
Aktualizacja oprogramowania wewn�trznego centrali steruj�cej AJ-100 
 
w programie MISTRAL II ver. 2.0.10 oraz 2.0.14 

1. poł�czy� si� z central� za pomoc� programu Mistral II 
2. przej�� do zakładki  DIAGNOSYS 
3. w okienku "current version" znajduje si� informacja o aktualnej wersji 
oprogramowania a w okienku "available version" informacja o najnowszej dost�pnej 
obecnie wersji (je�eli jest ona wy�sza ni� ta obecnie zainstalowana nale�y 
przeprowadzi� aktualizacj�, UWAGA: w przypadku systemów 4-cyl.  wersja aktualna 
oznaczona jest liczb� 3-cyfrow�, mimo to nale�y przeprowadzi� aktualizacj� ) 
4. upewnij si�, �e: 

• "Fast verify" jest odznaczone   
• "Verify only" jest odznaczone   
• "Update on restart" jest odznaczone   
• "Twin processors" jest zaznaczone w przypadku systemów 6 i 8-

cylindrowych, odznaczone w przypadku sytemów 4-cyl (powinno ustawi� si� 
automatycznie). 

5. aktualizacja nie mo �e by� przerwana ani zakłócona (grozi uszkodzeniem 
centrali!) dlatego wył �cz silnik oraz zapłon, upewnij si � �e twój system 
komputerowy pracuje stabilnie (cały proces mo �e trwa � kilka minut)  
6. naci�nij "UPDATE ECU" a nast�pnie OK aby rozpocz�� aktualizacj�  
7. po zako�czeniu przejd� do zakładki "MISC" , wybierz typ wtryskiwaczy 
zamontowanych w samochodzie i naci�nij przycisk "RESET" 
8. teraz centrala jest zaktualizowana. 

 
 
w programie MISTRAL II ver. 2.0.31 

1. poł�czy� si� z central� za pomoc� programu Mistral II 
2. przej�� do zakładki  OPCJE CENTRALI 
3. w zakładce „Aktualizacja centrali” w okienku "Aktualna wersja" znajduje si� 

informacja o aktualnej wersji oprogramowania a w okienku "Dost�pna wersja" 
informacja o najnowszej dost�pnej obecnie wersji (je�eli jest ona wy�sza ni� ta 
obecnie zainstalowana nale�y przeprowadzi� aktualizacj�, UWAGA: w przypadku 
systemów 4-cyl.  wersja aktualna oznaczona jest liczb� 3-cyfrow�, mimo to nale�y 
przeprowadzi� aktualizacj� ) 

4. aktualizacja nie mo �e by� przerwana ani zakłócona (grozi uszkodzeniem 
centrali!) dlatego wył �cz silnik oraz zapłon, upewnij si � �e twój system 
komputerowy pracuje stabilnie (cały proces mo �e trwa � kilka minut)  

5. naci�nij "Aktualizuj"  a nast�pnie OK aby rozpocz�� aktualizacj�  
6. po zako�czeniu procesu centrala jest zaktualizowana. 

 


