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Wstêp  
Co to jest SEQUENT FAST?

SEQUENT FAST jest to nowa metoda ustawiania mapy instalacji 
SEQUENT. Jest ona szybsza i ³atwiejsza w obs³udze. Pozwala 

1instalatorowi sporz¹dziæ now¹ mapê w kilka minut na postoju .  Równie¿ 
sam monta¿ instalacji jest o wiele ³atwiejszy, nie trzeba bowiem pod³¹czaæ 
sygna³u obrotów, TPS i sondy lambda. 

System SEQUENT FAST sk³ada siê z komponentów takich samych, 
jak te wykorzystywane w SEQUENT standard.

Program komputerowy do SEQUENT FAST jest natomiast ca³kiem 
nowy. Jest on o wiele ³atwiejszy do u¿ywania i nie jest w ogóle powi¹zany z 
SEQUENT standard, nawet przez archiwa. Procedura dedykowana 
prowadzona krok po kroku jest krótsza i ³atwiejsza.

Podstawowe ró¿nice pomiêdzy SEQUENT FAST a SEQUENT 
STANDARD  

W poni¿szej tabelce podano podstawowe ró¿nice pomiêdzy 
systemem SEQUENT standard a SEQUENT FAST.

Zagadnienie FAST Standard

Pod³¹czenie sondy lambda Niekonieczne Opcja: polepsza dzia³anie 
samoprzystosowania

Pod³¹czenie obrotów Niekonieczne Niezbêdne

Pod³¹czenie TPS Opcja: potrzebne dla 

strategii przejœciowych

Opcja: potrzebne dla 

strategii przejœciowych

Samoprzystosowanie
Wykorzystuje to pocho-

dz¹ce od benzyny
Posiada swój w³asny system 

samoprzystosowania

Automatyczne ustawianie 

mapy

Na postoju zapamiêtuj¹c 

3+3 punkty 

(+ ewentualnie sprawdza 

i udoskonala nastêpne)

Na drodze (lub na rolkach 

diagnostycznych)

1
 Krótkie sprawdzenie zachowania siê samochodu na drodze - z dopiero co zamontowan¹ 
instalacj¹ i ustawion¹ na postoju map¹ -  jest zawsze dobr¹ praktyk¹.



Udoskonalanie mapy Proste i szybkie ------------

Strategie przejœciowe
& zdejmowanie nogi 
z peda³u przyspieszenia

Wymagaj¹ pod³¹czenia 
do TPS

Wymagaj¹ pod³¹czenia 
do TPS i do obrotów

Zasady dzia³ania
Mapa zawarta w 
pliku FSF

Mapa oparta na dwóch 
mapach z 256 punktami 
w pliku AAP

Archiwum

Oddzielone od archiwum 
SEQUENT standard. 
Tylko jeden plik FSF 
zawiera parametry i mapê

Osobny plik FSF dla 
parametrów i osobny 
AAP dla mapy

Dane

Niektóre dane s¹ inne, 
innych w ogóle nie ma 
(patrz paragraf 3.1)

-----------

Zagadnienia poruszone w powy¿szej tabeli szczegó³owo omówiono w 
dalszej czêœci niniejszego podrêcznika. 

1.    Programowanie
 

1.1  Rodzaje plików programowania

Procedura programowania centralki FLY SF opiera siê na wgraniu dwóch 
ró¿nych rodzajów plików:
1. Pliku .S19
2. Pliku .FSF
Nie wgrywa siê pliku AAP, który zawiera³ mapê systemu SEQUENT 
standard; wszystkie niezbêdne dla funkcjonowania pojazdu informacje 
zawiera plik .FSF.



1.2  Programowanie dedykowane 
       prowadzone krok po kroku  

Poni¿ej pokrótce omawia siê now¹ procedurê programowania 
dedykowanego prowadzonego krok po kroku.  Mo¿na od razu zauwa¿yæ 
mniejsz¹ iloœæ szablonów, nie jest bowiem potrzebne kalibrowanie 

2sygna³ów obrotów, TPS i sondy lambda .

W przypadku samochodów z zamontowan¹ instalacj¹ na gaz p³ynny GPL 
wystarczy wybraæ typ paliwa (GPL), typ u¿ytych wtryskiwaczy, zaznaczyæ 
gdzie ma byæ zapisana mapa w archiwum (markê, model, itp.) i sporz¹dziæ 
sam¹ mapê. W przypadków samochodów z instalacj¹ na metan dodaje siê 
stronê do regulacji czujnika temperatury wody. Opisane strony s¹ takie 
same, jak strony odpowiadaj¹ce ustawianiu mapy krok po kroku w 
systemie SEQUENT standard, dlatego odsy³amy tu do podrêcznika 
software SEQUENT standard, w którym znajduj¹ siê wszystkie 
szczegó³owe informacje.

2 Istnieje mo¿liwoœæ ustawienia tych sygna³ów przy pomocy przycisku "Regulacja” na g³ównym szablonie.



Procedura dedykowana krok po kroku

Pocz¹tek procedury 

dedykowanej krok po kroku

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)

Zapisanie pliku FSF
(3 krok)

Regulacja czujników 
temperatury

(3 krok)

Automatyczne 

ustawianie mapy

(4 krok)

Zapisanie pliku FSF
(5 krok)

Zapisanie pliku FSF
(4 krok)

Automatyczne
 ustawianie mapy

(5 krok)

Komunikat o zakoñczeniu

 procedury

(6 krok)

Komunikat o zakoñczeniu

 procedury

(7 krok)

Zapisanie pliku FSF
(6 krok)

Rys. 1.2.1 Procedura dedykowana krok po kroku



1.2.1 Automatyczne ustawianie mapy

Automatyczne ustawianie mapy jest to procedura  za pomoc¹, której 
przygotowuje siê mapy do funkcjonowania na gaz danego samochodu. 
Dziêki tym mapom sygna³y wtryskiwaczy benzynowych zostaj¹ prze³o¿one 
na odpowiednie polecenia dla wtryskiwaczy gazowych. 
System SEQUENT standard ma jedn¹ oddzieln¹ mapê benzynow¹ i jedn¹ 
oddzieln¹ mapê na gaz, w systemie SEQUENT FAST - zapamiêtanie 
funkcjonowania na benzynie i tego na gaz - skoncentrowano w jednej 
mapie przetwarzaj¹cej te sygna³y, zapisanej w pliku .FSF.
Procedura automatycznego ustawiania mapy polega na zapamiêtaniu 
sygna³ów trzech punktów funkcjonowania samochodu, najpierw na 
benzynie, póŸniej na gaz (patrz rys. 1.2.1.1):
1. Wolne obroty
2. Wolne obroty z obci¹¿eniem
3. Wolne obroty z przyspieszeniem

Benzyna Gaz

Pocz¹tek procedury Koniec procedury

Wolne obroty

Wolne obroty z obci¹¿eniem           

Wolne obroty z 

przyspieszeniem     

Wolne obroty

Wolne obroty z obci¹¿eniem           

Wolne obroty z 

przyspieszeniem     

Rys. 1.2.1.1 Automatyczne ustawienie mapy, diagram blokowy



Podczas jazdy na benzynie kolejnoœæ procedury zachodzi jak wy¿ej, 
natomiast podczas jazdy na gaz kolejnoœæ ta przebiega odwrotnie, z 
punktu 3 do 1.  Aby unikn¹æ nieporozumieñ, trzeba sprecyzowaæ, ¿e za 
„wolne obroty” uwa¿a siê jazdê samochodem na wolnych obrotach, z 
silnikiem rozgrzanym i pracuj¹cym, bez obci¹¿enia (tj. bez klimatyzacji, 
w³¹czonych œwiate³, ogrzewania szyby tylnej,  itp.); za „wolne obroty z 
obci¹¿eniem” uwa¿a siê jazdê na wolnych obrotach z w³¹czonymi 
wszystkimi dostêpnymi obci¹¿eniami, a za „wolne obroty z 
przyspieszeniem” rozumie siê pracê silnika na oko³o 3000 obr./ min, na 
postoju, na luzie i bez obci¹¿enia.
Zaraz po rozpoczêciu automatycznego ustawiania mapy zostaje 
wyœwietlony szablon przedstawiony na rys. 1.2.1.2.
Poni¿ej omówiono niektóre parametry cyfrowe:
TON Inj benzyna, jest to czas aktualnego otwarcia wtryskiwaczy 
benzynowych wyra¿ony w ms (milisekundach).
Korekta, jest to wartoœæ procentowa oznaczaj¹ca poprawkê 
wprowadzon¹ przez program wzglêdem mapy centralki w danym 
momencie. Znaczenie ma tylko podczas jazdy na gaz. Wartoœæ 0 oznacza 
brak korekty, 10% oznacza wzbogacenie mieszanki gazowej o 10%, -10% 
natomiast jej zubo¿enie. 
B³¹d podczas jazdy na gaz jest to ocena ró¿nicy pomiêdzy 
funkcjonowaniem na benzynie a tym na gaz na podstawie zapamiêtanego 
czasu wtrysku podczas jazdy na benzynie. Wartoœæ korekty jest 
automatycznie ci¹gle zmieniana przez program, aby zredukowaæ do 
minimum b³¹d.
Na rys. 1,2,1,2 nie ma podanej wartoœci sondy lambda (zast¹piono j¹ 
kresk¹) poniewa¿ sygna³ sondy lambda nie zosta³ wyregulowany.



czas otwarcia 

wtryskiwaczy 

benzynowych

aktualny procent 

korekty wzglêdem 

oryginalnej mapy

przesuniêcie 

wzglêdem za³o¿enia 

Ton benzyna

Rys. 1.2.1.2 Automatyczne ustawianie mapy, pocz¹tek

Ustawiæ silnik na wolnych obrotach na benzynie, odczekaæ aby silnik 
regularnie pracowa³, po czym przycisn¹æ start.

Tak jak wynika z napisu w kolorze czerwonym na szablonie 1.2.1.2 
ustawianie mapy zaczyna siê od silnika pracuj¹cego na wolnych obrotach 
po przyciœniêciu przycisku „START”. W przypadku braku warunków 
niezbêdnych do zapamiêtania pierwszego punktu, poka¿e siê czerwony 
komunikat informuj¹cy o koniecznoœci zweryfikowania tych warunków. 
Nale¿y zatem sprawdziæ :
1 Czy silnik jest rozgrzany, w ruchu od przynajmniej 
   1 minuty.
2 Stan pracy i wymagane warunki obci¹¿enia 
   (patrz za³¹cznik A1 na koñcu niniejszego podrêcznika).
3 Czy warunki pracy s¹ stabilne.

Powy¿sze warunki mo¿na zweryfikowaæ po przyciœniêciu przycisku 
„INNE”, podobnie jak  w systemie SEQUENT standard (patrz rys. 1.2.1.5). 



Po zweryfikowaniu tych warunków, w kó³eczku na wysokoœci napisu 
„wolne obroty na benzynie” poka¿e siê cyfra od 0 do 50 na tle pocz¹tkowo 
bia³ym, póŸniej ¿ó³tym, a na koniec zielonym. Po zapamiêtaniu pierwszego 
punktu, przechodzi siê w wymaganych warunkach  do kolejnego punktu po 
ponownym przyciœniêciu „START” (patrz rys. 1.2.1.3) , a¿ do zapamiêtania 
trzeciego punktu.
Warunki niezbêdne do zapamiêtania ka¿dego punktu  przedstawia 
widoczny na rysunku czerwony komunikat.

Rys. 1.2.1.3 Automatyczne ustawianie mapy, drugi punkt

Po zapamiêtaniu trzech punktów na benzynie trzeba prze³¹czyæ rêcznie na 
gaz, na wolnych obrotach z przyspieszeniem, a nastêpnie przycisn¹æ 
przycisk „START” (patrz rys. 1.2.1.4).



Rys. 1.2.1.4 Automatyczne ustawianie mapy, pocz¹tek mapy na gaz

Cyfry od 0 do 50 w kó³eczku pierwszego punktu na gaz nie od razu siê 
pokazuj¹, trzeba odczekaæ jakiœ czas niezbêdny na dokonanie poprawki 
przez PC, dopóki wielkoœæ b³êdu nie bêdzie w maksymalnej granicy. Ta 
maksymalna granica zazwyczaj wynosi 5%. Mo¿na j¹ zmodyfikowaæ za 
pomoc¹ przycisku „INNE” (patrz rys. 1.2.1.5). Im wiêkszy jest ustawiony 
b³¹d, tym wiêksza jest prêdkoœæ zapamiêtywania punktów na gaz, ale 
uzyskany rezultat jest mniej dok³adny; natomiast im jest on mniejszy, to 
automatyczne ustawianie mapy jest bardziej precyzyjne, ale czas 
oczekiwania mo¿e byæ zbyt d³ugi, a nawet uniemo¿liwiæ kontynuacje 
zapamiêtywania punktów na gaz.



Rys. 1.2.1.5 Automatyczne ustawianie mapy, przycisk „INNE”

Po zapamiêtaniu wszystkich szeœciu punktów, ustawianie mapy jest 
zakoñczone i mo¿e zostaæ zapisane w archiwum i mo¿e byæ przes³ane w 
wersji ostatecznej do centralki, podobnie jak to siê dzieje w SEQUENT 
standard. 

UWAGA 1. Je¿eli po prze³¹czeniu na gaz silnik gaœnie zanim przyst¹pi siê 
do zapamiêtania pierwszego punktu z powodu zbyt ubogiej lub zbyt bogatej 
mieszanki paliwa, to mo¿na powtórzyæ automatyczne tworzenie mapy, z 
tym ¿e zaraz po prze³¹czeniu na gaz PC musi wzbogaciæ lub zubo¿yæ 
mieszankê paliwa o wartoœæ procentow¹ podan¹ wed³ug uwa¿ania, za 
pomoc¹ kursora „Korekta pocz¹tkowa” po przyciœniêciu przycisku „INNE” 
(patrz rys. 1.2.1.5). Korekta pocz¹tkowa nie wp³ywa na zapamiêtywanie 
nastêpnych punktów.

UWAGA 2. Po zapamiêtaniu ka¿dego punktu mapy mo¿na do niego wróciæ i 
znowu go zapamiêtaæ równie¿ do ostatnio zapamiêtanego punktu po 
przyciœniêciu przycisku „RIPETI” („POWTÓRZ”) (patrz rys. 1.2.1.6).  Z boku 



ka¿dego zapamiêtanego punktu pokazuje siê przycisk wyboru, tak jak 
pokazano na rys. 1.2.1.5. Po wybraniu punktu i przyciœniêciu „START” 
ustawianie mapy rozpocznie siê od wybranego punktu. Punkty 
zapamiêtane przed tym punktem oraz te zapamiêtane po nim zostan¹ 
anulowane (jeœli by³y).  

UWAGA 3. Podczas zapamiêtywania jakiegokolwiek punku, zapamiêtanie 
mo¿na przerwaæ w ka¿dym momencie za pomoc¹ przycisku „STOP”.

UWAGA 4. PC weryfikuje logicznoœæ zapamiêtanych danych po trzecim 
punkcie na benzynie i po ka¿dym punkcie na gaz. W przypadku 
stwierdzenia nielogicznoœci zebranych danych zostaje wyœwietlony 
komunikat taki jak na przyk³ad przedstawiony na rys. 1.2.1.7 i trzeba od 
pocz¹tku powtórzyæ ustawianie mapy.

Punkt, od którego 

zostanie powtórzona 

procedura

„RIPETI” POWTÓRZ, s³u¿y do 

powtórzenia zapamiêtania 

jednego lub kilku punktów

Ustawiæ silnik na wolnych obrotach z obci¹¿eniem na benzynie lub 
przycisn¹æ powtórz celem zapamiêtania punktu poœredniego, a nastêpnie 
przycisn¹æ start.

Rys. 1.2.1.6 Automatyczne tworzenie mapy: przycisk „RIPETI” „POWTÓRZ”.



Komunikat informuj¹cy 

o negatywnym zakoñczeniu 

procedury

Rys. 1.2.1.7.  Automatyczne tworzenie mapy: Rezultat negatywny

Ustawiæ silnik na wolnych obrotach na benzynie, odczekaæ a¿ silnik 
bêdzie regularnie pracowa³, a nastêpnie przycisn¹æ start.
Automatyczne tworzenie mapy zakoñczone negatywnie: trzeba 
powtórzyæ procedurê.

2.   Regulacja
W niniejszym rozdziale podano ró¿nice Regulacji pomiêdzy SEQUENT 
FAST  a SEQUENT standard. 

2.1 Udoskonalenie mapy
SEQUENT standard nie ma tego szablonu, pozwala on na zmodyfikowanie 
ka¿dej mapy FAST centralki, a w szczególnoœci jest bardzo przydatny do 
udoskonalenia/ zmodyfikowania rezultatu dopiero co automatycznie 
utworzonej mapy. Mapê mo¿na udoskonaliæ/ zmodyfikowaæ za pomoc¹ 
dwóch kursorów, patrz rys. 2.1.1. Pierwszy kursor odnosi siê do 
WOLNYCH OBROTÓW, drugi do „JAZDY”. Funkcje tych dwóch kursorów 
mo¿na porównaæ do analogicznej  regulacji przy pomocy reduktora i œruby 
regulacyjnej w tradycyjnych instalacjach. 



WOLNE OBROTY: Kursor odpowiada regulacji wolnych obrotów i czu³oœci 
reduktora tradycyjnego. Efekt wzbogacenia lub zubo¿enia w obszarze 
pracy na wolnych obrotach. Po przesuniêciu kursora w praw¹ stronê 
zwiêksza siê iloœæ dawki gazu na wolnych obrotach o podany procent 
(wiêkszy od 0). Po przesuniêciu kursora w lew¹ stronê zmniejsza siê iloœæ 
dawki gazu  na wolnych obrotach  o podany procent (mniejszy od 0).
Przy pomocy tej regulacji mo¿na lepiej ustawiæ mapê na wolnych obrotach. 

JAZDA:Kursor odpowiada regulacji œruby regulacyjnej w tradycyjnej 
instalacji. Efekt wzbogacenia lub zubo¿enia punktów pod œrednim i 
wysokim obci¹¿eniem silnika. Po przesuniêciu kursora w praw¹ stronê 
zwiêksza siê iloœæ dawki gazu o podany procent (wiêkszy od 0). Po 
przesuniêciu kursora w lew¹ stronê zmniejsza siê iloœæ dawki gazu o 
podany procent (mniejszy od 0). Przy pomocy tej regulacji mo¿na 
skorygowaæ spalanie mieszanki paliwa przy œrednim lub wysokim 
obci¹¿eniu silnika.
Obydwie te regulacje nie wp³ywaj¹ na zachowanie w innych warunkach.
Po zakoñczeniu automatycznego ustawiania mapy dobr¹ zasad¹ jest 
zweryfikowanie  prawid³owoœci funkcjonowania samochodu na drodze 
podczas jazdy, w warunkach œredniej lub wysokiej mocy, równie¿ w oparciu 
o wskazania sondy (ewentualnie mo¿na pos³u¿yæ siê diagnostic box lub 
innym odpowiednim do tego celu przyrz¹dem pomiarowym). Ewentualne 
anomalie wytwarzania mieszanki palnej we wspomnianych warunkach 
eliminuje siê przy pomocy kursora „JAZDA”. 



Rys. 2.1.1 Udoskonalanie mapy.

Korekta wolnych obrotów

Korekta œredniej i 

wysokiej mocy



Rys. 2.1.2 Udoskonalanie mapy, przycisk „INNE”

Wartoœci mapy

Czas wtrysku wtryskiwaczy 

benzynowych na wolnych 

obrotach (na gaz)

2.2 Pozosta³e ró¿nice w porównaniu z Sequent Standard
Poni¿ej podano pozosta³e szablony regulacji inne ni¿ w SEQUENT 
standard.
2.2.1 Obroty, TPS i sonda lambda
W SEQUENT FAST mo¿na uaktywniæ lub zostawiæ dezaktywowane 
sygna³y obrotów, TPS i sondy lambda za pomoc¹ odpowiedniego 
przycisku na szablonie „REGULACJI”. Na rysunku 2.2.1 podano 
przyk³adowo szablon obrotów, na którym widaæ w jaki sposób dokonuje siê 
tego wyboru. Szablony pozosta³ych sygna³ów s¹ analogiczne do tego 
omawianego jako przyk³ad. Procedura krok po kroku automatycznie jako 
wartoœæ domyœln¹ ustawia te trzy sygna³y jako dezaktywowane. Jeœli chce 
siê zatem je uaktywniæ nale¿y wybraæ tak¹ opcjê. Po uaktywnieniu danego 
sygna³u pojawia siê jego strona regulacji, podobnie jak w SEQUENT 
standard. Centralka ignoruje w swoich obliczeniach dezaktywowane 
sygna³y. Pod³¹czenie okablowania obrotów, TPS lub sondy lambda do 

3odpowiednich sygna³ów samochodu  w takim wypadku jest bezu¿yteczne 
(ale nie szkodzi). 

3 Przypomina siê o koniecznoœci odciêcia i oddzielnego zaizolowania
 nie wykorzystywanych przewodów okablowania redukuj¹c ile siê da d³ugoœæ.



W przypadku nie uaktywnienia sygna³u obrotów, centralka bêdzie stara³a 
siê go obliczyæ w oparciu o sygna³ wtryskiwaczy. W zwi¹zku z niewielk¹ 
precyzj¹ szacunkowo obliczonej wartoœci (czasami obliczonej wrêcz 
nieprawid³owo, w szczególnoœci w przypadku strategii przejœciowych, 
zdejmowania nogi z peda³u przyspieszenia, itp.) nie jest ona 
wykorzystywana przez ¿adn¹ szczególn¹ strategiê np. przejœciow¹, s³u¿y 
ona tylko podczas fazy automatycznego ustawiania mapy. 
W dalszej czêœci niniejszego podrêcznika omówimy szablony regulacji i 
pod³¹czenia b¹dŸ nie poszczególnych sygna³ów. 

Rysunek 2.2.1 Sygna³ obrotów dezaktywowany.

Uaktywnienie sygna³u 

obrotów

2.2.2  Strategie przejœciowe 
          i zdejmowanie nogi z peda³u przyspieszenia

Strategie przejœciowe i zdejmowanie nogi z peda³u przyspieszenia w 
SEQUENT standard zale¿¹ zarówno od obrotów, jak i od TPS.
W SEQUENT FAST w zale¿noœci czy te dwa sygna³y s¹ uaktywnione czy 
te¿ nie zachodzi jeden z przypadków podanych w poni¿szej tabelce:  



strategie przejœciowe 

i zdejmowanie nogi z 

peda³u przyspieszenia

TPS obroty

Dezaktywowany

dezaktywowany

Uaktywniony

Uaktywniony Uaktywniony

Dezaktywowany

Dezaktywowany

Uaktywniony Nieaktywne

nieaktywne

uproszczone

pe³ne

Tabela 2.2.1.

W przypadku gdy strategie przejœciowe nie s¹ aktywne szablon regulacji 
wygl¹da jak na rysunku 2.2.1.1 

rys. 2.2.1.1 Strategie przejœciowe nieaktywne 

Strategie przejœciowe 

nieaktywne 

Strategie przejœciowe, które pokazuje tabela 2.2.1.1. nazwaliœmy 
„Uproszczonymi” poniewa¿ zale¿¹ tylko od TPS, nie zale¿¹ od obrotów i w 
ka¿dych warunkach pracy reaguj¹ tak samo (Patrz szablon przedstawiony 



na rysunku 2.2.1.2). Wartoœci poszczególnych parametrów odpowiadaj¹ 
tym z SEQUENT Standard za wyj¹tkiem „zmiany % iloœci dawki paliwa 
podczas strategii przejœciowych” , która oznacza procentowy wzrost iloœci 
dawki paliwa podczas fazy przejœciowej: 0% oznacza brak zmiany, 10% 
oznacza plus 10 % , -10% oznacza minus 10% .

Rys. 2.2.1.2 Strategie przejœciowe uproszczone

Jeden próg wejœcia

Zmiana iloœci dawki paliwa w

 aktualnej procentowej wartoœci

Strategie „pe³ne” przedstawia rysunek 2.2.1.3. Dla ka¿dych warunków 
pracy ustawia siê % dawki paliwa podczas faz przejœciowych, natomiast 
wartoœæ samej dawki paliwa - podobnie jak w SEQUENT standard. 
Jeszcze jedna ró¿nica polega na tym, ¿e nie mo¿na tu ju¿ ustawiæ „% 
Strategii przejœciowych na benzynie”, bêd¹ one zatem zawsze wszystkie. 

UWAGA: Jeœli jest uaktywniony przez software odpowiedni sygna³ to 
na szablonie w prawym dolnym rogu  pokazywany jest wykres 
przedstawiaj¹cy przebieg sondy lambda.  W przeciwnym wypadku 
wyœwietlany jest tak tylko komunikat, tak jak przedstawiono powy¿ej. 



Strategie 

przejœciowe pe³ne

Rysunek 2.2.1.3. Strategie przejœciowe pe³ne

2.2.3 Przyspieszenie zap³onu

Naturalnie dostêpne tylko po prawid³owym pod³¹czeniu przewodów 
okablowania do sygna³ów czujnika ko³a fonicznego samochodu i po 
uaktywnieniu sygna³ów obrotów.  W tym wypadku nie ma ró¿nic w 
porównaniu z SEQUENT standard. Jeœli sygna³ obrotów jest 
dezaktywowany program PC poformuje o tym instalatora, patrz komunikat 
na rys. 2.2.3.1.



Rysunek 2.2.3.1. Przyspieszenie zap³onu: obroty dezaktywowane 

Przyspieszenie zap³onu nie przewidziane do tego typu sygna³u 
obrotów.

3. Diagnostyka

3.1 Wyœwietlanie danych
Na tym szablonie nie s¹ pokazane niektóre dane, które s¹ w SEQUENT 
standard, ewentualnie zast¹piono je innymi nowymi danymi. Patrz tabela 
poni¿ej:

Obroty nie pod³¹czone

SEQUENT standard SEQUENT FAST

Duty Cycle benzyna T_on benzyna

Duty Cycle gaz T_on gaz

DC_Ref (Brak)

MP_Ref (Brak)

B³¹d (Brak)

Tabela 3.1.1 Wyœwietlanie danych

Obroty, TPS i sonda lambda s¹ pokazywane tylko jeœli zosta³y wczeœniej 
uaktywnione. W przeciwnym wypadku w odpowiednich okienkach 
numerycznych pojawia siê kreska, wykres nic nie przedstawia.



A.1 Warunki zapamiêtania punktów

W celu zweryfikowania czy zosta³y osi¹gniête wymagane warunki trzeba 
sprawdziæ czy temperatura jest prawid³owa, czy stan wynosi 1, czy up³yn¹³ 
niezbêdny czas od momentu uruchomienia. Ponadto dla ka¿dego punktu 
trzeba sprawdziæ czy:
- na wolnych obrotach na benzynie: 0<obroty<1500
- na wolnych obrotach z obci¹¿eniem na benzynie:
  0<obroty<1500, MAP>1.1*MAP_min
-  na wolnych obrotach z przyspieszeniem na benzynie:
  2500<obroty<4000
- na wolnych obrotach z przyspieszeniem na gaz: (....)
- na wolnych obrotach: (...)
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