ¿ó³tych kratek,  mo¿na 
przyst¹piæ do interpolacji brakuj¹cych 
punktów (czerwonych) i sporz¹dziæ 
ostateczn¹ mapê benzyny. W tym celu 
wystarczy przerwaæ zapamiêtywanie 
punktów poprzez przycisk STOP. 
Mapy gazu
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Rys. 4.21 Procedura krok po kroku - Automatyczne 
tworzenie mapy benzyny z kilkoma punktami

Rys. 4.22 Procedura krok po kroku - Kompletna mapa benzyny



Nastêpnie trzeba przycisn¹æ Dostosuj 
znajduj¹cy siê u do³u po prawej stronie 
(rys. 4.22).

Rozpoczyna siê zatem,  dos-
tosowanie zapamiêtanych danych. 
Powstaje pocz¹tkowa mapa gazu. 
Wszystkie dane zostaj¹ przekazane 
do centralki.  Procedura przechodzi 
do szablonu pierwszej mapy gazu.

4.2.1.8.2 Automatyczne tworzenie 

Po zakoñczeniu fazy tworzenia mapy 
benzyny, mo¿na przyst¹piæ do zapa-
miêtania mapy gazu. Automatyczne 
tworzenie mapy gazu dzieli siê na 
dwie czêœci: 
1. Pierwsze tworzenie mapy gazu
2. Drugie tworzenie mapy gazu

Aby rozpocz¹æ zapamiê-
tywanie pierwszej mapy gazu, 
wystarczy przycisn¹æ klawisz Start 
znajduj¹cy siê u do³u po lewej stronie. 

Pojawi siê czerwony komuni-
kat (patrz rys. 4.23) z proœb¹ o rêczne 
prze³¹czenie na gaz.  Trzeba 
odczekaæ na ustabilizowanie siê 
warunków (stan=3). Program czeka, 
a¿ instalator ustawi prze³¹cznik gaz/ 
benzyna w pozycji gazu. Dopiero, gdy 
to nast¹pi samochód jest zasilany 
g a z e m  n a  p o d s t a w i e  m a p y  
pocz¹tkowej, która zosta³a wgrana po 
zakoñczeniu tworzenia mapy benzyny 
(rys. 4.24). 

Jest to bardzo trudna i delika-
tna faza, poniewa¿ wgrana do 
centralki mapa  pocz¹tkowa mo¿e 
bardzo odbiegaæ od tej prawid³owej. 
Mapê pocz¹tkow¹ gazu otrzymuje siê 
na podstawie mapy benzynowej w 
oparciu o wyœwietlany u góry po 
prawej stronie (rys. 4.32) wspó³-
czynnik mno¿enia. Nie znaj¹c 
wczeœniej prawid³owej wartoœci tego 
mno¿nika, zmienia s iê on w 
zale¿noœci od samochodu, mo¿e 
zdarzyæ siê, ¿e zaraz po prze³¹czeniu 
na gaz silnik zgaœnie. W takim 
wypadku dane nie zostaj¹ utracone, 
mo¿na kontynuowaæ automatyczne 
tworzenie mapy gazu od momentu jej 
przerwania. Aby zapobiec takiej 
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niedogodnoœci przypomina siê, ¿e 
prze³¹czenie powinno nast¹piæ na 
niezbyt niskich obrotach silnika (na 
przyk³ad na 2000 lub 3000 
obrotach), trzeba lekko wcisn¹æ 
peda³ przyspieszenia. W takich 
warunkach silnik raczej nie 
powinien zgasn¹æ. Gdy prze³¹cza 
siê prze³¹cznik podczas jazdy, na 
biegu, silnik nie mo¿e od razu 
zgasn¹æ, poniewa¿ inercja ruchu 
samochodu przynajmniej przez 
jakiœ czas utrzyma silnik na 
obrotach. 

W tym czasie kierowca mo¿e 
prze³¹czyæ prze³¹cznik na benzynê, 
zanim silnik zgaœnie. 

Je¿eli pomimo powy¿szej 
czynnoœci silnik dalej gaœnie, trzeba 
powróciæ do szablonu automa-
tycznego tworzenia mapy benzyny 
(rys. 4.32) i tam zmodyfikowaæ wartoœæ 
wspó³czynnika mno¿enia, nastêpnie 
przycisn¹æ przycisk Dostosuj .  
Operacjê ewentualnie powtórzyæ, 
dopóki silnik nie przestanie gasn¹æ. 
Wspó³czynnik mno¿enia trzeba 
zwiêkszyæ, gdy wytwarzana

Rys. 4.23  Procedura krok po kroku -  Rozpoczêcie 
tworzenia pierwszej mapy gazu

Rys. 4.24 Procedura krok po kroku - Pierwsza mapa gazu



mieszanka jest zbyt uboga, natomiast 
nale¿y go zmniejszyæ, gdy mieszanka 
jest zbyt bogata lub w wyniku zalania 
silnika.
Przyczynê gaœniêcia silnika mo¿na 
rozpoznaæ po zachowaniu sondy 
Lambda zaraz po prze³¹czeniu lub 
przed samym zgaœniêciem. Podczas 
fazy automatycznego tworzenia mapy 
podgl¹d narzêdzi pozwala na szybk¹ 
diagnostykê sygna³u sondy. Patrz 
„Jolly” „Diagnostic Box”. Typowa 
wartoœæ wspó³czynnika mno¿enia 
wynosi oko³o 0,80. 

Po osi¹gniêciu stacjonarnych 
warunków, program zaczyna oblicza-
nie dawki paliwa najlepszej dla danych 
warunków funkcjonowania silnika. 
Podczas tej fazy trzeba staraæ siê, aby 
warunki pracy silnika by³y jak 
najbardziej stabilne (peda³ przys-
pieszenia w sta³ej pozycji, obroty 
constans). Na ekranie pojawia siê 
komunikat w kolorze czerwonym, 
natomiast na wysokoœci œcie¿ki B³¹d 
Mapy % zostaje wpisana wartoœæ 
poprawki wprowadzonej w tym 
momencie przez program w celu 
uzyskania idealnej mieszaki paliwa 
(patrz rys. 4.25). 

W miarê jak program coraz 
dok³adniej poprawia t¹ wartoœæ, B³¹d 
Mapy % jest coraz mniejszy, a¿ do 
osi¹gniêcia wartoœci najmniejszego 
maksymalnego b³êdu (ustawionego 
przy pomocy klawisza INNY). W tym 
momencie wspó³czynnik mno¿enia 
zmienia kolor z czerwonego na zielony 
(patrz rys. 4.26 , wartoœæ zmieni³a siê z 
0,80 na 0,79). 

Nale¿y upewniæ siê czy nowo 
obliczony wspó³czynnik mno¿enia (na 
przyk³ad 0,79) jest stabilny, po czym 
mo¿na przycisn¹æ przycisk Stop i 
przyst¹piæ do wgrania nowej mapy 
(otrzymanej z mapy benzynowej) i 
nowego wspó³czynnika mno¿enia. 

Odpowiedni komunikat poin-
formuje, ¿e trzeba przestawiæ 
prze³¹cznik ponownie na benzynê 
(stan=2 lub 1).  Aby mo¿na by³o wgraæ 
mapê do centralki, wystarczy zatem 

prze³¹czyæ prze³¹cznik na pozycjê 
benzyna.  
Pozosta³e œcie¿ki tego szablonu to:
* Duty-cycle wtryskiwaczy benzy-
nowych: wskazuje duty-cycle 
odbierany przez system w tym 
danym momencie dla  wtryski-
waczy benzynowych (odciêtych i 
emulowanych). 
* Duty-cycle wartoœæ odniesienia: 
wskazuje wartoœæ duty-cycle 
benzyny, przewidzian¹ przez mapê 
w tym punkcie. 

* B³ad Mapy %: wskazuje œrednie 
odchylenie pomiêdzy wartoœci¹ duty-
cycle benzyny a duty-cycle wartoœci 
odniesienia.  Jest dodatni jeœli 
wartoœæ duty-cycle wtryskiwaczy 
benzynowych jest wiêksza od duty-
cycle wartoœci odniesienia. Zazwyczaj 
oznacza to, ¿e mapa gazu jest uboga, 
albo ¿e mapa benzyny ma zbyt niskie 
wartoœci.
* Lambda 1: ma takie samo 
znaczen ie ,  jak  w przypadku 
automatycznego tworzenia mapy 
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Rys. 4.25 Procedura krok po kroku - Pierwsza mapa gazu po prze³¹czeniu

Rys. 4.26 Procedura krok po kroku - Pierwsza mapa gazu zakoñczona



A b y  z a p a m i ê t y w a n i e  
wspó³czynnika mno¿enia by³o 
szybsze, mo¿na zwiêkszyæ wartoœæ 
maksymalnego b³êdu przy pomocy 
klawisza INNY (patrz rys. 4.27).  
Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e im 
wiêksza bêdzie wartoœæ maksymal-
nego b³êdu, tym mapa bêdzie mniej 
dok³adna. Zaleca siê nie przekra-
czanie wartoœci 10%. 

Po zakoñczeniu program-
owania pierwszej mapy gazu, 
odpowiedni komunikat programu 
poprosi o rêczne przestawienie 
prze³¹cznika na pozycjê gaz. Trzeba 
odczekaæ, a¿ warunki funkcjonowania 
stan¹ siêstabilne (stan = 13,  widoczny 
po przyciœniêciu klawisza INNY). Patrz 
rys. 4.28.

Po prze³¹czeniu, program 
automatycznie przejdzie do szablonu 
drugiej mapy gazu. Patrz rys. 4.29.

Szablon ten przedstawia mapê 
podobn¹  do  t e j  benzynowe j  
sk³adaj¹cej siê z 16 wierszy i 16 
kolumn.  Funkcje tego szablonu s¹ 
takie same, jak te opisane ju¿ 
wczeœniej dla procedury tworzenia 
mapy benzyny. 

Procedurê automatycznego 
tworzenia mapy gazu uaktywnia 
p r z y c i s k  S t a r t .   P r o c e d u r a  
postêpowania jest taka sama, jak dla 
mapy benzyny.  Zasadnicza ró¿nica 
polega na tym, ¿e system stara siê tu 
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Rys. 4.27 Procedura krok po kroku - Pierwsza mapa 
gazu za pomoc¹ klawisza INNY 

Rys. 4.28 Procedura krok po kroku - Pierwsza mapa gazu zakoñczona

Rys. 4.29  Procedura krok po kroku -  Rozpoczêcie tworzenia drugiej mapy gazu



palnej jeszcze przed rozpoczêciem 
zapamiêtywania punktu funkcjono-
wania. Punkty funkcjonowania 
(poszczególne kratki) nie zostan¹ 
zapamiêtane, dopóki wartoœæ B³êdu 
Mapy nie bêdzie mniejsza od 
ustawionej wartoœci maksymalnego 
b³êdu (patrz rys. 4.30). 

Ustawienie mieszanki palnej 
odbywa siê kratka po kratce. Za 
ka¿dym razem,  gdy  zos ta j e  
przeskoczona jakaœ kratka, procedura 
zostaje przerwana.  Za ka¿dym razem 
trzeba równie¿ odczekaæ, a¿ zostan¹
 zweryfikowane warunki B³êdu 
maksymalnego i up³ynie przewidziany 
czas. Dlatego procedura ta wymaga o 
wiele wiêcej czasu od tej benzynowej, 
jak równie¿ d³u¿szego utrzymania  
warunków stabilnych.  

Wszystkie kratki mapy na 
pocz¹tku maj¹ wpisan¹ wartoœæ „0” i 
s¹ podœwietlone na czerwono (patrz 
rys. 4.29). W miarê zapamiêtywania 
kolejnych punktów danej kratki, 
zmienia siê jej kolor, przechodz¹
c z czerwonego koloru najpierw na 
¿ó³ty, póŸniej na zielony. Równo-
czeœnie wzrasta wartoœæ wpisana w 
kratce. Kryterium zapamiêtywania 
kolejnych punktów, jest takie samo jak 
w przypadku benzyny. Na rysunku 
4.31 pokazano przyk³ad skoñczonej 
mapy. 

W celu zakoñczenia fazy 
zapamiêtywania wystarczy przycisn¹æ 
klawisz Stop znajduj¹cy siê u do³u po 
lewej stronie.  Przed przyst¹pieniem  
do przetworzenia danych, trzeba 
przestawiæ rêcznie prze³¹cznik 
benzyna/ gaz na pozycjê benzyny.  
Bez tego nie mo¿na przejœæ do 
przetwarzania danych. Pojawi siê 
komunikat informuj¹cy o wyst¹pieniu 
b³êdu. Po prawid³owym prze³¹czeniu, 
wystarczy przycisn¹æ k lawisz 
Dostosuj, aby uaktywniæ interpolacjê 
brakuj¹cych punktów mapy gazu oraz 
wgranie skoñczonej mapy do 
centralki. 

UWAGA: Gdyby po automa-

Rys. 4.30 Procedura krok po kroku - Druga mapa gazu z jednym 
zapamiêtanym punktem

Rys. 4.31 Procedura krok po kroku - Zakoñczona druga mapa gazu.

 lub gazu wyst¹pi³ b³¹d, to mo¿e 
on byæ spowodowany: niewys-
tarczaj¹c¹ iloœci¹ zapamiê-
tanych punktów lub zapamiêtane 
punkty s¹ nie do przyjêcia.

W przypadku nie spe³nienia 
¿¹danych warunków pojawi siê 
odpowiedni komunikat informuj¹cy 
o danym b³êdzie. Jeœli natomiast 
wszystkie wymagane warunki s¹ 
spe³nione, to w oparciu o mapê 
benzyny powstaje mapa pocz¹-
tkowa gazu. 

* Pierwsza mapa gazu powstaje na 
podstawie mapy benzyny i na 
podstawie wspó³czynnika mno¿enia, 
którego wartoœæ mo¿na wyœwietliæ po 
przyciœniêciu klawisza INNY (patrz 
rys. 4.32).  Zazwyczaj wartoœæ
 tego wspó³czynnika wynosi 0,80.  
Gdyby nie mo¿na by³o kontynuowaæ 
tworzenia mapy gazu, na przyk³ad 
mapa pocz¹tkowa by³aby zbyt uboga i 
silnik gas³by zaraz po prze³¹czeniu na 
gaz, to mo¿na wróciæ do tej fazy I 
zmieniæ wspó³czynnik mno¿enia, na 
przyk³ad zwiêkszyæ go w celu 
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uzyskania mapy pocz¹tkowej bardziej 
bogatej, a nastêpnie przycisn¹æ 
przycisk Dostosuj.

* Po przyciœniêciu przycisku 
START zostaje wyœwietlony stan. 
Wskazuje stan prze³¹cznika  oraz typ 
wtryskiwanej w danym momencie 
mieszanki paliwa. Podczas normalnej 
jazdy na benzynie z prze³¹cznikiem w 
pozycji benzyna, z wystarczaj¹c¹ 
temperatur¹ reduktora i z wystar-
czaj¹co d³ugo w³¹czonym silnikiem 
oraz w warunkach strategii nie 
przejœciowych, wyœwietla siê stan 1.  
We wszystkich pozosta³ych przypad-
kach wartoœæ ta jest ró¿na od 1 i 
zapamiêtywanie nie mo¿e siê odbyæ.  
Temperaturê gazu i czas prze³¹czania 
obrazuj¹ dwa paski wype³nienia 
procentowego, patrz rys. 4.32.  Je¿eli 
te dwa paski s¹ w ca³oœci w kolorze 
niebieskim, to znaczy, ¿e zosta³y 
spe³nione warunki niezbêdne do 
przeprowadzenia zapamiêtywania. W 
przeciwnym razie trzeba odczekaæ, a¿ 
temperatura osi¹gnie ¿¹dan¹ wartoœæ 
lub up³ynie wymagany czas od 
momentu uruchomienia. 

* Aby automatyczne tworzenie 
mapy benzyny czy gazu przebiega³o 
prawid³owo, trzeba sprawdzaæ 
skutecznoœæ kolejnych kroków przed 
przyst¹pieniem do realizacji nastê-
pnych. W tym celu nale¿y wyjœæ z 
procedury automatycznego tworzenia 
map, wejœæ do szablonu USTA-
WIENIA, a nastêpnie do Samop-
rzystosowania. Na tym szablonie 
wartoœæ oznaczaj¹ca odpowiednie 
ustawienie mapy podana jest w 
okienku obok napisu B³¹d %, znajduj¹
cego siê u góry po lewej stronie (patrz 
rys. 4.33). Jako wartoœci do zaakcep-
towania przyjmuje siê wartoœci b³êdu 
równe lub mniejsze od  5%. Je¿eli 
wartoœci te przekraczaj¹   10% b³êdu, 
to trzeba uwa¿aæ, ¿e mapa jest  s³abo 
ustawiona. Pozostaj¹c trochê d³u¿ej w 
punkcie niezbyt dobrze ustawionym, 
samoprzystosowanie centralki ustawi 
go lepiej. Zmniejszy siê zatem 
wartoœæ procentowa b³êdu. Dziêki 

benzynow¹. Warto to zrobiæ przed 
przyst¹pieniem do automatycz-
nego tworzenia mapy gazu.
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Rys. 4.32 Procedura krok po kroku - Mapa benzyny po 
przyciœniêciu klawisza  INNY

Rys. 4.33 Sterowanie samoprzystosowaniem



* W ka¿dym momencie mo¿na 
przerwaæ zapamiêtywanie, aby 
póŸniej w odpowiednim momencie do 
niego powróciæ.  Zarówno w celu 
zweryf ikowania prawid³owoœci  
ustawieñ kolejnych kroków, jak i z 
jakiegokolwiek innego powodu.  Na 
przyk³ad po czêœciowym zapamiê-
taniu punktów benzyny i przed 
wgraniem mapy do centralki, mo¿na 
przerwaæ pracê, wy³¹czyæ komputer i 
powróciæ do niej póŸniej. Wystarczy 
pamiêtaæ nazwê pliku opracowywanej 
mapy. Do danej mapy zawsze mo¿
na powróciæ, dotyczy to oczywiœcie 
równie¿ plików map ju¿ zrobionych i 
wgranych do centralki. Aby mo¿na 
by³o powróciæ do tworzenia mapy, 
wystarczy na g³ównym szablonie 
wybraæ USTAWIENIA i Automatyczne 
tworzenie map.  Odpowiedni 
komunikat poprosi o podanie nazwy 
p l i ku  samochodu  (wczeœn ie j  
zapisanego). Patrz rys. 4.34.

Po wybraniu danego pliku, 
zostanie otwarty szablon mapy, tak jak 
pokazano na rys. 4.35.

Z widoku tej sekcji mo¿na 
wejœæ i modyfikowaæ mapê, zarówno 
benzynow¹, jak i gazu. Patrz paragraf 
5.7.
  
4.2.1.9 Przes³anie parametrów do 
centralki

Ostatnim krokiem procedury regulacji 
sygna³ów i automatycznego tworzenia 
map dla nowego samochodu jest 
przes³anie parametrów do centralki. 
Odpowiedni komunikat poprosi o 
wy³¹czenie i ponowne w³¹czenie 
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Rys. 4.34  Powrót do automatycznego tworzenia 
mapy ju¿ czêœciowo ustawionej - Wybór pliku

Rys. 4.35 Powrót do automatycznego tworzenia 
mapy ju¿ czêœciowo ustawionej 

Rys. 4.36 Widok ostatniej strony z komunikatem na czerwono 



zap³onu (patrz rys. 4.36). 
Aby powróciæ na g³ówn¹ 

stronê wystarczy nacisn¹æ klawisz 
WyjdŸ. 
4.2.2  PROGRAMOWANIE „Z 
ARCHIWUM”

Po przyciœniêciu klawisza 
Programowanie> z Archiwum wcho-
dzi siê do szablonu programowania 
centralki FLY SF z archiwum, tzn. przy 
pomocy dostêpnych lub dostar-
czonych przez BRC plików. Aby 
centralka mog³a byæ prawid³owo 
zaprogramowana trzeba zweryfiko-
waæ czy wszystkie warunki podane na 
tym szablonie zosta³y spe³nione. 
Gdyby warunki te nie by³y spe³nione, 
to nie mo¿na wykonaæ programo-
wania. Sytuacja ta sygnalizowana jest 
przez sam program.

Pierwsz¹ operacj¹ programo-
wania jest wybranie z archiwum pliku, 
który chcemy wgraæ na podstawie 
typu instalacji, marki i modelu 
samochodu oraz centralki benzy-
nowej samochodu. Je¿eli samochód 
zosta³ opracowany przez BRC, to pliki 
bêd¹ znajdowaæ siê bêd¹ w folderze 
BRC_MAPS, je¿eli natomiast zosta³
 on opracowany przez instalatora, to 
pliki bêd¹ znajdowaæ siê w folderze 
USER_MAPS.

Na rysunku 4.37 pokazano 
przyk³ad pliku z wybranymi:

Mapa: sporz¹dzona przez u¿ytkowni-
ka (USER_MAPS)
Instalacja: Metan (CNG)
Marka: Ford
Model: Mondeo 1800i 16V (BWY) 
92kW Euro IV
Centralka: Visteon LBO-110 Levanta
Po wybraniu symbolu centralki 
samochodu, któr¹ chce siê zapro-
gramowaæ trzeba wybraæ plik do 
wgrania. 

Na przedstawionym przyk³a-
dzie symbol wybranej centralki jest 
dostêpny tylko w jednym pliku typu 
FSF (AB567CA.FSF) i tylko w jednym 
pliku typu AAP(AB567CA.AAP). 

Aby wybraæ dany plik .FSF do 

Rys. 4.37 programowanie z archiwum

Rys. 4.38 programowanie z archiwum - Wybór pliku S19

wgrania trzeba dwa razy na nim 
klikn¹æ. Automatycznie obok 
napisu Parametry Samochodu 
pojawi siê „znaczek”, natomiast w 
okienku pod tym napisem pojawi 
siê nazwa wybranego pliku. 

Automatycznie po wyborze 
pliku parametrów samochodu 
(pliku .FSF) zostaje wybrany 
software (plik S19) do wgrania. Aby 
mo¿na by³o wgraæ ten plik do 
centralki, to musi byæ „znaczek” 
obok okienka z napisem software. 
Je¿eli chce siê zmieniæ wybrany 
software, to wystarczy przycisn¹æ 
klawisz INNY (patrz rys. 4.38). Po 
jego rozwiniêciu pojawi siê okienko 

zawieraj¹ce wszystkie dostêpne 
software. Wystarczy klikn¹æ dwa razy 
na wybranym software. Czynnoœæ t¹ 
zaleca siê wykonywaæ tylko po 
konsultacji z technikami BRC lub 
kompetentnym personelem. 

Aby wybraæ dany plik .AAP do 
wgrania trzeba dwa razy na nim 
klikn¹æ. Automatycznie obok napisu 
Mapa pojawi siê „znaczek”, natomiast 
w okienku pod tym napisem pojawi siê 
nazwa wybranego pliku. 

Z a z n a c z o n y  „ z n a c z e k ”  
wskazuje pliki, które podczas 
programowania centralki zostan¹ 
równoczeœnie do niej wgrane, tj. po 
przyciœniêciu klawisza Program. 
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Na rysunku 4.39 pokazano 
równoczesne wgranie trzech typów 
plików: FSF, S19 i AAP. 

Wykaz mo¿liwych jedno-
razowych kombinacj i  podczas 
programowania: 
* FSF
*AAP
*FSF + S19
*FSF + S19 + AAP
W niektórych przypadkach trzeba 
uaktualniæ program operacyjny 
caricatore centralki. W momencie 
wybrania programowania dedyko-
wanego krok po kroku centralki, 
program automatycznie poinformuje 
instalatora o takiej koniecznoœci.  W 
ce lu  uaktua ln ien ia  programu 
operacyjnego caricatore przycisn¹æ 
przycisk UAKTUALNIENIE CARICA-
TORE (patrz rys. 4.39). Zostanie 
otworzona strona, na której w 
zale¿noœci od aktualnego stanu 
centralki, pojawi siê komunikat w 
kolorze czerwonym informuj¹cy o 
czynnoœciach jakie nale¿y wykonaæ. 

Po przyciœniêciu przycisku 
PROGRAM rozpocznie siê wgrywa-
nie programu operacyjnego carica-
tore do centralki. Po zakoñczeniu tej 
czynnoœci na ekranie pojawi siê 
okienko informuj¹ce, ¿e operacja 
zosta³a prawid³owo wykonana oraz ¿e 
trzeba wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ 
zap³on (patrz rys. 4.40).

UWAGA: 
Podczas uaktualnienia programu 
operacyjnego caricatore centralki 
mog¹ wyst¹piæ nastêpuj¹ce przy-
padki: 
1. W przypadku centralki posiadaj¹cej 
program operacyjny caricatore 
mniejszy ni¿ 106, na szablonie (patrz 
rys.4.40a) pojawi siê komunikat 
informuj¹cy, ¿e czynnoœæ zostanie 
wykonana w dwóch kolejnych kro-
kach. Podczas pierwszego zostanie 
przeprowadzone programowanie 
caricatore z wersj¹ 106 (patrz rys. 
4.40b), podczas drugiego zostanie 
wgrana najnowsza  wersja caricatore 
zainstalowana w PC. Po zakoñczeniu 
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Rys. 4.39 Programowanie z archiwum - równoczesne 
wybranie wszystkich trzech plików

Rys. 4.40 Uaktualnienie zakoñczone prawid³owo

Rys. 4.40a Uaktualnienie programu operacyjnego caricatore
 jeœli centralka ma wersjê mniejsz¹ ni¿ 106



pierwszego kroku odpowiedni komu-
nikat poprosi o wy³¹czenie i ponowne 
w³¹czenie zap³onu, przycisn¹æ OK. 
(patrz rys. 4.40b). W tym miejscu 
rozpoczyna siê drugie programo-
wanie, po jego zakoñczeniu komu-
nikat poinformuje o prawid³owo 
przeprowadzonym programowaniu 
(patrz rys. 4.40). 

2. Centralka posiadaj¹ca caricatore z 
wersj¹ wiêksz¹ lub równ¹ 106, ale 
ni¿sz¹od ostatniej zainstalowanej 
wersji w PC. W tym wypadku na 
wyœwietlonym szablonie (patrz rys. 
4.40c) pojawi siê komunikat o 
koniecznoœci uaktualnienia centralki. 

3. Centralka ma ju¿ zainstalowan¹ 
ostatni¹ wersjê caricatore PC. Na 
szablonie (patrz rys. 4.40d) pojawi siê 
komunikat, ¿e nie trzeba uaktualniaæ 
centralki.

4. Centralka posiada aktualniejsz¹ 
wersjê caricatore od tej zainstalo-
wanej w PC. Trzeba koniecznie 
uaktualniæ PC. Na szablonie (patrz 
rys. 4.40e) pojawi siê komunikat, ¿e 
lepiej nie uaktualniaæ centralki ze 
starsz¹ wersj¹. Czynnoœæ t¹ zaleca 
siê wykonywaæ tylko po konsultacji z 
technikami BRC lub kompetentnym 
personelem. 

UWAGA:
* Je¿eli programowanie caricatore 
zostanie przerwane zaraz po jego 
rozpoczêciu, to trzeba wy³¹czyæ i 
ponownie w³¹czyæ zap³on, a nastê-
pnie ponowiæ programowanie. 

* Podczas uaktualnienia caricatore 
wersjami równymi lub ni¿szymi ni¿ 
105, mo¿e zdarzyæ siê, ¿e nie 
bêdzie go mo¿na przeprowadziæ 
pomimo licznych prób. W takim 
wypadku nale¿y postêpowaæ 
zgodnie z poni¿sz¹ procedur¹:

1. Na g³ównej stronie wybraæ 
P R O G R A M O W A N I E  > z  
ARCHIWUM.
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Rys. 4.40b Uaktualnienie programu operacyjnego caricatore - pierwszy krok

Rys. 4.40c Uaktualnienie programu operacyjnego caricatore jeœli 
centralka ma wersjê wiêksz¹ ni¿ 106

Rys. 4.40d Uaktualnienie programu operacyjnego caricatore 
jeœli centralka ma wersjê tak¹ sam¹ jak PC



2. Wybraæ mapê startow¹ z archiwum 
BRC_MAPS.

3. W oknie PARAMETRY SAMO-
CHODU wybraæ plik FSF (zaznaczyæ 
odpowiednie okienko). 

4. Przycisn¹æ klawisz PROGRAM 
znajduj¹cy siê u do³u po prawej stronie 
w celu uruchomienia programowania 
FSF.

5. W momencie pokazania siê paska 
wype³nienia procentowego informuj¹-
cego o postêpie programowania, 
przerwaæ komunikacjê wy³¹czaj¹c i 
ponownie w³¹czaj¹c zap³on. 

6. Ponowiæ próbê uaktualnienia 
caricatore. 
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Rys. 4.40e Uaktualnienie programu operacyjnego 
caricatore jeœli centralka ma wersjê mniejsz¹ od  PC 
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5. REGULACJA

Po wybraniu szablonu USTA-
WIENIA i jego rozwiniêciu pojawia siê 
sze reg  sekc j i  poœw iêconych  
weryfikowaniu I modyfikowaniu para-
metrów samochodu. Dziêki tym 
parametrom mo¿na poprawiæ lub 
doregulowaæ ustawienia samochodu, 
który zosta³ ju¿ zaprogramowany 
(patrz rys. 5.0a). Dostêpne tu 
operacje, w wiêkszoœci przypadków, 
odpowiadaj¹ tym z procedury 
dedykowanej  krok po kroku.  
Szczegó³owy ich opis znajduje siê w 
poprzednim rozdziale, dlatego nie 
bêd¹ tu omawiane. W niniejszym 
rozdziale zostan¹ szczegó³owo 
omówione nowe zagadnienia.

Obok klawisza zmodyfi-
kowanej sekcji postawiono czerwony 
krzy¿yk (patrz rys. 5.0b).

Wychodz¹c z sekcji USTA-
WIENIA, odpowiedni komunikat 
zapyta  czy  zap isaæ  w p l iku  
przeprowadzone zmiany. Ponadto 
trzeba tu  sprecyzowaæ typ instalacji, 
markê i model samochodu, centralkê i 
nazwê pliku. Patrz rys. 5.0c.

5.1 Funkcje opisane w poprze-
dnim paragrafie 

Funkcje dostêpne po rozwi-
niêciu USTAWIENIA g³ównego 
szablonu opisane w poprzednim 
paragrafie to:
* Regulacja czujników temperatury
* Regulacja obrotów
* Regulacja TPS
* Regulacja sondy Lambda
* Automatyczne tworzenie mapy.

Poni¿ej zostan¹ szczegó³owo 
opisane funkcje, które do tej pory 
jeszcze nie by³y omawiane. 

5.2 Rodzaj instalacji

W niniejszym rozdziale znajduj¹ siê 
szczegó³owe informacje na temat 

Rys.  5.0a - Regulacja

Rys.  5.0b - Regulacja za pomoc¹ wczeœniej wybranych klawiszy

Rys.  5.0c - Regulacja - Zapisywanie pliku FSF



zamontowanej w samochodzie 
instalacji (GPL lub metan) oraz typu 
s i l n i k a  ( d o l n o s s ¹ c y  l u b  z  
do³adowaniem). 

Po wybraniu danego typu 
instalacji oraz silnika w kó³ku, obok 
wybranej nazwy, zostaje zaznaczona 
kropka.Na niniejszym szablonie 
precyzuje siê nastêpuj¹c¹ charakte-
rystykê instalacji (patrz rys. 5.1):

* Typ wtryskiwacza: w podanym 
wykazie zaznacza siê typ zainstalo-
wanego wtryskiwacza gazowego;

* Iloœæ reduktorów Genius:  zaznacza 
siê iloœæ zainstalowanych reduktorów 
Genius.  Poniewa¿ najczêœciej 
instaluje siê jeden reduktor Genius, 
dlatego jako wartoœæ domyœln¹ 
ustawiono jeden. W razie potrzeby 
zmieniæ na dwa. 

* Iloœæ Czujników P1: zaznacza siê 
iloœæ zainstalowanych czujników 
ciœnienia P1. Jako wartoœæ domyœln¹ 
podano jeden, bo w wiêkszoœci 
przypadków instaluje siê jeden 
czujnik. W razie potrzeby zmieniæ na 
dwa lub wiêcej (sprawdziæ zalecenia 
odpowiedniego schematu instalacyj-
nego). 

* Iloœæ wtryskiwaczy: podaæ iloœæ 
wszystkich zainstalowanych  wtrys-
kiwaczy gazowych. W wiêkszoœci 
przypadków instaluje siê cztery 
wtryskiwacze, jako wartoœæ domyœln¹ 
podano zatem cztery.  Odpowiedni 
komunikat poinformuje instalatora o 
iloœci centralek FLY SF jaka jest 
potrzebna  do zaznaczonej iloœci 
wtryskiwaczy. 

UWAGA: Po przyciœniêciu klawisza 
INNE na stronie dotycz¹cej 
instalacji, mo¿na ustawiæ limity 
funkcjonowania sygna³u obrotów 
silnika oraz ciœnienia kolektora 
MAP, patrz rys. 5.2a. Operacji tej nie 
nale¿y traktowaæ jako normalnie 
wykonywan¹, o ile nie jest zalecana 
przez techników BRC. Mo¿na tu 
zdefiniowaæ: 
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* Obroty Minimalne: jest to 
minimalna wartoœæ obrotów podana 
na mapach. Zazwyczaj wpisuje siê 
wartoœæ o oko³o 300 obr./min 
mniejsz¹ od wartoœci pracy na 
wolnych obrotach.

* Obroty Maksymalne: jest to 
maksymalna wartoœæ obrotów 
podana na mapach. Zazwyczaj 
wpisuje siê wartoœæ o oko³o 500-
600 obr./min mniejsz¹ od wartoœci 
pracy na obrotach przekra-
czaj¹cych obroty mocy maksy-
malnej. 

* MAP Minimalne: jest to minimalna 
wartoœæ ciœnienia bezwzglêdnego (w 
mbar) kolektora dolotowego podana 
na mapach. Zazwyczaj wpisuje siê 
wartoœæ dodatni¹ o oko³o 200-300 
mbar mniejsz¹ od wartoœci MAP na 
wolnych obrotach.

* M A P  M a k s y m a l n e :  j e s t  t o  
maksymalna wartoœæ ciœnienia 
bezwzglêdnego (w mbar) kolektora 
dolotowego podana na mapach. 
Wpisaæ maksymaln¹ osi¹gan¹ 
w a r t o œ æ  c i œ n i e n i a  k o l e k t o r a  
dolotowego. W przypadku silników 
dolnoss¹cych wpisaæ 1000, natomiast 

Rys.  5.1    - Regulacja - Ustawianie instalacji i wtryskiwaczy

Rys.  5.2a  - Regulacja - Ustawianie instalacji i wtryskiwaczy przy 
pomocy klawisza INNE w sekcji instalacji



w  p r z y p a d k u  s i l n i k ó w  z  
do³adowaniem wpisaæ 1700.
Po przyciœniêciu klawisza INNE na 
stronie dotycz¹cej wtryskiwaczy i 
innych komponentów,  mo¿na 
wyœwietliæ charakterystykê danego 
wtryskiwacza (patrz rys. 5.2b). W 
razie wyst¹pienia problemów trzeba 
tê charakterystykê przekazaæ dzia³owi 
technicznemu BRC. 
Po zakoñczeniu i zweryfikowaniu 
ustawieñ, w celu kontynuowania 
przycisn¹æ klawisz WyjdŸ. Wprowa-
dzone zmiany musz¹ byæ potwierdzo-
ne.  W tym celu wystarczy przycisn¹æ 
klawisz TAK, gdy pojawi siê 
komunikat pytaj¹cy czy zapisaæ lub 
nie wprowadzone zmiany. 

5.3 Ustawianie poziomu

 
Na tym szablonie ustawia siê 

poziom czujnika zbiornika.  Prawid³o-
wo ustawiony czujnik pozwala na 
w³aœciwe wyœwietlenie na prze³¹czni-
ku benzyna/ gaz informacji na temat 
iloœci gazu w zbiorniku.

Je¿eli wyœwietlane wartoœci 
centralki nie s¹ dobre, to trzeba 
wyregulowaæ czujnik poziomu.

Czujnik poziomu paliwa 
reguluje siê zaczynaj¹c od zbiornika 
pustego tj. najpierw zapamiêtuje siê 
sygna³ zbiornika pustego za pomoc¹ 
klawisza Zapamiêtanie Zbiornika 
Pustego. Zapamiêtana w ten sposób 
wartoœæ wyœwietla siê w okienku obok 
tego klawisza (patrz rys. 5.3). 
Nastêpnie tankuje siê zbiornik do 
pe³na gazem i zapamiêtuje siê sygna³ 
zbiornika pe³nego za pomoc¹ 
klawisza Zapamiêtaj Zbiornik Pe³ny. 
W okienku obok wyœwietla siê 
zapamiêtana wartoœæ.

Za pomoc¹ klawisza „Warto-
œci Domyœlne” dla GPL lub metanu 
mo¿na us taw iæ  s tandardowe 
wartoœci. W wiêkszoœci przypadków 
pokrywaj¹ siê one z wartoœciami 
regulacji rezystancyjnego czujnika 
poziomu BRC.

37

CZAKRAMCZAKRAM

Rys.  5.2b  - Regulacja - Ustawianie instalacji i wtryskiwaczy przy pomocy 
klawisza INNE w sekcji wtryskiwaczy

Rys.  5.3    - Regulacja - Ustawianie poziomu zbiornika

Wartoœci standardowe dla GPL:
- Zbiornik pusty = 70 mV
- Zbiornik pe³ny = 1100 mV

War toœc i  s tandardowe d la  
METANU:
- Zbiornik pusty = 70 mV
- Zbiornik pe³ny = 1050 Mv

Mo¿na ustawiæ procentowe 
wartoœci przejœcia pomiêdzy 
poszczególnymi poziomami na 
podstawie, których nast¹pi prze³¹-
czenie. Wartoœci te maj¹ swoje 
ustawienia pocz¹tkowe. Jeœli chce 

siê zwiêkszyæ lub zmniejszyæ dany 
poziom w celu uzyskania dok³adniej-
szych wskazañ, wystarczy rêcznie 
zmieniæ te wartoœci. Po przyciœniêciu 
klawisza %Elettrico wartoœci na 
ekranie zostan¹ przedstawione w 
miliVolt zamiast w % i na odwrót 
(patrz rys. 5.4). 
 

Po zakoñczeniu i zweryfiko-
waniu ustawieñ, w celu kontynuo-
wania przycisn¹æ klawisz WyjdŸ. 
Wprowadzone zmiany musz¹ byæ 
potwierdzone.  W tym celu wystarczy 
przycisn¹æ klawisz TAK, gdy pojawi 



siê komunikat pytaj¹cy czy zapisaæ 
lub nie wprowadzone zmiany. 

5.4 P1-MAP
Szablon do regulacji czujnika 

P1-MAP pozwala na zaznaczenie 
zainstalowanego w samochodzie 
czujnika ciœnienia, z dostêpnej listy 
czujników dla instalacji SEQUENT. 

W przypadku samochodów na 
Metan lub GPL z silnikiem z 
do³adowaniem (patrz rys. 5.5)  s¹ 
dostêpne nastêpuj¹ce czujniki: 
* Czujnik ciœnienia SEQUENT P1-
MAP TURBO/METAN Fujikura:
* Czujnik ciœnienia SEQUENT P1-
MAP TURBO/METAN Motorola:

W przypadku samochodów na 
Metan (patrz rys. 5.6):
* Czujnik ciœnienia SEQUENT P1-
MAP GPL Fujikura:
* Czujnik ciœnienia SEQUENT P1-
MAP GPL Motorola:

W niektórych samochodach, 
g³ównie tych opracowanych przez 
BRC, wykorzystano oryginalny 
czujnik ciœnienia MAP samochodu. 
Czujnik ten mo¿na wyregulowaæ za 
pomoc¹ klawisza INNE. 

W przypadku instalacji na 
Metan lub GPL z silnikiem z 
do³adowaniem (patrz rys. 5.7) mo¿na 
wybraæ: 
* Czujnik ciœnienia SEQUENT P1 
TURBO/METAN Fujikura (400 kPa):

w przypadku instalacji GPL 
(patrz rys. 5.8):
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Rys. 5.4 Ustawienia - regulacja poziomu zbiornika

Rys. 5.5 Ustawienia - regulacja P1-M.A.P. do Metanu lub do 
silników z do³adowaniem 

Rys. 5.6 Ustawienia - regulacja P1-M.A.P. do GPL 



* Czujnik ciœnienia SEQUENT P1 GPL 
Fujikura (250 kPa):
* Czujnik ciœnienia SEQUENT P1 GPL 
Motorola:

Istniej¹ dwa sposoby regulacji 
czujnik ciœnienia MAP: 
1. regulacja przy pomocy manometru 
P1
2. regulacja przy pomocy manometru 
zewnêtrznego

Zalecane warunki pracy 
podczas zapamiêtywania sygna³ów: 
1. Silnik wy³¹czony, zap³on w³¹czony 
(ciœnienie 1000 mbar)
2. Silnik w³¹czony na wolnych 
obrotach

5.4.1  Regulacja MAP przy pomocy 
P1

Regulacja ta polega na tym, ¿e 
czujnik P1 jest ju¿ wyregulowany, aby 
móc ustawiæ MAP. Odpowiedni 
komunikat poprosi o od³¹czenie 
przewodu sprzê¿enia zwrotnego 
reduktora Genius i pod³¹czenie go do 
wejœcia czujnika ciœnienia P1 (patrz 
rys. 5.9). 

Po wykonaniu tej czynnoœci 
wystarczy ustawiæ prze³¹cznik w 
pozycji benzyna, przycisn¹æ OK. i 
postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ 
programu. 

Regulacjê przeprowadza siê w 
nastêpuj¹cych warunkach (patrz rys. 
5.10): 
1. W³¹czyæ zap³on, silnik wy³¹czony
2. Przycisn¹æ klawisz Zapamiêtaj 
(operacja ta wymaga odczekania kilku     
    sekund)
3. Silnik w³¹czony na wolnych 
obrotach (patrz rys. 5.11)
4. Przycisn¹æ klawisz Zapamiêtaj 
(operacja ta wymaga odczekania kilku     
    sekund). 

W tym miejscu wystarczy 
potwierdziæ regulacjê naciskaj¹c OK., 
a nastêpnie WyjdŸ. Pojawi siê 
komunikat prosz¹cy o potwierdzenie 
p r z e p r o w a d z o n e j  r e g u l a c j i .  
Odpowiedzieæ TAK. 

CZAKRAMCZAKRAM

39

Rys. 5.7 Ustawienia - regulacja P1-M.A.P. do Metanu lub do
 silników z do³adowaniem z oryginaln¹ M.A.P.

Rys. 5.8 Ustawienia - regulacja P1-M.A.P. do GPL z oryginaln¹ M.A.P.

Rys. 5.9 Ustawienia - regulacja M.A.P. przy pomocy P1



5.4.2 Regulacja MAP przy pomocy 
manometru zewnêtrznego

Regulacjê MAP mo¿na przeprowadziæ 
przy pomocy manometru zewnê-
trznego lub innego przyrz¹du 
pomiarowego (np. mikrometru 
AEB214). Dziêki tym przyrz¹dom 
³atwo i szybko mo¿na przeprowadziæ 
precyzyjn¹ regulacjê. 

Regulacja polega na zapamiê-
taniu dwóch ró¿nych warunków pracy 
samochodu, a nastêpnie na bardzo 
prostej ekstrapolacji charakterystyki 
linearnej. 
Uwaga: przyrz¹dy diagnostyczne 
czêsto podaj¹ ciœnienie kolektora 
dolotowego w kPa zamiast w 
wymaganych przez program mbar. 
Wzór do przeliczenia kPa na mbar:
wartoœæ w mbar = wartoœæ w kPa x 10
zatem np. 42 kPa = 420 mbar 

Regulacjê przeprowadza siê w 
nastêpuj¹cych warunkach (patrz rys. 
5.12): 
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Rys. 5.10 Ustawienia - regulacja M.A.P. przy pomocy P1, 
zapamiêtanie pierwszej wartoœci

Rys. 5.11 Ustawienia - regulacja M.A.P. przy pomocy P1, 
zapamiêtanie drugiej wartoœci

Rys. 5.12 Ustawienia - pocz¹tek regulacji M.A.P. przy 
pomocy manometru zewnêtrznego



1. W³¹czyæ zap³on, silnik wy³¹czony
2. Przycisn¹æ klawisz Zapamiêtaj 
(operacja ta wymaga odczekania kilku     
    sekund)
3. Obok napisu Fisico 1 wpisaæ 
odczytan¹, przez manometr lub inny 
   przyrz¹d pomiarowy,  wartoœæ w 
mbar, przycisn¹æ OK. (patrz rys. 5.13)

4. Silnik w³¹czony na wolnych 
obrotach (patrz rys. 5.14)
5. Przycisn¹æ klawisz Zapamiêtaj 
(operacja ta wymaga odczekania kilku     
    sekund). 

6. Obok napisu Fisico 2 wpisaæ 
odczytan¹, przez manometr lub inny 
   przyrz¹d pomiarowy,  wartoœæ w 
mbar, przycisn¹æ OK. (patrz rys. 5.15)

W tym miejscu wystarczy 
potwierdziæ regulacjê naciskaj¹c OK., 
a nastêpnie WyjdŸ. Pojawi siê 
komunikat prosz¹cy o potwierdzenie 
p r z e p r o w a d z o n e j  r e g u l a c j i .  
Odpowiedzieæ TAK. 
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Rys. 5.13 Ustawienia - regulacja M.A.P. przy pomocy manometru 
zewnêtrznego, zapamiêtanie pierwszej wartoœci

Rys. 5.14 Ustawienia - regulacja M.A.P. przy pomocy 
manometru zewnêtrznego, zapamiêtanie drugiej wartoœci

Rys. 5.15 Ustawienia - regulacja M.A.P. przy pomocy 
manometru zewnêtrznego, wprowadzenie drugiej wartoœci



5.5 PRZE£¥CZANIE

Na tym szablonie mo¿na 
zmieniæ parametry prze³¹czania z 
benzyny na gaz. Dwie sekcje 
zaznaczono na czerwono (patrz rys. 
5.16): 
1. Silnik zimny
2. Silnik ciep³y

Pierwsza sekcja s³u¿y do 
regulacji prze³¹czania benzyna/ gaz 
przy zimnym silniku, np. gdy 
uruchamia siê silnik po d³ugim postoju. 
Druga natomiast s³u¿y do regulacji 
prze³¹czania, gdy silnik jest ju¿
 zagrzany, np. gdy uruchamia siê silnik 
po niezbyt d³ugim postoju. Punktem 
odniesienia jest wysokoœæ tempera-
tury reduktora Genius, natomiast w 
przypadku samochodów z zamonto-
wanym oryginalnym czujnikiem 
temperatura wody ch³odzenia silnika. 

W sekcji dotycz¹cej silnika 
zimnego mo¿na ustawiæ nastêpuj¹ce 
parametry: 
- Temperaturê po której nastêpuje 
prze³¹czenie: oznacza wysokoœæ 
temperatury jaka ma byæ osi¹gniêta do 
uaktywnienia prze³¹czenia
- OpóŸnienie prze³¹czenia: oznacza 
czas oczekiwania przed prze³¹-
czeniem
Analogiczne parametry znajduj¹ siê w 
sekcji Silnika Ciep³ego.

Normalnie w sekcji silnika 
zimnego ustawia siê nisk¹ tempera-
turê prze³¹czania oraz œrednio d³ugie 
opóŸnienie, natomiast w sekcji silnika 
zimnego ustawia siê jak najwy¿sz¹ 
temperaturê prze³¹czenia mniejsze 
opóŸnienie, 

Przycisk INNE, oprócz mo¿li-
woœci modyfikowania parametrów, 
pozwala na uaktywnienie ponownego 
prze³¹czenia benzyna/ gaz, co 
normalnie dzieje siê z powodu braku 
gazu w zbiorniku lub zbyt niskiej 
temperatury gazu. Parametry na tym 
szablonie mo¿na modyfikowaæ po 
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konsultacji z technikami BRC. 

Wykaz parametrów usta-
wianych na szablonie przedstawio-
nym na rys. 5.16a: 

* Maksymalna wartoœæ MAP do 
prze³¹czenia: odpowiada wartoœci 
ciœnienia kolektora dolotowego 
poni¿ej, której mo¿na ustawiæ 
ponowne prze³¹czenia z gazu na 
benzynê.
* Maksymalna wartoœæ obrotów do 
prze³¹czenia: odpowiada wartoœci 

Rys. 5.16 Ustawienia - regulacja parametrów prze³¹czania

Rys. 5.16a Ustawienia - regulacja parametrów 
ponownego prze³¹czania na benzynê

obrotów silnika poni¿ej, której mo¿na 
ustawiæ ponowne prze³¹czenia z gazu 
na benzynê.

* Temperatura ponownego prze³¹-
czenia na benzynê: odpowiada 
granicy temperatury poni¿ej, której 
zachodzi ponowne prze³¹czenie na 
benzynê. Parametr ten mo¿na 
dezaktywowaæ wpisuj¹c wartoœæ -
41oC.

* Minimalna Delta P: odpowiada 
wartoœci Delta P (ró¿nicy ciœnienia P1 



ponowne prze³¹czenie na benzynê
.
* Maksymalny Duty cycle do 
prze³¹czenia: odpowiada granicy 
Duty cycle wtryskiwaczy gazowych 
powy¿ej, którego zachodzi ponowne 
prze³¹czenie. 

* Czas oczekiwania na ponowne 
prze³¹czenie na gaz: oznacza czas 
potrzebny do zweryf ikowania 
spe³nienia warunków prze³¹czenia na 
gaz, a rzeczywistym prze³¹czeniem. 

* Czas oczekiwania na zasygn-
alizowanie skoñczenia siê gazu: 
oznacza  czas  po t rzebny  do  
stwierdzenia skoñczenia siê gazu, a 
rzeczywistym zasygnalizowaniem 
tego kierowcy. 

* Próg zu¿ycia paliwa: s³u¿y do 
stwierdzenia zu¿ycia oko³o 0,5 litra 
benzyny po ponownym prze³¹czeniu 
na benzynê (w zale¿noœci od typu 
instalacji i iloœci zainstalowanych 
wtryskiwaczy). 

5.6 STRATEGIE PRZEJŒCIOWE I 
ŒCI¥GANIE NOGI Z PEDA£U 
PRZYSPIESZENIA

Szablony przedstawiaj¹ce 
strategie przejœciowe i te podczas 
œci¹gania nogi z peda³u przyspie-
szenia pozwalaj¹, w razie potrzeby, 
na regulacjê parametrów ustawienia, 
w celu polepszenia warunków 
prowadzenia samochodu. 

Poni¿ej omawia siê szablon 
strategii przejœciowych. 

W górnej czêœci ekranu 
znajduj¹ siê podœwietlone na 
czerwono granice obrotów silnika i ich 
strategie przejœciowe. Poni¿ej tego 
paska znajduje siê drugi z polami do 
wype³nienia przez instalatora. 
Oznaczaj¹ one próg wejœcia strategii 
przejœciowych w oparciu o sygna³ 
TPS i obroty silnika. Czerwona 
strza³ka obok pola oznacza  aktualny 
stan pracy silnika, odpowiednio do 
niego w polach poni¿ej modyfikuje siê 

strategie przejœciowe, wpisuj¹c 
tylko wartoœci dodatnie w oparciu o 
wartoœci odczytywane w okienku 
obok TPSFHPos%. Okienko to 
wskazuje zmieniaj¹ce siê wartoœci 
TPS filtrowanego, wystarczy 
przeczytaæ wyœwietlan¹ wartoœæ 
modyfikowanej strategii przejœcio-
wej i wpisaæ j¹ do pola progów 
wejœcia na wysokoœci stanu danej 
strategii przejœciowej. 

Na przyk³ad zmieniaj¹c 
strategiê przejœciow¹ przy 1000 
obrotach trzeba zmieniæ 5 i 6 pole 
(od 900 do 1150 obrotów) nawet, 
gdy strategia przejœciowa wychodzi 
poza ten próg, wpisuj¹c w progu 
wejœcia wartoœæ tak¹ sam¹ lub 
podobn¹ do tej odczytywanej obok 
pola TPSFHPos%. 

Po wpisaniu wartoœci progu 
wejœcia strategii wejœciowych 
równej 1000 w polu na wysokoœci 
d a n e g o  s t a n u ,  s t r a t e g i e  
przejœciowe dla tego stanu bêd¹ 
nieaktywne. 

Pola obok Wzbogacenia 
strategii przejœciowych, pozwalaj¹ 
na wpisanie wartoœci wzbogacenia, 
k tó re  zos tan ie  dodane do  
wzbogacenia strategii przejœcio-
wych. Wartoœæ dodatnia wzbogaca 

strategiê przejœciow¹, natomiast 
wartoœæ ujemna zuba¿a j¹. Przy 
wpisywaniu wartoœci warto jest 
pos³u¿yæ siê odpowiednimi warto-
œciami wzbogacenia pokazywanymi na 
szablonie samoprzystosowania. 

Pozosta³e parametry tego 
szablonu to:
* Próg wyjœcia strategii przejœciowych: 
oznacza próg TPS do wyjœcia z fazy 
przejœciowej, zazwyczaj wartoœæ
 ujemna. Wyjœcie z fazy przejœciowej 
nastêpuje dopiero po zmniejszeniu 
prêdkoœci.
* Czas utrzymania: oznacza czas 
trwania fazy przejœciowej. Wyra¿a siê 
w 1/1000 sekundy, zatem 1 sekunda = 
1000. 
* Czas przechodzenia: oznacza czas 
przechodzenia od wzbogacenia 
strategii przejœciowej do normalnego 
wzbogacenia samochodu. Czas ten 
rozpoczyna siê po zakoñczeniu czasu 
utrzymania. Wyra¿a siê w 1/1000 
sekundy. 
* % strategie  przejœciowe benzyny: 
oznaczaj¹  wielkoœæ chwilowej korekty 
benzyny w strategii przejœciowej gazu, 
czyli wp³yw strategii przejœciowej 
centralki benzynowej na zachowanie 
gazu. 1000 odpowiada zastosowaniu 
w ca³oœci wk³adu benzyny. 

Rys. 5.17 Ustawienia - regulacja strategii przejœciowych
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Zmniejszaj¹c t¹ wartoœæ zmniejsza 
siê proporcjonalnie „wk³ad” benzyny. 
* Stan strategii przejœciowych: 
oznacza stan w jakim znajduje siê 
samochód.

Poni¿ej omawia siê szablon 
strategii przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
przyspieszenia. 

W górnej czêœci ekranu 
znajduj¹ siê podœwietlone na czerwo-
no granice obrotów silnika i ich 
strategie przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
przyspieszenia. Poni¿ej tego paska 
znajduje siê drugi z polami do 
wype³nienia przez instalatora, w które 
wpisuje próg wejœcia przy œci¹ganiu 
nogi z peda³u przyspieszenia, w 
oparciu o sygna³ TPS i obroty silnika. 
Czerwona strza³ka obok pola oznacza  
aktualny stan pracy silnika, zgodnie z 
tym stanem  w polach poni¿ej 
modyfikuje siê strategie przy 
œci¹ganiu nogi z peda³u przyspie-
szenia, wpisuj¹c tylko wartoœci 
ujemne w oparciu o wartoœci 
odczytywane w okienku obok 
TPSFHNeg%. Okienko to wskazuje 
zmieniaj¹ce siê wartoœci TPS 
filtrowanego, wystarczy przeczytaæ 
wyœwietlan¹ wartoœæ modyfikowanej 
strategii przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
przyspieszenia i wpisaæ j¹ do pola 
progów wejœcia na wysokoœci stanu 
pocz¹tkowego przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia. 

Na przyk³ad zmieniaj¹c 
strategiê przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
przyspieszenia przy 1000 obrotach 
trzeba zmieniæ 5 i 6 pole (od 900 do 
1150 obrotów) nawet, gdy strategia 
przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
przyspieszenia wychodzi poza ten 
próg, wpisuj¹c w progu wejœcia 
wartoœæ tak¹ sam¹ lub podobn¹ do tej 
o d c z y t y w a n e j  o b o k  p o l a  
TPSFHNeg%. 

Po wpisaniu wartoœci progu 
wejœcia strategii przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia równej -1000 
w polu na wysokoœci danego stanu, 
strategie przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
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Rys. 5.18 Ustawienia - œci¹ganie nogi z peda³u przyspieszenia

przyspieszenia dla tego stanu bêd¹ 
nieaktywne. 

Pola obok Wzbogacenia 
strategii przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia, pozwalaj¹ 
na wpisanie wartoœci wzbogacenia, 
k tó re  zos tan ie  dodane  do  
wzbogacenia strategii przy œci¹-
ganiu nogi z peda³u przyspieszenia. 
Wartoœæ dodatnia wzbogaca 
strategiê przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia, natomiast 
wartoœæ ujemna zuba¿a j¹. Przy 
wpisywaniu wartoœci warto jest 
pos³u¿yæ siê odpowiednimi warto-
œciami wzbogacenia pokazywa-
nymi na szablonie samoprzysto-
sowania. 

Pozosta³e parametry tego 
szablonu to:
* Próg wyjœcia strategii przy 
œci¹ganiu nogi z peda³u przyspie-
szenia: oznacza próg TPS do wyjœ
cia z fazy przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia, zazwyczaj 
wartoœæ ujemna. Wyjœcie z fazy 
przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
przyspieszenia nastêpuje dopiero 
po zmniejszeniu prêdkoœci. 
* Czas utrzymania: oznacza czas 
trwania fazy przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia. Wyra¿a siê 
w 1/1000 sekundy, zatem 1 

sekunda = 1000. 
* Czas przechodzenia: oznacza czas 
przechodzenia od wzbogacenia 
strategii przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
przyspieszenia do normalnego 
wzbogacenia samochodu. Czas ten 
rozpoczyna siê po zakoñczeniu czasu 
utrzymania. Wyra¿a siê w 1/1000 
sekundy. 
* % strategie przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia benzyny: 
oznaczaj¹  wielkoœæ chwilowej korekty 
benzyny przy œci¹ganiu nogi z peda³u 
przyspieszenia w strategii gazu. Czyli 
wp³yw strategii przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia centralki 
benzynowej na zachowanie gazu. 
1000 odpowiada zastosowaniu w 
ca³oœci wk³adu benzyny. Zmniejszaj¹c 
t ¹  w a r t o œ æ  z m n i e j s z a  s i ê  
proporcjonalnie „wk³ad” benzyny. 
* Stan strategii przy œci¹ganiu nogi z 
peda³u przyspieszenia: oznacza stan 
w jakim znajduje siê samochód. 

5.7  SAMOPRZYSTOSOWANIE

Po sporz¹dzen iu  mapy  
centralka przystêpuje do kolejnej, 
jeszcze bardziej precyzyjnej regulacji, 
do korygowania drobnych niedoci¹-
gniêæ oraz do dostosowywania 
instalacji  do zmian jakim podlega ona 
w czasie (na przyk³ad w wyniku 



rozregulowania i zu¿ywania siê 
komponentów, zarówno instalacji 
gazowej,  jak i benzynowej), czyli do 
samoprzystosowania. Trzeba dobrze 
zrozumieæ ró¿nicê pomiêdzy funkcj¹
automatycznego tworzenia mapy a 
samoprzystosowaniem. Po sporz¹-
dzeniu mapy nie wraca siê ju¿ do niej, 
f unkc ja  samoprzys tosowan ia  
natomiast dostosowuje instalacjê do 
optymalnych warunków funkcjo-
nowania przez ca³y czas funkcjono-
wania instalacji. 

Szablon samoprzystosowania 
jest bardzo przydatny do zweryfiko-
wania i do ewentualnego zoptymali-
zowania ustawienia mapy. Znajduj¹ 
siê na nim trzy mapy: 

* Mapa Benzyny
* Mapa Gazu
* Mapa Stanu.

Aby przejœæ z jednej mapy do 
drugiej wystarczy klikn¹æ na okienku, 
które chce siê otworzyæ. 

Ka¿dy szablon sk³ada siê z 
tabeli z³o¿onej z 16 wierszy i 16 
kolumn. W ka¿dej kratce zapamiêtany 
jest punkt funkcjonowania na 
podstawie obrotów silnika i ciœnienia 
kolektora (MAP). Mapa benzyny ma 
zapamiêtane Duty cycle wtryskiwaczy 
benzynowych; Mapa gazu - dawki 
gazu obliczone w oparciu o mapê 
benzyny i  algorytmy ekstrapolacji; 
natomiast Mapa stanu - stany 
funkcjonowania systemu na podsta-
w ie  sygna ³u  sondy Lambda.  
Rozró¿nia siê trzy ró¿ne stany 
funkcjonowania: 
* Closed loop = 4, dla stref 
sterowanych sond¹ Lambda
* Open loop = 5, dla stref nie 
sterowanych sond¹ Lambda
* Nieokreœlony =7, dla stref  
„granicznych”, tj. pomiêdzy open loop 
(pe³nym obci¹¿eniem) a closed loop 
(sterowanie sond¹ Lambda).  Strefa 
ta  w zale¿noœci od obci¹¿enia silnika 
mo¿e byæ w warunkach open loop lub 
closed loop. 

Pola mapy benzynowej i 
gazowej zale¿noœci od wybranego 
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stanu bêd¹ podœwietlone w 
kolorze: 
* Zielonym closed loop
* Czerwonym open loop
* ̄ ó³tym nieokreœlone

Pole podœwietlone na bia³o 
oznacza strefê funkcjonowania, w 
której system siê znajduje (patrz 
rys. 5.19). Aby rêcznie zmieniæ 
wartoœæ danej kratki wystarczy 
klikn¹æ na niej, a nastêpnie przy 
pomocy klawiatury wpisaæ now¹ 
wartoœæ i przycisn¹æ ENTER. 

Pozos ta ³ e  pa rame t r y  
szablonu to: 
* Obroty i MAP: oznaczaj¹ 
odpowiednio stan obrotów silnika i 
ciœnienia dolotowego kolektora 
M.A.P. 
* DC wtryskiwaczy benzynowych: 
wskazuje duty-cycle odbierany 
przez system w tym danym 
momencie dla  wtryskiwaczy 
benzynowych
* DC wartoœæ odniesienia:  
wskazuje wartoœæ duty-cycle 
wtryskiwaczy benzynowych, 
przewidzian¹ przez mapê w tym 
punkcie. 
* DC wtryskiwaczy gazowych: 
wskazuje duty-cycle  wtryskiwaczy 
gazowych

Rys. 5.19 Ustawienia - samoprzystosowanie

* B³ad Mapy %: wskazuje œrednie 
odchylenie pomiêdzy wartoœci¹ duty-
cycle wtryskiwaczy benzynowych a 
duty-cycle wartoœci odniesienia.  Jest 
dodatni jeœli wartoœæ duty-cycle 
wtryskiwaczy benzynowych jest 
wiêksza od duty-cycle wartoœci 
odniesienia. Zazwyczaj oznacza to, 
¿e mapa gazu jest uboga, albo ¿e 
mapa benzyny ma zbyt niskie 
wartoœci.

Niniejszy grafik przedsta-
wiaj¹cy wykres sondy Lambda jest 
bardzo przydatny do identyfikacji stref 
open loop i closed loop. 

Przycisk „Anuluj ostatni¹ 
operacjê” pozwala na przywrócenie 
pop rzedn ie j  wa r toœc i  (p rzed  
wprowadzon¹ zmian¹). 

W dolnej czêœci ekranu 
widoczne s¹ dwa paski wype³nienia 
p r o c e n t o w e g o :  p o  l e w e j  -  
somoprzystosowania benzyny, po 
prawej somoprzystosowania gazu. 
D z i ê k i  t y m  p a s k o m  m o ¿ n a  
zmodyfikowaæ (zwolniæ lub przyspie-
szyæ) algorytmy samoprzystosowania 
systemu. Obydwa parametry maj¹ 
mo¿liwoœæ ustawienia szeœciu 
prêdkoœci: 
* Bardzo szybkiej
* Szybkiej 
* Œredniej 
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* Wolnej 
* Bardzo wolnej 
* Zablokowanej 

Dobre ustawienie mapy 
polega na ustawieniu jak najwiêkszej 
iloœci sta³ych punktów funkcjonowania 
obrotów i MAP oraz  zweryfikowaniu 
jednostki B³êdu %. Mapê uwa¿a siê
 za dobrze ustawion¹ jeœli b³¹d jest 
poni¿ej 5%. Nie ustawion¹ mapê lub 
strefy mapy mo¿na  ustawiæ rêcznie 
lub powróciæ do danych punktów 
staraj¹c siê utrzymaæ optymalne 
warunki jak najd³u¿ej, a¿ do uzyskania 
b³êdu mniejszego od 5%. 

Po wyjœciu z tego szablonu 
zostanie wyœwietlony komunikat z 
pytaniem czy zapisaæ wprowadzone 
zmiany. Nale¿y je zapisaæ w archiwum 
User_Maps i przes³aæ do centralki. 
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6. DIAGNOSTYKA

6.1 WYŒWIETLANIE DANYCH

Po przyciœniêciu przycisku 
DIAGNOSTYKA znajduj¹cego siê w 
dolnej czêœci g³ównego szablonu i po 
wybraniu z przycisków po lewej 
stronie Wyœwietlania Danych, 
wchodzi siê na stronê przestawion¹
 na rysunku 6.1. Przedstawia ona 
szereg ró¿nych parametrów funkcjo-
nalnych centralki, zarówno w formie 
liczb, jak i wykresów graficznych.

Wartoœci liczbowe przedsta-
wia kolumna po lewej stronie 
szablonu, natomiast wykresy 
graficzne zajmuj¹ centraln¹ czêœæ 
szablonu. Na jednym szablonie mog¹ 
byæ wyœwietlone od jednego do 
maksymalnie czterech wykresów, 
mo¿e te¿ nie byæ ¿adnego wykresu 
(patrz rys. 6.1,  6.2,  6.3,  6.4,  6.5).  
Aby umieœciæ nowy lub usun¹æ
 wykres wystarczy dwa razy klikn¹æ 
na odpowiedniej wartoœci liczbowej.  
Kiedy na szablonie wyœwietlane s¹ 
ju¿ cztery wykresy, aby umieœciæ 
nowy wykres trzeba usun¹æ najpierw 
przynajmniej jeden z tych wyœwie-
tlanych.

Nad wykresami i wartoœciami 
liczbowymi znajduj¹ siê cztery 
kwadratowe przyciski. Ka¿dy z nich 
pe³ni okreœlon¹ funkcjê patrz dalszy 
opis. Po najechaniu kursorem myszki 
na jeden z tych szeœciu przycisków, 
pojawia siê na chwilê napis z opisem 
danej funkcji.  Dziêki tym funkcjom 
mo¿na zapisaæ zapamiêtane punkty 
w pliku danych lub w pliku 
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Rys. 6.1 Wyœwietlanie danych z jednym wykresem

Rys. 6.2 Wyœwietlanie danych z dwoma wykresami

Rys. 6.3 Wyœwietlanie danych z trzema wykresami



wyœwietlanych parametrów, zmieniæ 
wykaz danych liczbowych, które 
zostan¹ wyœwietlone, wybieraj¹c z 
tego wykazu te, które w danej chwili s¹ 
najbardziej potrzebne. 

Powy¿sze operacje wykonuje 
siê w sposób opisany w nastêpnych 
paragrafach.

6.1.1 Parametry zapisywania
 
Pierwszy od lewej przycisk (z 

folderem) s³u¿y do zmieniania 
parametrów zapisywania , tj. miejsca, 
w którym zostanie zapisany plik 
zapamiêtywania utworzony na tej 
stronie. Po klikniêciu na tym przycisku 
otwiera siê strona przedstawiona na 
rysunku 6.6.

Na t¹ stronê mo¿na równie¿ 
wejœæ wybieraj¹c z paska menu (w 
lewej górnej czêœci ekranu) opcjê 
„Plik”, a nastêpnie „Parametry 
rejestrowania”. 

W górnej czêœci ekranu 
znajduje siê du¿e okno zawieraj¹ce 
cha rak te rys tykê  pop rzedn ich  
zapamiêtanych danych. 

Zaraz pod tym oknem znajduje 
siê okno „Karta Danych” sk³adaj¹ce 
siê z kilku œcie¿ek. Obowi¹zkowo 
trzeba wpisaæ Markê, Model i Tablicê 
rejestracyjn¹ samochodu/  Identy-
fikator.  Pozosta³e dane (Rok, Symbol 
silnika, Typ centralki, Moc, Typ 
instalacji, Uwagi) mo¿na wpisaæ, 
u³atwi¹ na pewno identyfikacjê 
zapamiêtanego pliku. 

Na przyk³ad po wpisaniu do 
œcie¿ki Marki - „Fiat”,    Modelu - „Stilo 
1.6i 16V (182B6000) Euro4”, Tabl. rej./ 
Identyfikator - „AJ280CN” (nr tablicy 
rejestracyjnej), zapamiêtany plik 
bêdzie wygl¹da³ w nastêpuj¹cy 
sposób: C:\Programmi
\SEQUENT\ARCHIVI\DIR_DATI\Fiat\
Stilo 1.6i 16V ( 1  8 2 B 6 0 0 0) 
E u r o 4 \ A J 2 8 0 C N . A C Q ”
(wygl¹d jego mo¿e ulec zmienieniu w 
zale¿noœci od ustawieñ komputera 
oraz folderu, w którym zainstalowano 
program SEQUENT). Po przyci-
œniêciu przycisku Zapisz powstaje 

48

CZAKRAMCZAKRAM

Rys. 6.4 Wyœwietlanie danych z czterema wykresami

Rys. 6.5 Wyœwietlanie danych bez wykresu

Rys. 6.6  Diagnostyka > Wyœwietlanie danych > Zapisywanie danych



plik, w którym zostan¹ zapamiêtane 
dane.  Po przyciœniêciu natomiast 
przycisku WyjdŸ, dane nie zostaj¹ 
zapisane, wraca siê na poprzedni¹ 
stronê. 

W okienku u góry zosta³ 
zapisany nowy Record, w ten sposób 
mo¿na ³atwo do niego wróciæ, bez 
koniecznoœci wpisywania wszystkich 
danych od pocz¹tku.  Wybieraj¹c 
okienka poni¿ej wyœwietlaj¹ siê 
wszystkie wpisane dane, ³¹cznie z 
ewentualnie zapisan¹ uwag¹. 

6.1.2 Pocz¹tek/ Powrót do 
rejestrowania

Drugi od lewej  przycisk (z czerwonym 
trójk¹tem ze szpicem skierowanym w 
praw¹ stronê, jak przycisk magneto-
fonu  PLAY) s³u¿y do rozpoczêcia 
zapamiêtywania danych (patrz 
poprzedni paragraf, zapisywanie 
danych). 

Gdy jest uaktywnione zapa-
miêtywanie danych przycisk ten 
zmienia swój wygl¹d na dwie 
równoleg³e pionowe kreseczki, jak 
przycisk magnetofonu PAUZA. Po 
przyciœniêciu tak wygl¹daj¹cego 
przycisku zapamiêtywanie danych 
zostaje zawieszone, a przycisk wraca 
do swojego pierwotnego wygl¹du;  po 
przyciœniêciu go zapamiêtywanie 
danych jest kontynuowane. Zostan¹ 
dodane nowe wartoœci do tych 
poprzednich, bez ich kasowania. 

Takie same operacje mo¿na 
przeprowadziæ przy pomocy paska 
menu (w lewej górnej czêœci ekranu) 
wybieraj¹c opcjê „Rejestrowanie”, a 
nastêpnie „Pocz¹tek/ Powrót do 
rejestrowania” lub przy pomocy 
klawiszy klawiatury MAIUSC+F2, 
MAIUSC+F5, MAIUSC+F9.

W ka¿dym momencie mo¿na 
przerwaæ rejestrowanie za pomoc¹ 
przycisku STOP (z czerwonym 
kwadracikiem, jak przycisk  magneto-
fonu STOP ). 

Po ponownym przyciœniêciu 
przyciski START lub STOP, jest 
kontynuowane zapamiêtywanie 
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Rys. 6.7  Diagnostyka > Wyœwietlanie danych > Ustawienie kana³ów

nowych danych. Zostan¹ dodane 
nowe wartoœci do tych poprze-
dnich, bez ich kasowania. 

6.1.3 Blokada Wykresów grafi-
cznych 

Czwarty od lewej  przycisk 
(z czerwonym krzy¿ykiem) s³u¿y do 
zablokowania wykresów grafi-
cznych i ich wartoœci liczbowych.  
Po przyciœniêciu tego przycisku 
wykresy i wartoœci liczbowe zostaj¹ 
zablokowane w stanie jakim siê 
znajduj¹. Przycisk wyœwietlany jest 
bez czerwonego krzy¿yka. 

Po ponownym przyciœniê-
c iu tego przycisku zostaj¹ 
skasowane wykresy graficzne, 
rozpoczyna siê ich ustawianie od 
zera; zmieniaj¹ siê wartoœci 
liczbowe. 

6.1.4 Ustawienia

Pi¹ty od lewej przycisk, 
patrz szablon Wyœwiet lania 
danych, s³u¿y do podania, które 
dane liczbowe maj¹ byæ wyœwie-
tlane, a które zapisane podczas 
zapamiêtywania danych.

Obok ka¿dej wartoœci (patrz 
rys. 6.7) znajduj¹ siê dwa kwadra-
ciki, które trzeba zaznaczyæ. 

Pierwszy kwadracik dotyczy wyœwie-
tlania. Zatem zaznaczaj¹c dany 
kwadracik lub nie, odpowiednio 
dodaje siê lub ujmuje jakieœ dane z 
kolumny wyœwietlanych danych.  
Minimalna liczba wyœwietlanych 
danych wynosi jeden,  maksymalnie 
mo¿na ich wybraæ 10. Gdy jest ju¿
 wybranych 10 danych, to aby dodaæ 
nastêpne dane, trzeba wczeœniej 
usun¹æ jedn¹ lub wiêcej z zazna-
czonych ju¿ danych. 

Pod napisem „Zapisano” 
znajduj¹ siê kwadraciki przy pomocy, 
których wybiera siê dane, które 
zostan¹ zapamiêtane i zapisane w 
pliku .ACQ. Mo¿na zapisaæ dowoln¹ 
iloœæ danych, nawet wszystkie. Im 
wiêcej danych zostanie zapisanych, 
tym plik zapamiêtywania bêdzie 
d³u¿szy. Wielkoœæ pliku wzrasta zatem 
proporcjonalnie do czasu trwania 
zapamiêtywania. 

6.1.5 Wyjœcie ze strony

Szósty od lewej przycisk 
znajduj¹cy siê u góry strony Wyœwie-
tlania Danych s³u¿y do wyjœcia ze 
strony. 

Mo¿na równie¿ wyjœæ ze 
strony przy pomocy przycisku WYJD• 
znajduj¹cego siê w dolnej, œrodkowej 



czêœci strony lub przy pomocy 
klawisza ENTER, gdy jest aktywny. 

6.2 TESTOWANIE SI£OWNIKÓW

Po zaprogramowaniu centralki 
z jej podstawow¹ map¹ (utworzon¹ 
podczas procedury automatycznego 
tworzenia mapy lub dostarczon¹ 
przez BRC) trzeba zweryfikowaæ 
prawid³owe funkcjonowanie wtryski-
waczy tj. czy sygna³ pochodz¹cy od 
pierwszego wtryskiwacza benzy-
nowego faktycznie steruje pierwszym 
wtryskiwaczem gazowym, itd.. 

Z przeprowadzonych prób 
wynika, ¿e ewentualne b³êdne 
pod³¹czenie nie poci¹ga zazwyczaj 
wiêkszych problemów zwi¹zanych z 
funkcjonowaniem samochodu w 
stabilnym stanie pracy, natomiast jest 
bardzo odczuwalne podczas strategii 
p r z e j œ c i o w y c h  i  p o d c z a s  
prze³¹czania. 

W szczególnoœci podczas fazy 
prze³¹czania benzyna/ gaz zamie-
nienie dwóch wtryskiwaczy jest 
bardzo niekorzystne, poniewa¿ przez 
jakiœ czas, któryœ z cylindrów w ogóle 
nie jest zasilany, inny natomiast jest 
równoczeœnie zasilany benzyn¹ i 
gazem. 

Na rysunku 6.8 przedstawiono 
przyk³ad prawid³owego pod³¹czenia 
wtryskiwaczy; na rysunku 6.9 poka-
zano natomiast przyk³ad pod³¹czenia 
dwóch wtryskiwaczy na odwrót. 

Charakterystyk¹ systemu 
SEQUENT jest prze³¹czanie tylko 
jednego wtryskiwacz na raz, tak aby 
przejœcie z benzyny na gaz by³o 
bardziej p³ynne i na odwrót.  W 
praktyce silnik z czterema cylindrami 
zostaje prze³¹czony z funkcjonowania 
na benzynê na gaz w ten sposób, ¿e 
najpierw mamy trzy cylindry zasilane 
benzyn¹, a jeden gazem, nastêpnie 
dwa cylindry zasilane benzyna i dwa - 
gazem, jeden - benzyn¹ a trzy - gazem 
i w koñcu wszystkie cztery cylindry 
zasilane gazem.  Pomiêdzy kolejnymi 
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ECU Benzyna

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

ECU Gaz

ECU Benzyna

ECU Gaz

Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4

up³yn¹æ kilka cykli silnika (zazwy-
czaj trzy), zgodnie z ustawionym 
programem. 

W przypadku przedsta-
wionym na rysunku 6.8 prze³¹-
czenie nast¹pi, gdy:

* w pewnej chwili zostanie odciêty 
pierwszy wtryskiwacz benzynowy i 
zasilony pierwszy wtryskiwacz 
gazowy

* po wtryœniêciu trzech porcji paliwa 
zostanie odciêty drugi wtryskiwacz 

benzynowy i zasilony drugi wtryski-
wacz gazowy

* po wtryœniêciu trzech porcji paliwa 
zostanie odciêty trzeci wtryskiwacz 
benzynowy i zasilony trzeci wtryski-
wacz gazowy

* po wtryœniêciu trzech porcji paliwa 
zostanie odciêty czwarty wtryskiwacz 
benzynowy i zasilony czwarty wtryski-
wacz gazowy.

Podczas wy¿ej opisanego 
prze³¹czenia wszystkie cylindry s¹ bez 
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Rys. 6.8 Przyk³ad prawid³owej instalacji

Rys. 6.9 Przyk³ad z³ej instalacji



przerwy zasilane, ka¿dorazowo tylko 
jednym rodzajem paliwa.

W przypadku z³ego pod³¹-
czenia, przedstawionego na rysunku 
6.9, prze³¹czanie wygl¹da w nastê-
puj¹cy sposób:
* w pewnej chwili zostanie odciêty 
pierwszy wtryskiwacz benzynowy i 
zasilony drugi wtryskiwacz gazowy
* po wtryœniêciu trzech porcji paliwa 
zostanie odciêty drugi wtryskiwacz 
benzynowy i zasilony pierwszy wtry-
skiwacz gazowy
* po wtryœniêciu trzech porcji paliwa 
zostanie odciêty trzeci wtryskiwacz 
benzynowy i zasilony trzeci wtrys-
kiwacz gazowy
* po wtryœniêciu trzech porcji paliwa 
zostanie odciêty czwarty wtryskiwacz 
benzynowy i zasilony czwarty wtryski-
wacz gazowy.

W praktyce podczas ca³ej 
pierwszej fazy prze³¹czania pierwszy 
cylinder nie jest w  ogóle zasilany, 
natomiast drugi cylinder jest równo-
czeœnie zasilany zarówno benzyn¹, 
jak i gazem. 

Aby mo¿na by³o ³atwo rozpo-
znaæ ewentualne b³êdy pod³¹czenia 
wtryskiwaczy, przygotowano spec-
jalny program nazywaj¹cy siê 
„Testowanie Si³owników” , patrz rys. 
6.10. Znajduje siê on na stronie 
Diagnostyki.

Wy¿ej wymieniony program 
odczytuje z centralki iloœæ pod³¹-
czonych do niej wtryskiwaczy (na 
przyk³ad 4) i jakie jest opóŸnienie tj. ile 
jest wtrysków pomiêdzy prze³¹-
czeniem jednego cylindra, a kolejnego 
( na przyk³ad 3). 

Kasuj¹c znaczki przy kolej-
nych wtryskiwaczach, mo¿na wymu-
siæ zasilanie odpowiednich cylindrów 
od razu benzyn¹, nawet z prze³¹-
cznikiem ustawionym w pozycji gaz i 
kontrolk¹ LED zapalon¹ na zielono.  
W przypadku czterech cylindrów 
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Rys. 6.10

mo¿na mieæ silnik funkcjonuj¹cy z 
trzema cylindrami zasilanymi 
gazem, jednym - benzyn¹, dwoma - 
gazem i dwoma - benzyn¹, jednym 
- gazem i trzema - benzyn¹, lub 
wszystkimi wtryskiwaczami zasila-
nymi benzyn¹.  W tym ostatnim 
przypadku pomimo, ¿e samochód 
prawid³owo funkcjonuje na benzy-
nê, kontrolka LED prze³¹cznika 
zapala siê na zielono, a elektro-
zawory s¹ otwarte (lub otworz¹ siê 
w momencie prze³¹czenia).  Mo¿e 
to myliæ kierowcê. Przesuwaj¹c, 
natomiast pasek wype³nienia 
procentowego w prawo, mo¿na 
zwiêkszyæ opóŸnienie prze³¹czenia 
pomiêdzy dwoma kolejnymi wtry-
skiwaczami. 

Procedura identyfikowania 
b³êdów okablowania wtryskiwaczy.

Zak³adamy, ¿e analizowany 
przypadek wygl¹da tak, jak na rys. 
6.9.  Sprawdzenie czy wtryski-
wacze zosta³y prawid³owo pod³¹-
czone. 

Zwiêkszaj¹c opóŸnienie 
prze³¹czenia zwiêksza siê czas 
podczas, którego pierwszy cylinder 
nie jest zasilany; drugi cylinder jest 
natomiast równoczeœnie zasilany 
dwoma rodzajami paliwa.  £atwo 

mo¿na wówczas wyczuæ, ¿e silnik „Ÿle 
pracuje”. W najgorszym wypadku 
gaœnie.

Wiemy zatem, ¿e pod³¹-czenie 
wtryskiwaczy nie zosta³o prawid³owo 
wykonane.  Nie wiemy jednak, które 
wtryskiwacze zosta³y odwrócone.  W 
tym celu nale¿y:
1.  W kwadracikach obok ka¿dego 
wtryskiwacza skasowaæ znaczek.
     Po skasowaniu znaczków, silnik 
pracuje tylko na benzynê.
2. Zaznaczyæ kwadracik obok wtryski-
wacza nr 1.
3. Jeœli wtryskiwacz gazu nr 1 wtrysku-
je dawkê gazu do prawid³owego 
cylindra (tj. odpowiadaj¹cego wtryski-
waczowi benzynowemu oznaczo-
nemu nr 1), to silnik dobrze pracuje. 
Wykasowaæ wszystkie znaczki i 
zaznaczyæ kolejny wtryskiwacz. W 
razie wyst¹pienia problemów nale¿y 
post¹piæ, jak ni¿ej (patrz 4). 
4. Pod³¹czyæ do sprawdzanego 
wtryskiwacza z³¹cze innego wtryski-
wacza, sprawdziæ funkcjonowanie 
silnika, w razie potrzeby powtórzyæ 
w/w. czynnoœæ. 
5. Wykasowaæ wszystkie znaczki i 
zaznaczyæ kolejny wtryskiwacz, 
kontynuowaæ niniejsze próby, a¿ do 
uzyskania dobrego funkcjonowania 
wszystkich wtryskiwaczy. 
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6.3 WERSJA CENTRALKI

Po przyciœniêciu przycisku 
DIAGNOSTYKA znajduj¹cego siê u 
do³u g³ównego szablonu i po wybraniu 
WERSJI CENTRALKI przy pomocy 
przycisków po lewej stronie wchodzi 
siê do szablonu przedstawionego na 
rysunku 6.8. Wyœwietlone s¹ tu 
parametry identyfikuj¹ce typ software, 
dane oraz inne parametry dotycz¹ce 
programu centralki. Parametry te 
omawia siê szczegó³owo poni¿ej. 

6.3.1 OPIS PARAMETRÓW

6.3.1.1 Kod centralki

Jest to kod produktu tzn. kod, 
który identyfikuje ten szczególny typ 
c e n t r a l k i .  N a  p r z y k ³ a d  k o d   
„DE813001-00-00” identyf ikuje 
pierwsz¹ wersjê centralki FLY SF do 
czterech wtryskiwaczy. Sk³ada on siê 
z kodu g³ównego (DE813001) identyfi-
kuj¹cego typ produktu (centralkê FLY 
SF do 4 wtryskiwaczy), dwóch znaków 
oddzielonych kreseczk¹ oznaczaj¹-
cych odpowiednio pierwsz¹ i drug¹ 
kontrolê hardware. 

6.3.1.2 Wersja programu opera-
cyjnego 'caricatore'

Oznacza wersjê aktualnie 
zainstalowanego programu operacyj-
nego caricatore. Sk³ada siê z 
sekwencji liter i liczb np. „KER-
FS0113”. Ostatnie cztery cyfry ozna-
czaj¹ wersjê (w naszym przypadku 
113). Im wiêksza jest to liczba, tym 
nowsza i lepsza jest wersja programu 
operacyjnego caricatore. 

6.3.1.3 Wersja software

Oznacza faktycznie zainsta-
lowany software w centralce. Sk³ada 
siê z 5 znaków + 3 cyfry + 3 cyfry. 
Pierwsze 5 znaków oznacza dany typ 
software, kolejne 3 cyfry oznaczaj¹ 
faktycznie zainstalowan¹ wersjê 
software. Im wiêksza jest to liczba, 
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tym program jest nowszy i lepszy. 
Ostatnie 3 cyfry oznaczaj¹ wersjê 
hardware, dla której przeznaczono 
program. 

6.3.1.4 Wersja mapy

Oznacza zainstalowan¹ w 
centralce wersjê mapy (plik .AAP), 
nie oznacza wersji regulacji tzn. 
pliku .FSF. Wersje map przygoto-
wanych przez BRC oznaczone s¹ 
cyfr¹ 1. Cyfra ta wzrasta w miarê 
przegotowywania przez BRC now-
szych map.  

 Mapy sporz¹dzone przez 
instalatora oznacza siê zawsze 
cyfr¹ 0. 

6.3.1.5 Kod samochodu

Jest to liczba przydzielona 
przez BRC dla ka¿dego samo-
chodu opracowanego w jej siedzi-
bie. Przyjmuje wartoœæ 65535 dla 
map opracowanych przez instala-
tora na podstawie procedury 
dedykowanej krok po kroku. Je¿eli 
instalator sporz¹dzi³ now¹ mapê na 
podstawie mapy przygotowanej w 
BRC, bez procedury dedykowanej 
krok po kroku, kodem jest liczba 
nadana dla tego samochodu w 
BRC.

Rys. 6.11 - Diagnostyka -wersja centrali

6.3.1.6 Wersja regulacji

Oznacza wersjê regulacji 
(plik.FSF) zainstalowan¹ w centralce, 
nie oznacza wersji mapy tzn. 
Pliku.AAP. Wersje map przygoto-
wanych przez BRC oznaczone s¹ 
cyfr¹ 1. Cyfra ta wzrasta w miarê 
przegotowywania przez BRC now-
szych wersji regulacji.  

 Mapy sporz¹dzone przez 
instalatora oznacza siê zawsze cyfr¹ 
0.

6.3.1.7 Data pierwszego zaprogra-
mowania

Oznacza datê zaprogra-
mowania centralki po raz pierwszy 
przez instalatora. W raz zaprogra-
mowanej centralce data ta nigdy nie 
ulegnie zmianie. 

6.3.1.8 Kod programu

Oznacza ostatni typ programu 
komputera przy pomocy, którego 
zosta ³a zainsta lowana wers ja 
centralki. „PROG_INS” oznacza 
program dla instalatorów SEQUENT 
przedmiotu niniejszego podrêcznika.



7. NARZÊDZIA

P o s z c z e g ó l n e  f u n k c j e  
dostêpne po rozwiniêciu przycisku 
NARZÊDZIA, znajduj¹cego siê na 
g³ównym szablonie, pozwalaj¹ na 
przeprowadzenie ró¿nych operacji 
niezbêdnych do uaktualnienia 
programu PC lub do zmodyfikowania 
niektórych jego aspektów. Funkcje te 
nie wymagaj¹ pod³¹czenia do 
centralki, za wyj¹tkiem funkcji 
„ZAPISZ KONFIGURACJÊ”,  która 
s³u¿y do uaktualnienia map i regulacji 
PC w oparciu o mapy i regulacje 
zainstalowane w centralce oraz do 
wgrania ich do archiwum komputera 
instalatora.  Po wybraniu g³ównego 
przycisku NARZÊDZIA wyœwietla siê 
szablon przedstawiony na rys. 7.1. W 
lewej czêœci tego szablonu widnieje 
wykaz poszczególnych narzêdzi. W 
dalszej czêœci omawia siê je 
szczegó³owo.

7.1 Wybór jêzyka

Funkcja s³u¿¹ca do wyboru 
jêzyka, w którym ma byæ wyœwietlany 
program (napisy, komunikaty, uwagi, 
itp.).  Struktura programu pozwala na 
³atwe przechodzenie z jednego jêzyka 
na drugi, przy pomocy odpowiedniego 
pliku typu .LNG.  Normalnie zainstalo-
wany jest plik „C:\Programmi\ 
SEQUENT”.Aby wybraæ jêzyk nale¿y 
postêpowaæ zgodnie z poni¿sz¹ 
procedur¹:
1. Uruchomiæ program SEQUENT.
2. Na g³ównym szablonie przycisn¹æ 
g³ówny przycisk NARZÊDZIA.
3. Przycisn¹æ przycisk WYBÓR 
JÊZYKA znajduj¹cy siê po lewej stro-
nie szablonu.
4. Z DOSTÊPNYCH JÊZYKÓW 
wybraæ plik z odpowiednim jêzykiem 
(patrz rys. 7.2).
5. Przycisn¹æ przycisk WYBIERZ 
znajduj¹cy siê w dolnej czêœci ekranu.
6. Przycisn¹æ przycisk WYJD•, aby 
wróciæ na g³ówn¹ stronê. 

Po przyciœniêciu przycisku 
WYJD• lub po przyciœniêciu klawisza 

53

CZAKRAMCZAKRAM

klawiatury „Escape” (zazwyczaj z 
lewej górnej strony z napisem ESC) 
wychodzi siê ze strony Wyboru 
jêzyka, bez wprowadzenia zmian.

7.2 Komunikacja

Funkcja ta pozwala na 
zmienienie parametrów komuni-
kacji pomiêdzy PC a centralk¹.   
Parametry te koniecznie trzeba 
zmien iæ  w przypadku,  gdy 
komputer nie ma portalu magistrali. 
Stosuje siê wówczas adapter USB/ 

magistralê, który dodaje do PC 
wi r tua lny por t .  Na szablon ie  
„Magistrala” (patrz rys. 7.3), normaln¹ 
wartoœæ „COM 1” trzeba zast¹piæ 
wartoœci¹, podan¹ przez system 
operacyjny, dla adaptera (patrz panel 
s te rowania  Windows®,  opc je  
„Systemu”).

Okienko „Baud rate” widoczne 
na rysunku 7.3  pozwala na 
zmienienie  prêdkoœci przekazu.  Jeœli 
nie ma szczególnych powodów, to 
zaleca siê zostawienie ustawionej 

Rys. 7.1 Narzêdzia

Rys. 7.2 Narzêdzia - Wybór jêzyka



wartoœci wynosz¹cej 19200 Baud.  
Dziêki temu czas programowania 
centralki jest minimalny. Standar-
dowe prêdkoœci programowania to 
równie¿ : 10400 Baud i 9600 Baud. 

N a s t ê p n y m  c i e k a w y m  
parametrem jest „Czas oczekiwania 
pomiêdzy dwoma kolejnymi komuni-
katami”. Zmniejszaj¹c ten czas, 
zwiêksza siê prêdkoœæ programo-
wania centralki. Wystêpuje jednak 
wiêksze ryzyko niepowodzenia 
komunikacji. Zalecan¹ wartoœci¹ 
standardow¹ jest 150 ms, o ile nie ma 
problemów. 

Okienko „Aggancio fast init” 
s³u¿y do wybrania typu po³¹czenia do 
uruchomienia komunikacji pomiêdzy 
PC a centralk¹. Trzeba podaæ. 

Opcje, które zostaj¹ wyœwie-
tlone po przyciœniêciu przycisku 
INNE, modyfikuje siê tylko w razie 
wyst¹pienia problemów, po konsul-
tacji z Dzia³em Technicznym BRC lub 
wykwalifikowanym personelem.

Gdyby po zmodyfikowaniu 
parametrów nie by³o komunikacji  z 
centralk¹, to trzeba przywróciæ 
pierwotne standardowe wartoœci.  Po 
najechaniu kursorem myszki na dane 
okienko (bez klikania) wyœwietla siê 
wartoœæ standardowa, po przesuniê-
ciu kursora z okienka znika. Aby 
zapisaæ dokonane zmiany i powróciæ 
do g³ównej strony, trzeba przycisn¹æ
 znajduj¹cy siê u do³u ekranu przycisk 
„ZAPISZ”.
Po przyciœniêciu przycisku WYJD• 
lub po przyciœniêciu klawisza klawia-
tury „Escape” (zazwyczaj z lewej 
górnej strony z napisem ESC) 
wychodzi siê ze strony Wyboru 
jêzyka, bez wprowadzenia zmian.

7.3 Schematy elektryczne

Po  p rzyc i œn iêc i u  t ego  
przycisku wchodzi siê do archiwum 
schematów elektrycznych. Schematy 
elektryczne s¹ zapisane w kompu-
terze w plikach w formacie PDF, który 
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otwiera siê przy pomocy programu 
„Adobe Acrobat® ReaderTM” (1).  
Zatem w komputerze musi byæ 
zainstalowany taki program, patrz 
uwaga (1).  Program ten mo¿na 
zainstalowaæ przy pomocy CD-
ROM'u instalacyjnego software 
SEQUENT, zgodnie z poni¿sz¹ 
procedur¹:
1. W³¹czyæ komputer i odczekaæ na 
uruchomienie.
2. W³o¿yæ do napêdu CD-ROM.
3. Odczekaæ na automatyczne 
uruchomienie s iê programu 
instalacyjnego  (w razie jego braku, 
patrz UWAGA poni¿ej).
4. Przycisn¹æ na napisie „Instaluj 
Acrobat Reader”.
5. Zainstalowaæ wg procedury 
dedykowanej krok po kroku.

UWAGA: Po w³o¿eniu CD-ROM'u 
automatyczne uruchomienie 
instalowania programu SEQUENT, 
zale¿y od samego ustawienia 
komputera.  Gdyby instalowanie 
n ie  zos ta ³o  au tomatyczn ie  
uruchomione, to trzeba uruchomiæ 
program „Setup” na g³ównym 
szablonie CD-ROM'u (przycisn¹æ 
przyc isk START> Wykonaj ,   
napisaæ „D:\Setup.exe” i przycisn¹æ 
OK.   Litera „D” oznacza napêd CD-
ROM.  Je¿eli w danym komputerze 

inna litera oznacza napêd CD-ROM, 
to naturalnie nale¿y j¹ wpisaæ).

Odczekaæ na automatyczne 
uruchomienie siê programu instalacyj-
nego (w razie jego braku, patrz 
UWAGA powy¿ej).

W celu wyœwietlenia schema-
tów elektrycznych nale¿y:
1. Na g³ównej stronie przycisn¹æ 
g³ówny przycisk „NARZÊDZIA”.
2. Przycisn¹æ przycisk „SCHEMATY 
ELEKTRYCZNE” znajduj¹cy siê po 
lewej stronie ekranu.
3. Klikn¹æ dwa razy na folderze 
„BRC_MAPS” w okienku archiwum (u 
góry po lewej stronie).
4. Wybraæ „LPG” lub „CNG” (patrz rys. 
7.4).
5.  W archiwum wybraæ przy pomocy 
kursora myszki lub strza³ek klawiatury 
markê, model i typ centralki, której 
schemat ma zostaæ wyœwietlony.
6. W du¿ym oknie na œrodku ekranu 
pojawi siê wykaz dostêpnych 
schematów elektrycznych. Gdyby 
okno pozosta³o puste, oznacza to, ¿e 
wybrane archiwum nie zawiera 
¿adnych schematów elektrycznych. 
7. Je¿eli w powy¿szym oknie pojawi 
siê przynajmniej jeden schemat 
elektryczny, to mo¿na klikn¹æ na nim 
dwa razy myszk¹.  Wyœwietli siê 
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niebieska in formacja i  napis  
„Schematy elektryczne” oraz nazwa 
wybranego pliku.
8. Przycisn¹æ przycisk „WYŒWIETL” 
znajduj¹cy siê u do³u ekranu.
9. Odczekaæ na uruchomienie 
p r o g r a m u  „ A d o b e  A c r o b a t ®  
ReaderTM” , który wyœwietli schemat 
elektryczny.

W celu otwarcia Pomocy do 
programu „Adobe Acrobat® Rea-
derTM” wystarczy uruchomiæ sam 
program (zazwyczaj wystarczy przy-
cisn¹æ START na pasku Windows®, 
nastêpnie trzeba wybraæ PRO-
GRAMY,ACROBAT® READERTM ). 

Aby  wy jœæ  z  szab lonu  
schematów elektrycznych programu 
SEQUENT i powróciæ na g³ówn¹ 
stronê, wystarczy przycisn¹æ klawisz 
„WYJD•”, znajduj¹cy siê u do³u 
ekranu lub przycisn¹æ klawisz 
klawiatury „Escape” (zazwyczaj z 
lewej górnej strony z napisem ESC).

(1) Format PDF (Portable 
Document Format) Adobe® jest 
standardowym, stosowanym na 
ca³ym œwiecie formatem przezna-
czonym do przesy³ania dokumentów 
elektronicznych. PDF Adobe jest 
formatem uniwer-salnego pliku 
zachowuj¹cym wszystkie czcionki, 
format, kolory, zdjêcia, obrazy 
j a k i e g o k o l w i e k  o r y g i n a l n e g o  
dokumentu, niezale¿nie od aplikacji 
czy platformy, na której powsta³. Pliki 
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PDF Adobe s¹ spakowane i mog¹ 
byæ dzielone, wyœwiet lone, 
konsultowane i drukowane przez 
kogokolwiek dziêki bezp³atnym 
narzêdziom Adobe Acrobat® 
Reader TM, które mo¿na œci¹gn¹æ 
ze strony Adobe® (strona we 
W³oszech www.adobe.it; strona w 
Anglii www.adobe.com).  

7.4 Zapisywanie konfiguracji

Przycisk ten s³u¿y do pobierania 
danych z zaprogramowanej ju¿ 
centralki i do zapisania ich w 
archiwum PC w postaci nowej 
mapy. W ten sposób mo¿na 
wzbogaciæ w³asne repertorium 
zainstalowanych samochodów 
(bez koniecznoœci tworzenia 
dyskietek z uaktualnieniami) oraz 
zmodyfikowaæ mapy i regulacje 
jakiego-kolwiek samochodu, 
nawet bez wgranych specjalnej 
mapy w PC. 

Zapisywanie konfiguracji 
odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób 
(patrz rys.7.5): 
1. Pod³¹czyæ PC do centralki FLY 

SF przy pomocy odpowiedniego 
przewodu do komunikacji. 
2. Uruchomiæ program SEQUENT. 
3. W³¹czyæ zap³on samochodu. 
4. Na g³ównej stronie przycisn¹æ 
przycisk „NARZÊDZIA”. 
5. Przycisn¹æ przycisk „ZAPISZ 
KONFIGURACJÊ” znajduj¹cej siê po 
lewej stronie ekranu. 
6. W przypadku braku komunikacji 
(nie wyœwiet la siê komunikat 
„Komunikacja OK.” u do³u po lewej 
stronie) odczekaæ i ponowiæ próbê. 
Ewentualnie zweryfikowaæ po³¹czenie 
i zap³on. 
7. Wybraæ „LPG lub CNG” w folderze 
„USER_MAPS”, w okienku u góry po 
lewej. 
8. Wybraæ folder dotycz¹cy danej 
marki, modelu i typu centralki, w której 
ma byæ zapisana nowa mapa 
i regulacja. W przypadku braku folderu 
wpisaæ nazwê marki lub typ centralki w 
odpowiednie  ok ienko w ce lu  
utworzenia nowego folderu. 
9. W okienku z niebieskim napisem 
„PLIK” wpisaæ ³atw¹ do zapamiêtania i 
zidentyfikowania nazwê pliku, w 
którym zostan¹ zapisane pliki 
odpowiednich map i regulacj i  
pobranych z centralki do archiwum 
komputera. 
10. Przycisn¹æ klawisz „ZAPISZ” u 
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do³u po prawej stronie. 
11. Odczekaæ na koniec procedury tj. 
komunikat w kolorze czerwonym 
„ZAPISYWANIE KONFIGURACJI 
UKOÑCZONE PRAWID£OWO”. 

Aby  wy j œæ  z  szab lonu  
„ZAPISYWANIE KONFIGURACJI” i 
wróciæ na g³ówn¹ stronê, wystarczy 
przyc isn¹æ k lawisz „WYJD•”,  
znajduj¹cy siê u do³u ekranu lub 
przycisn¹æ klawisz klawiatury 
„Escape” (zazwyczaj z lewej górnej 
strony z napisem ESC). 

7.5 Archiwum map

S³u¿y do modyfikowania 
archiwów map instalatora np.  
poprzez zmienienie nazw folderów, 
zapisywanie i kopiowania w innych 
miejscach (patrz rys. 7.6). 
* Aby zmieniæ nazwê folderu (zarówno 
dotycz¹cego marki, jak i modelu oraz 
typu centralki) wystarczy postêpowaæ 
zgodnie z nastêpuj¹c¹ procedur¹:
1. Na g³ównej stronie przycisn¹æ 
g³ówny przycisk „NARZÊDZIA”.
2. Przycisn¹æ przycisk „ARCHIWA 
MAP” znajduj¹cy siê po lewej stronie 
ekranu.
3. Klikn¹æ dwa razy na folderze 
„USER_MAPS”.  
4. Wybraæ „LPG” lub „CNG” w okienku 
archiwum. 
5.  W archiwum wybraæ przy pomocy 
kursora myszki lub strza³ek klawiatury 
folder i nadaæ mu nazwê. 
6. Przycisn¹æ przycisk „NAZWIJ 
JAKO” u do³u ekranu. 
7. Przy pomocy klawiatury wpisaæ 
now¹ nazwê. 
8. Przycisn¹æ ENTER.

* Aby usun¹æ folder (zarówno 
dotycz¹cy marki, modelu, jak i typu 
centralki) wystarczy postêpowaæ 
zgodnie z nastêpuj¹c¹ procedur¹:

1. Na g³ównej stronie przycisn¹æ 
g³ówny przycisk „NARZÊDZIA”.

2. Przycisn¹æ przycisk „ARCHIWA 

MAP” znajduj¹cy siê po lewej 
stronie ekranu.

3. Klikn¹æ dwa razy na folderze 
„USER_MAPS”, znajduj¹cy siê w 
okienku archiwum (u góry po 
lewej).  

4. Wybraæ „LPG” lub „CNG”. 

5. W archiwum wybraæ przy 
pomocy kursora myszki lub strza³ek 

klawiatury folder do usuniêcia. 

6. Przycisn¹æ przycisk „USUÑ” u do³u 
ekranu. 

7. Pojawi siê okno dialogowe z proœb¹ 
o potwierdzenie usuniêcia. Po 
potwierdzeniu usuniêcia folder zostaje 
usuniêty z archiwum, w przeciwnym 
wypadku nic nie nastêpuje. 
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Rys. 7.5 Narzêdzia - Zapisywanie konfiguracji

Rys. 7.6 Narzêdzia - Archiwum map



8. W przypadku usuniêcia foldera 
pojawia siê nowe okno dialogowe 
informuj¹ce o usuniêciu foldera. 
Przecisn¹æ w oknie dialogowym 
przycisk OK. lub ENTER na 
klawiaturze w celu kontynuowania. 

UWAGA: Operacja usuwania 
folderu z archiwum jest bardzo 
niebezpieczna i mo¿e dopro-
wadziæ do utraty wa¿nych danych 
z archiwum. Na przyk³ad po 
wybraniu do usuniêcia folderu 
dotycz¹cego jednej marki samo-
chodowej (np. FIATA) zostan¹ 
usuniête wszystkie foldery 
dotycz¹ce wszystkich modeli i 
wszystkich typów centralek w niej 
zawartych. W praktyce oznacza to 
usuniêcie wszystkich samo-
chodów (Fiat) w archiwum insta-
latora. 

* Aby utworzyæ nazwy folder 
(dotycz¹cy marki,  modelu lub typu 
centralki) wystarczy postêpowaæ 
zgodnie z nastêpuj¹c¹ procedur¹:
1. Na g³ównej stronie przycisn¹æ 
g³ówny przycisk „NARZÊDZIA”.
2. Przycisn¹æ przycisk „ARCHIWA 
MAP” znajduj¹cy siê po lewej stronie
    ekranu.
3. Klikn¹æ dwa razy na folderze 
„USER_MAPS” w okienku archiwum 
(u góry po lewej stronie) 
4. Wybraæ „LPG” lub „CNG”. 
5.  Aby utworzyæ folder nowej marki 
( t j .  nowego koncernu samo-
chodowego np. „LEXUS”), postêpo-
waæ zgodnie z zaleceniami punktu  8.
6. Aby utworzyæ folder nowego 
modelu (tzn. ¿e istnieje ju¿ np. Folder 
„Fiat” i chce siê do niego dopisañ 
nowy model „Punto 1200 8V),  
pomin¹æ 9 punkt.  
7. Aby utworzyæ folder nowego typu 
centralki (np. „MagMar49F”),  przejœæ 
do 15 punktu.
8. Przycisn¹æ przycisk „UTWÓRZ 
NOWY”.  Zostanie utworzony nowy 
folder danej marki o nazwie 
„Nowa_marka”.
9. Przy pomocy klawiatury wpisaæ 

nazwê nowej marki, a nastêpnie 
przycisn¹æ ENTER, aby zmieniæ 
nazwê na t¹ ¿¹dan¹.
10.  Przejœæ do punktu 18.
11. Przy pomocy kursora myszki 
wybraæ folder danej marki (w 
naszym przypadku „Fiat”).
12. Przycisn¹æ przycisk „UTWÓRZ 
NOWY”. Zostanie utworzony nowy 
folder danego modelu o nazwie 
„Nowy_model”.
13. Przy pomocy klawiatury wpisaæ 
nazwê  nowego  mode lu ,  a  
nastêpnie przycisn¹æ ENTER, aby 
zmieniæ nazwê na t¹ ¿¹dan¹.
14. Przejœæ do punktu 18.
15. Przy pomocy kursora myszki 
wybraæ folder danej marki (w 
naszym przypadku  „F ia t ” ) ,  
nastêpnie wybraæ model.
16. Przycisn¹æ przycisk „UTWÓRZ 
NOWY”.  Zostanie utworzony nowy 
folder danego typu centralki o 
nazwie „Nowa_Centralka”.
17. Przy pomocy klawiatury wpisaæ 
nazwê nowego typu centralki, a 
nastêpnie przycisn¹æ ENTER, aby 
zmieniæ nazwê na t¹ ¿¹dan¹.
18. Zosta³ utworzony nowy pusty 
folder. Dane wpisuje siê do niego 
zgodnie z procedur¹ dedykowan¹ 
krok po kroku lub uruchomienia.

* Aby skopiowaæ folder z danym 
modelem lub typem centralki 
benzynowej w innym miejscu: 
1. Na g³ównej stronie przycisn¹æ 
g³ówny przycisk „NARZÊDZIA”.
2. Przycisn¹æ przycisk „ARCHIWA 
MAP” znajduj¹cy siê po lewej 
stronie ekranu.
3. Klikn¹æ dwa razy na folderze 
„ U S E R _ M A P S ”  w  o k i e n k u  
archiwum  (u góry po lewej stronie) 
4. Wybraæ „LPG” lub „CNG”. 
5.  Aby przegraæ ca³y folder nowej 
marki (np. wszystkie kartografie 
„Fiat”)  z archiwum CNG do LPG i 
na odwrót, postêpowaæ zgodnie  z 
punktem  8.
6. Aby przegraæ folder nowego 
modelu (z wszystk imi jego 
folderami) jednej marki do drugiej, 

postêpowaæ z zaleceniami punktu 13.
7. Aby skopiowaæ z folderu centralki 
okreœlon¹ markê (LPG > FIAT > 
PUNTO 1.2. 8V > MM49F, rys. 7.6 ) i 
zapisaæ j¹ w innej pozycji archiwum 
(LPG > PEUGEOT > 206 > ...) , 
postêpowaæ zgodnie z punktem  8.
8.  Przy pomocy kursora myszki lub 
strza³ek wybraæ folder z dan¹ mark¹ 
(np. „Fiat”).
9. Przycisn¹æ przycisk „KOPIUJ” u 
do³u po lewej stronie ekranu:   przycisk 
zmienia nazwê na „WKLEJ”.
10. Wybraæ nowy typ instalacji, w 
której chce siê skopiowaæ folder danej 
marki (np. po skopiowaniu „Fiat”, który 
p o c z ¹ t k o w o  b y ³
w „LPG”, teraz trzeba wybraæ „CNG”).
11. Przycisn¹ przycisk „WKLEJ” u do³u 
po prawej stronie ekranu.
12. Postêpowaæ zgodnie z punktem  
22.
13. Wybraæ folder z modelem, który 
ma byæ skopiowany (np. wybraæ 
„LPG”, nastêpnie „Fiat”, nastêpnie 
„Punto 1200 8V”).
14. Przycisn¹æ przycisk „KOPIUJ” u 
do³u po lewej stronie ekranu: 
przycisk zmienia nazwê na „WKLEJ”.
15. Wybraæ folder, w którym ma zostaæ 
skopiowany dany model.
16. Przycisn¹æ przycisk „KOPIUJ” u 
do³u po lewej stronie ekranu.
17. Postêpowaæ zgodnie z punktem  
22.
18. Wybraæ folder z centralk¹ 
benzynow¹, która ma byæ skopio-
wana (np. wybraæ „LPG”, nastêpnie 
„Fiat”, nastêpnie „Punto 1200 8V, 
nastêpnie „MM59F”).
19. Przycisn¹æ przycisk „KOPIUJ” u 
do³u po lewej stronie ekranu: 
przycisk zmienia nazwê na „WKLEJ”.
20. Wybraæ folder modelu, w którym 
ma zostaæ skopiowana dana marka.
21. Przycisn¹æ przycisk „KOPIUJ” u 
do³u po lewej stronie ekranu: 
przycisk zmienia nazwê na „WKLEJ”.
22. Zosta³ utworzony nowy folder o 
takiej samej nazwie i z takimi samymi 
plikami. Aby zmieniæ jego dane lub 
zm ien i æ  j ego  nazwê ,  t r zeba  
postêpowaæ zgodnie z wczeœniej 
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podanymi procedurami. 

Aby  wy jœæ  z  szab lonu  
„Archiwa map” i wróciæ na g³ówn¹ 
stronê, wystarczy przycisn¹æ klawisz 
„WYJD•” znajduj¹cy siê u do³u ekranu 
lub przycisn¹æ klawisz klawiatury 
„Escape” (zazwyczaj z lewej górnej 
strony z napisem ESC). 

7.6 Sporz¹dzanie dyskietek

Przycisk ten s³u¿y do prze-
grania na dyskietki map z archiwum 
komputera instalatora. Dziêki tym 
dysk ie t kom mapy  t e  mo¿na  
wykorzystaæ w innych samochodach. 
Nie mo¿na tego zrobiæ z mapami z 
archiwum BRC, ani z software, ani z 
programem instalacyjnym caricatore, 
itp. Software i program operacyjny 
caricatore uaktualnia siê za pomoc¹ 
programów ze strony internetowej  
BRC lub przy pomocy CD-ROM'u lub 
dyskietek przygotowanych przez 
BRC. 

Na ka¿dej dyskietce sporz¹-
dzonej przez instalatora mo¿na wgraæ 
kilka ró¿nych map, w zale¿noœci od 
wielkoœci dyskietki.

W celu wgrania na dyskietkê 
mapy wystarczy postêpowaæ zgodnie 
z nastêpuj¹c¹ procedur¹ (patrz rys. 
7.7):
1. W komputerze z map¹ do 
przegrania uruchomiæ program  
SEQUENT.
2. W³o¿yæ do napêdu komputera 
pust¹ dyskietkê.
3. Na g³ównej stronie przycisn¹æ 
g³ówny przycisk „NARZÊDZIA”.
4. Przycisn¹æ przycisk „ZAPISY-
WANIE NA DYSKIETCE”.
5. W archiwum instalatora w 
przypadku mapy do samochodu na 
GPL wybraæ „LPG”, w przypadku 
mapy do samochodu na metan 
wybraæ „CNG”.
6. Wybraæ markê, model i typ centralki 
odpowiedni do mapy, któr¹ chce siê 
wgraæ. 
7. Gdyby trzeba by³o zapamiêtaæ 
kolejne punkty na tej mapie, to mo¿na 
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wybraæ opcjê „kopiuj plik automaty-
cznego tworzenia mapy”. Dopisy-
wanie zapisywanie kolejnych 
plików nie uszkadza zapisanych ju¿ 
danych. Mo¿e tylko dodatkowo 
zape³niæ sam¹ dyskietkê i pamiêæ 
Hard Disk. 
8. Przycisn¹æ przycisk „ZAPISZ” 
znajduj¹cy siê u do³u ekranu. 
9. Po skopiowaniu na dyskietce 
wybranego pliku mo¿na skopiowaæ 
inne postêpuj¹c w ten sam sposób. 
Po zape³nieniu pamiêci dyskietki  
skorzy-staæ z nastêpnej pustej 
dyskietki. 
10. Po wgraniu wybranych plików 
na dyskietkê (dyskietki) przycisn¹æ 
klawisz „WYJD•”, aby wróciæ na 
g³ówn¹ stronê. 

W celu wgrania do nowego 
komputera zapisanej na dyskietce 
mapy postêpowaæ zgodnie z 
procedur¹ „uaktualnianie danych” z 
dyskietki, patrz poni¿szy paragraf. 

7.7 Uaktualnienie danych

Poni¿ej opisano procedury 
s³u¿¹ce uaktualnieniu danych 
komputera zarówno za pomoc¹ 
CD-ROM'u, jak i dyskietek. 
Uaktualnieniu podlegaj¹ dane 

zawarte w mapach, software oraz 
program operacyjny centralki cari-
catore. BRC przygotowuje CD-ROM z 
uaktualnieniami, natomiast dyskietki 
uaktualniaj¹ce mo¿e sporz¹dziæ sam 
instalator w oparciu o procedurê 
opisan¹ w powy¿szym paragrafie lub 
p o b i e r a j ¹ c  d a n e  z e  s t r o n y  
internetowej http://www.brc.it  . 

Szablon z uaktualnieniem pokazany 
jest na rysunku 7.8. 

7.7.1 Uaktualnienie danych za 
pomoc¹ CD-ROM'u

1.Uruchomiæ program uaktualnionego 
komputera. W lewym, dolnym rogu 
szablonu wybraæ „ENTER” lub 
„START”>PROGRAM>SEQUENT  
2. W³o¿yæ do napêdu komputera 
CDROM. 
3. Na g³ównej stronie przycisn¹æ 
g³ówny przycisk „NARZÊDZIA”.
4 .  P r z y c i s n ¹ æ  p r z y c i s k  
„UAKTUALNIENIE DANYCH” (po 
lewej stronie).
5. Wybraæ CDROM (zazwyczaj napêd 
d:) w okienku u góry obok napisu 
„ U A K T U A L N I E N I E  D A N Y C H ”
6. Wybraæ folder CDROM zawieraj¹cy 
pliki uaktualnienia. Na przyk³ad 
„D:\SEQUENT\uaktualnienie” I 



uaktualniæ przy pomocy przycisku 
„UAKTUALNIJ” ,  u  do ³u okna 
programu. 
7. Po skopiowaniu wybranych plików 
na dyskietkê (dyskietki) przycisn¹æ 
klawisz „WYJD•”, aby wróciæ na 
g³ówn¹ stronê. 

7.7.2 Uaktualnienie danych za 
pomoc¹ dyskietek

Instalator mo¿e sporz¹dziæ 
dyskietkê/ dyskietki uaktualnienia z 
innego komputera, patrz paragraf 7.6. 

Aby sporz¹dziæ jedn¹ lub kilka 
dyskietek uaktualnienia map, softwa-
re SEQUENT, software oraz progra-
mu operacyjnego centralki Fly SF mo¿
na skorzystaæ ze strony internetowej 
BRC. W tym celu nale¿y: 

Wybraæ sekcjê SEQUENT ze 
strony internetowej www.brc.it . 
Wpisaæ w³asny ID i HAS£O, aby wejœæ 
do sekcji. 

Wykonaæ nastêpuj¹ce opera-
cje: 
1 .  W g r a æ  m a p ê  w s z y s t k i c h  
dostêpnych samochodów. 
2. Wgraæ software SEQUENT.
3. Wgraæ uaktualnienie software 
SEQUENT. 
4. Wgraæ uaktualnienie software 
centralki FLY SF. 
5. Wgraæ uaktualnienie systemu 
operacyjnego centralki FLY SF. 

Poni¿ej opisane procedury 
maj¹ tylko charakter przyk³adowy i 
dotycz¹ Download sporz¹dzonych 
przez Microsoft Internet Explorer 6.0. 
Zale¿¹ od zastosowanej wersji 
browser. 

7.7.2.1 Mapy wszystkich dostê-
pnych samochodów

Uwaga: Po wybraniu opcji Zapisz 
mapy wszystkich dostêpnych 
samochodów otrzymuje siê wszys-
tkie mapy instalatorów. 

Rys. 7.8 Narzêdzia - Uaktualnianie danych

Wybraæ ¿¹dan¹ dyskietkê i klikn¹æ 
na DOWNLOAD, po prawej stronie. 

Otworzy siê okno zatytu³o-
wane DOWNLOAD FILE, wybraæ 
gdzie ma byæ zapisany plik, 
nastêpnie przycisn¹æ ZAPISZ. 

 W razie potrzeby po 
zakoñczeniu DOWNLOAD zam-
kn¹æ okno Download. 

Za pomoc¹ X (u góry po 
prawej stronie) wyjœæ z aplikacji 
Explorer. 

Odszukaæ w wybranym 
folderze (wczeœniej wgranym)  plik 
FIMP#_xx.exe . 

Klikn¹æ dwa razy na ikonie 
pliku, aby go rozwin¹æ. 

Pojawi siê komunikat z 
proœb¹ o w³o¿enie do napêdu A: 
dyskietki (zaleca siê po nume-
rowanie dyskietek, aby ich nie 
myliæ).

Na wyœwietlone pytania 
odpowiedzieæ kolejno OK., UNZIP, 
OK. i CLOSE. 

W tym momencie dyskietka 
jest gotowa do uaktualnienia 
archiwów instalatora. 

7.7.2.2 Software Sequent

Uwaga: Wgrany w tej sekcji 
software dzia³a wy³¹cznie z odpo-
wiednim kluczem hardware BRC. 

Wybraæ „Software Sequent” z opcji 
„Zapisz Software Sequent”. 
Klikn¹æ na „Kontynuuj”. 

Wybraæ ¿¹dan¹ dyskietkê 
Instalacja Software  klikaj¹c na 
DOWNLOAD, po prawej stronie. 

Otworzy siê okno zatytu³o-
wane DOWNLOAD FILE, wybraæ 
gdzie ma byæ zapisany plik, nastêpnie 
przycisn¹æ ZAPISZ. 

 W razie potrzeby po zakoñ-
czeniu DOWNLOAD zamkn¹æ okno 
Download. 

Za pomoc¹ X (u góry po prawej 
stronie) wyjœæ z aplikacji Explorer. 

Odszukaæ w wybranym Direc-
tory (wczeœniej wgranym) plik 
SQSWPC#_xx.exe . 

Klikn¹æ dwa razy na ikonie 
pliku, aby go rozwin¹æ. 

Pojawi siê komunikat z proœb¹ 
o w³o¿enie do napêdu A: dyskietki 
(zaleca siê ponumerowanie dyskie-
tek, aby ich nie myliæ).

Na wyœwiet lone pytania 
odpowiedzieæ kolejno OK., UNZIP, 
OK. i CLOSE. 

W tym momencie dyskietka 
jest gotowa do zainstalowania 
Software Sequent w przenoœnym 
komputerze. 
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7.7.2.3 Uaktualnienie Software 
Sequent 

Uwaga: Uaktualnienia  
wgrane w tej sekcji dzia³aj¹ 
wy³¹cznie z odpowiednim kluczem 
hardware BRC oraz z odpowie-
dnim Software Sequent. 

Wybraæ „Software Sequent” z 
opcji „Zapisz Software Sequent”. 
Klikn¹æ na „Kontynuuj”. 

W³o¿yæ do napêdu A: dyskie-
tkê. 

Wybraæ ¿¹dan¹ dyskietkê 
Uaktualnienie Software  klikaj¹c na  
DOWNLOAD, po prawej stronie. 

Otworzy siê szablon zatytu³o-
wany DOWNLOAD FILE, wybraæ 
gdzie ma byæ zapisany plik, 
nastêpnie przycisn¹æ ZAPISZ. 

Wybraæ napêd A: i klikn¹æ na 
ZAPISZ. 

W tym momencie dyskietka 
jest gotowa do uaktualnienia 
Software Sequent w przenoœnym 
komputerze instalatora. 

7.7.2.4 Uaktualnienie software 
centralki Fly SF

U w a g a :  A b y  w g r a æ  
Software Uaktualnienia Centralki 
FLY SF wystarczy wybraæ opcjê 
Software Centralki z Zapisz 
Uaktualnienia Software Centralki. 

Wybraæ ¿¹dan¹ dyskietkê 
klikaj¹c na  DOWNLOAD, po prawej 
stronie.  

Otworzy siê szablon zatytu³o-
wany DOWNLOAD FILE, wybraæ 
gdzie ma byæ zapisany plik, 
nastêpnie przycisn¹æ ZAPISZ. 

W  r a z i e  p o t r z e b y  p o  
zakoñczeniu DOWNLOAD zamkn¹æ 
okno Download. 

Za pomoc¹ X (u góry po 
prawej stronie) wyjœæ z aplikacji 
Explorer. 

Odszukaæ w wybranym folde-
rze (wczeœniej wgranym) plik 
SQSWECU#_xx.exe . 

Klikn¹æ dwa razy na ikonie 
pliku, aby go rozwin¹æ. 

Pojawi siê komunikat z 
proœb¹ o w³o¿enie do napêdu A: 
dyskietki. 

Na wyœwietlone pytania 
odpowiedzieæ kolejno OK., UNZIP, 
OK. i CLOSE. 

W tym momencie dyskietka 
jest gotowa do uaktualnienia archi-
wów Software centralki, programu 
instalatora. 
 
7.7.2.5 Uaktualnienie programu 
operacy jnego 'car icatore '  
centralki Fly SF

Uwaga: Ten  Software  
s ³ u ¿ y  d o  p o n o w n e g o  
zaprogramowania Centralki FLY 
SF. U¿ywa siê go na polecenie 
Dzia³u Technicznego BRC. 

Wybraæ ¿¹dan¹ dyskietkê 
klikaj¹c na  DOWNLOAD, po 
prawej stronie.  

Otworzy siê szablon zaty-
tu³owany DOWNLOAD FILE, 
wybraæ gdzie ma byæ zapisany plik, 
nastêpnie przycisn¹æ ZAPISZ. 

W razie potrzeby po zakoñ-
czeniu DOWNLOAD zamkn¹æ 
okno Download. 

Za pomoc¹ X (u góry po 
prawej stronie) wyjœæ z aplikacji 
Explorer. 

Odszukaæ w wybranym fol-
derze (wczeœniej wgranym) plik 
SQKERNELECU#_xx.exe . 

Klikn¹æ dwa razy na ikonie 
pliku, aby go rozwin¹æ. 

Pojawi siê komunikat z 
proœb¹ o w³o¿enie do napêdu A: 
dyskietki. 

Na wyœwietlone pytania 
odpowiedzieæ kolejno OK., UNZIP, 
OK. i CLOSE. 

W tym momencie dyskietka 
jest gotowa do uaktualnienia 
archiwów programu operacyjnego 
centralki, programu instalatora. 

Po sporz¹dzeniu dyskietki 
lub dyskietek uaktualnienia lub po 
otrzymaniu tych¿e od BRC do 
uaktualnienia komputera nale¿y w 
przypadku paragrafów 7.7. 2.1, 
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7.7.2.4, 7.7.2.5: 
1. Uruchomiæ program SEQUENT w 
uaktualnianym komputerze (u do³u po 
lewej stronie ekranu wybraæ „Enter” 
lub „Start”> Programy > SEQUENT). 
2. W³o¿yæ do napêdu komputera 
pierwsz¹ dyskietkê. 
3. Na g³ównej stronie wybraæ g³ówny 
przycisk „NARZÊDZIA”. 
4. Wybraæ przycisk „UAKTUALNIE-
NIE DANYCH” po lewej. 
5. Wybraæ napêd do odczytania 
dyskietki (zazwyczaj A:) w okienku 
góry obok opcji „UAKTUALNIENIE 
DANYCH Z:”. 
6. Po zakoñczeniu zapisywania 
danych z dyskietki/ dyskietek 
przycisn¹æ klawisz WYJD•, aby 
powróciæ na g³ówn¹ stronê. 

 
Po sporz¹dzeniu dyskietki lub 

dyskietek uaktualnienia lub po 
otrzymaniu tych¿e od BRC do 
uaktualnienia komputera nale¿y w 
przypadku paragrafu 7.7. 2.3: 
1. W³o¿yæ do napêdu komputera 
A:\dyskietkê (3,5 cala). 
2. Klikn¹æ dwa razy na „Zasobach 
komputera”.
3. Wybraæ napêd A:\klikn¹æ dwa razy 
na odpowiedniej ikonie. 
4. W otwartym oknie klikn¹æ dwa razy 
na pliku SQSWPC#_xx.exe, przed-
stawiaj¹cym logo Sequent.
5 .  N a  w y œ w i e t l o n e  p y t a n i a  
odpowiedzieæ kolejno OK., UNZIP, 
OK. i CLOSE. 

W tym momencie Software 
Sequent jest uaktualniony. 

Po sporz¹dzeniu dyskietki lub 
dyskietek uaktualnienia lub po 
otrzymaniu tych¿e od BRC do 
uaktualnienia komputera nale¿
y w przypadku paragrafu 7.7. 2.2: 
1. W³o¿yæ do napêdu komputera 
A:\pierwsz¹ dyskietkê (3,5 cala). 
2. Klikn¹æ dwa razy na „Zasobach 
komputera”.
3. Wybraæ napêd A:\klikn¹æ dwa razy 
na odpowiedniej ikonie. 
4. W otwartym oknie klikn¹æ dwa razy 
na pliku „Setup” przedstawiaj¹cym 
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ikonê z komputerem.
5. Odczekaæ na wgranie software 
instalowanie. 
6. W otwartym oknie kl ikn¹æ 
odpowiednio na  NEXT, YES, NEXT, 
NEXT i NEXT (w trzecim oknie 
p r z y c i s k  „ B r o w s e ”  s ³ u ¿
y do zmienienia trybu instalowania, 
zaleca siê nie zmienianie tego trybu, 
poniewa¿ mo¿e to poci¹gn¹æ w 
przysz³oœci powa¿ne problemy 
zwi¹zane z uaktualnianiem). 
7. W³o¿yæ do napêdu ponumerowane 
kolejno dyskietki naciskaj¹c po ka¿dej 
dyskietce OK.
8. Po zakoñczeniu instalowania 
Klikn¹æ na FINISH. W razie potrzeby 
uruchomiæ ponownie komputer. 

5 .  N a  w y œ w i e t l o n e  p y t a n i a  
odpowiedzieæ kolejno OK., UNZIP, 
OK. i CLOSE. 

W tym momencie Software 
Sequent jest uaktualniony. 


