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I. Po³¹czenie centrali Zenit Direct z komputerem PC i programem 
diagnostycznym .

1. Interfejs

Do po³¹czenia komputera z central¹ Zenit Direct konieczny jest interfejs. Wszystkie interfejsy USB 
pracuj¹ce z central¹ Zenit Pro/Pro OBD oraz Zenit Compact s¹ kompatybilne i umo¿liwiaj¹ równie¿ po³¹czenie 
z central¹ Zenit Direct

Interfejs pod³¹czamy do komputera i do z³¹cza diagnostycznego centrali Zenit Direct.
. 

UWAGA!!! Interfejs USB, jak prawie ka¿de urz¹dzenie pod³¹czane do portu USB, wymaga 
zainstalowania sterowników. Proces ten przeprowadza siê zazwyczaj jednorazowo, przy 
pierwszym pod³¹czeniu interfejsu. Przebiega niemal identycznie jak instalowanie innych tego 
typu urz¹dzeñ. Dok³adny opis instalacji sterowników w systemie Windows jak i same sterowniki 
dostêpne s¹ na naszej stronie www.agcentrum.pl

Po uruchomieniu, program automatycznie przeszukuje wszystkie aktywne porty COM i próbuje 
nawi¹zaæ po³¹czenie z central¹. W  tym czasie zap³on  musi byæ w³¹czony.

Do chwili uzyskania po³¹czenia na dole ekranu widoczny jest pasek "£¥CZENIE"

Widok g³ównego ekranu programu Zenit Direct po nawi¹zaniu po³¹czenia:
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II. OPIS PROGRAMU Zenit Direct

1. Okno g³ówne

W lewym górnym rogu okna g³ównego znajduje siê ikona monitora, która s³u¿y do zmiany trybu pracy 
programu z online na offline i na odwrót. Dodatkowo jej kolor sygnalizuje stan pracy oprogramowania:

 -  zielony - komunikacja ze sterownikiem nawi¹zana (tryb online),
- ¿ó³ty migaj¹cy - oprogramowanie próbuje nawi¹zaæ komunikacjê ze sterownikiem,
- czerwony - oprogramowanie nie jest po³¹czone ze sterownikiem (tryb offline). 
Obok w okienku znajduje siê nazwa portu, po którym oprogramowanie komunikuje siê ze sterownikiem - 

istnieje mo¿liwoœæ rêcznego wyboru portu.

Przycisk katalogu z domkiem umo¿liwia powrót z ka¿dego miejsca do okna g³ównego programu.

Klikniêcie na ikonê ko³a zêbatego (zmienia kolor na czerwony) powoduje wyœwietlenie zaawansowanych 
ustawieñ  dla niektórych opcji, które nie s¹ widoczne w standardowym widoku.

Powy¿sze przyciski s¹ widoczne niezale¿nie od wybranego menu.
Po œrodku górnej czêœci okna g³ównego widoczne s¹ przyciski umo¿liwiaj¹ce wybór jêzyka programu 

W dolnej czêœci znajduje siê panel informacyjny widoczny niezale¿nie od wybranej zak³adki i pozwala 
obserwowaæ podstawowe parametry systemu.
Œrodkowa (g³ówna) czêœæ okna zawiera przyciski daj¹ce dostêp do opcji konfiguracji oraz informacje na temat 
oprogramowania samego sterownika jak i aktualnie za³adowanego pliku konfiguracji.
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2. Kalibracja

W oknie Kalibracja  ustawia siê podstawowe parametry kalibracyjne instalacji, takie jak:

2.1 Sekwencja wtrysku - nie wymaga ingerencji w przypadku za³adowania dedykowanego 
pliku konfiguracji.

Umo¿liwia wykrycie kolejnoœci wtrysku benzyny oraz ustawienie, czy wtrysk gazu ma byæ wyprzedzony 
wzglêdem wtrysku benzyny czy nie.

2.2 Sygna³ RPM - nie wymaga ingerencji w przypadku za³adowania dedykowanego pliku 
konfiguracji.

Pozwala ustawiæ czu³oœæ odczytu sygna³u prêdkoœci obrotowej silnika. Odpowiednie pod³¹czenie przewodu 
RPM oraz poprawny odczyt sygna³u prêdkoœci obrotowej jest konieczny do prawid³owej pracy systemu Zenit 
Direct.

3



2.3 Ciœnienie paliwa - nie wymaga ingerencji w przypadku za³adowania dedykowanego pliku 
konfiguracji.

Opcja ta daje mo¿liwoœæ dopasowania systemu do charakterystyki czujnika ciœnienia paliwa danego silnika. 
Jest to niezbêdne do prawid³owego sterownia dawk¹ gazu.

2.4 Ciœnienie gazu - nie wymaga ingerencji w przypadku za³adowania dedykowanego pliku 
konfiguracji.

Ta zak³adka umo¿liwia zapisanie œredniego ciœnienia gazu panuj¹cego w instalacji. Jest to niezbêdne np.: do 
poprawnego funkcjonowania kompensacji na ciœnienie.
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3. Konfiguracja

W oknie Konfiguracja mo¿emy znaleŸæ wszystkie funkcje odpowiadaj¹ce za prawid³ow¹ konfiguracjê 
oraz ustawienie  systemu Zenit Direct.

3.1 Prze³¹czanie

Typ paliwa - informacja na temat rodzaju paliwa gazowego jakie jest u¿ywane w instalacji. Obecnie Zenit 
Direct jest przygotowany tylko do pracy z gazem LPG.
Typ  wtrysku- wyœwietla wykryty typ wtrysku benzyny.
Cylindry - umo¿liwia wybór liczby cylindrów silnika czyli iloœæ aktywnych wtryskiwaczy benzynowych.  
Centrala Zenit Direct obs³uguje silniki 1-, 2-, 3- , 4-cylindrowe.
Cewki - sekcja w której ustawia siê liczbê cewek silnika, liczba ta nie zawsze zgadza siê z rzeczywist¹ liczb¹ 
cewek, wartoœæ nale¿y dobraæ tak aby odczyt obrotów w programie by³ poprawny. 
Sekwencyjne prze³¹czanie - liczba cykli otwarcia wtryskiwaczy benzynowych po której nast¹pi 
prze³¹czenie kolejnego cylindra na gaz. Im wy¿sza prêdkoœæ obrotowa silnika tym prze³¹czenie kolejnych 
cylindrów nast¹pi szybciej. Funkcja musi byæ wy³¹czona (ustawiona na wartoœæ 0) w przypadku 
wyprzedzonej  sekwencji wtrysku gazu (Kalibracja->Sekwencja wtrysku).
Nak³adanie paliw- liczba cykli dla których w momencie prze³¹czania bêd¹ podawane obydwa paliwa na raz. 
Stosowana g³ownie gdy przejœcie na gaz nie odbywa siê p³ynnie.Zalecane ustawienie 0 - 1. Funkcja musi 
byæ wy³¹czona (ustawiona na wartoœæ 0) w przypadku wyprzedzonej  sekwencji wtrysku gazu 
(Kalibracja->Sekwencja wtrysku).
Multispark - opcja umo¿liwiaj¹ca prawid³owy odczyt RPM w silnikach, w których w fazie rozgrzewania 
wystêpuje wiêcej ni¿ jeden zap³on w trakcie jednego cyklu pracy.
Sterowanie zewn. urz¹dzeniami - po aktywowaniu tej opcji za³¹czenie jednego z napiêæ steruj¹cych 
elektrozaworami nastêpuje w momencie uruchomienia wtryskiwaczy gazowych. Przewód niebieski 
pod³¹czamy do elektrozaworów - dzia³a standardowo, czyli otwiera je wczeœniej, aby nape³niæ uk³ad. Przewód 
niebiesko-czarny podaje napiêcie w momencie uruchomienia pierwszego wtryskiwacza gazowego i mo¿na go 
wykorzystaæ do sterowania urz¹dzeniami zewnêtrznymi (np.: emulatorem lub wariatorem).
Jeœli funkcja jest nieaktywna to na obydwu przewodach napiêcie pojawia siê wczeœniej i mo¿emy je 
wykorzystaæ do sterowania ka¿dym elektrozaworem z osobna.

Typ wtryskiwaczy - pole wyboru wtryskiwaczy gazowych. Dodatkowy przycisk znajduj¹cy siê po prawej 
stronie . W przypadku, kiedy 
wystêpuj¹ ró¿nice w pracy pomiêdzy poszczególnymi bankami lub cylindrami mo¿na je zniwelowaæ 
zmieniaj¹c wartoœæ  Sta³ej korekty. 
UWAGA!!! Sta³a korekta nie zastêpuje kalibracji wtryskiwaczy gazowych. W przypadku ró¿nic 
miedzy poszczególnymi cylindrami nale¿y najpierw sprawdziæ poprawnoœæ mechanicznej 
kalibracji wtryskiwaczy gazowych (zu¿ycie wtryskiwacza powoduj¹ce zmianê wydatku).
Opcja

 

Czu³oœæ - filtr sygna³u z wtryskiwaczy benzynowych. Poni¿ej ustawionej wartoœci czasy otwarcia 
wtryskiwaczy nie bêd¹ brane po uwagê (eliminacja dotrysków paliwa). Dla wartoœci 0,1 filtr jest 
wy³¹czony. 
Opcja widoczna tylko po aktywacji funkcji zaawansowanych (przycisk ko³a zêbatego).

wyœwietla okno umo¿liwiaj¹ce w³¹czenie korekty na poszczególne wtryskiwacze

 widoczna tylko po aktywacji funkcji zaawansowanych (przycisk ko³a zêbatego).
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Próg obrotów(RPM) - obroty na minutê wa³u korbowego silnika, po przekroczeniu których nast¹pi 
prze³¹czenie zasilania na gazowe. Wartoœci mo¿na wybieraæ w zakresie od 0 (prze³¹czenie na wolnych 
obrotach) do 4000 (prze³¹czenie nast¹pi po osi¹gniêciu 4000 obr/min).
Prze³¹cz przy - wybór czy prze³¹czenie na gaz ma nast¹piæ przy wzroœcie  czy spadku obrotów silnika.
Temp. reduktora - wybierana w zakresie od 20 do 80 st. C. Jest to temperatura, po osi¹gniêciu której 
centrala prze³¹czy silnik na zasilanie gazowe. Zalecane ustawienie min. 30 st. C
Dodatkowy przycisk znajduj¹cy siê po prawej stronie 

Start&Stop - dotyczy pojazdów wyposa¿onych w funkcjê wy³¹czania silnika w momencie zatrzymania (np.: 
na skrzy¿owaniu) Pierwsze prze³¹czenie na gaz odbywa siê w sposób standardowy(z uwzglêdnieniem 
wszystkich warunków konfiguracji). Po za³¹czeniu funkcji  je¿eli w trakcie jazdy silnik zostanie automatycznie 
wy³¹czony (zadzia³a funkcja Start & stop w samochodzie) a zap³on bêdzie ca³y czas w³¹czony, to po naciœniêciu 
sprzêg³a i ponownym ,,starcie” silnika, prze³¹czenie na gaz nast¹pi po okreœlonej liczbie cykli pracy na 
benzynie lub gdy funkcja Liczba cykli na benzynie S&S ustawiona jest na 0 - silnik zostanie uruchomiony 
bezpoœrednio na gazie.

3.2 Czujniki

Typ czujnika poziomu gazu - mo¿liwoœæ wyboru typu czujnika, który zosta³ zamontowany w instalacji.
Przycisk znajduj¹cy siê po prawej stronie uruchamia okno kalibracji czujnika poziomu gazu. Kalibracja ta 
polega na ustaleniu progów napiêcia powy¿ej którego powinny siê zapaliæ poszczególne diody. W tym celu 
nale¿y strza³kami w lewo lub w prawo przesun¹æ suwak ustawiaj¹c ¿¹dan¹ wartoœæ.
Przycisk Zapisz rezerwê umo¿liwia zapisanie progu napiêcia dla rezerwy paliwa w zbiorniku, natomiast 
przycisk Zapisz pe³ny - dla pe³nego zbiornika. 
Przycisk Domyœlne pozwala przywróciæ ustawienia do domyœlnych.
Typ czujnika temp. [Gaz, reduktor] - mo¿liwoœæ wyboru w³aœciwego rodzaju czujnika  zainstalowanego w 
systemie. Zalecane ustawienie dla czujników z kompletacji: 4K7, 4K7.
Typ czujnika ciœnienia - wybór w³aœciwego typu czujnika ciœnienia - na obecn¹ chwilê system Zenit Direct 
wspó³pracuje tylko z jednym rodzajem czujnika.
Przycisk znajduj¹cy siê po prawej stronie 
Prze³¹cz automatycznie - pozwala wybraæ czy powrót na benzynê po osi¹gniêciu minimalnego ciœnienia ma 
odbywaæ siê automatycznie czy rêcznie. Je¿eli wybierzemy opcje Aktywne, centrala po osi¹gniêciu wartoœci 
Min. Ciœnienie  czeka jeszcze czas okreœlony parametrem OpóŸnienie i je¿eli ciœnienie dalej jest poni¿ej 
ustawionej minimalnej wartoœci, centrala prze³¹cza silnik na zasilanie benzyn¹. Po wybraniu opcji 
Nieaktywne centrala nie bierze pod uwagê odczytów ciœnienia gazu czyli: nie prze³¹cza automatycznie przy 
spadku ciœnienia, nie dzia³a kompensacja na ciœnienie gazu.

wyœwietla tabelê obrazuj¹c¹ temperaturê prze³¹czania 
oraz opóŸnienie. Wartoœci mo¿na modyfikowaæ za pomoc¹ przycisków “+” i “-” klawiatury komputera.

wyœwietla okno z dodatkowymi ustawieniami:
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3.3 Regulacja

Zak³adka ta zawiera mapê, która umo¿liwia regulacjê dawki gazu w zale¿noœci od czasów otwarcia 
wtrysków benzynowych oraz prêdkoœci obrotowej silnika.

Po za³adowaniu konfiguracji bazowej odpowiedniej dla danego silnika w wiêkszoœci przypadków 
system nie wymaga dodatkowej regulacji. Je¿eli jednak korekty STFT i LTFT po przejœciu na gaz ró¿ni¹ siê od 
tych na benzynie o wiêcej ni¿ 5% mapa mo¿e wymagaæ dopasowania. Dawkê gazu mo¿emy zmieniæ  poprzez 
zmianê wartoœci wspó³czynnika w odpowiednich obszarach. Zmian na mapie mo¿na dokonywaæ zaznaczaj¹c 
pole lub obszar pól i naciskaj¹c klawisz Enter lub za pomoc¹ przycisków ekranowych znajduj¹cych siê w lewej 
górnej czêœci ekranu. Zwiêkszaj¹c wartoœæ wspó³czynnika - zwiêkszamy dawkê gazu, zmniejszaj¹c wartoœæ 
wspó³czynnika - zmniejszamy dawkê gazu.

Rozwijaj¹c menu znajduj¹ce siê nad przyciskami obs³uguj¹cymi mapê mamy mo¿liwoœæ prze³¹czania 
siê miêdzy mapami Dawka gazu i Udzia³ benzyny.

Standardowo w systemie Zenit Direct w ka¿dym cyklu pracy na gazie dotryskiwana jest niewielka 
porcja benzyny w celu ochrony wtryskiwaczy benzynowych. Za pomoc¹ mapy Udzia³ benzyny, w przypadku 
gdy zajdzie taka potrzeba,  mo¿emy zwiêkszyæ dawkê benzyny. Odbywa siê to poprzez zwiêkszenie wartoœci 
wspó³czynnika w odpowiednich polach. Zwiêkszenie wspó³czynnika o 1 powoduje zwiêkszenie dawki benzyny 
o 32 us czyli 0,032ms, proporcjonalnie 10 = 0,32ms a 100= 3,2ms. Je¿eli zwiêkszamy udzia³ benzyny to 
centrala  automatycznie zmniejsza dawkê gazu aby nie by³o zbyt bogatej mieszanki.

Mapa Dawka gazu i Udzia³ benzyny - odpowiednio przygotowana do danego auta (typu silnika) - 
jest zawarta w pliku dedykowanej konfiguracji i nie nale¿y jej modyfikowaæ, jeœli nie zachodzi wyraŸna 
potrzeba.
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3.4 Strategie zasilania

W tej opcji istnieje mo¿liwoœæ ustawienia prze³¹czania wy³¹cznie na zasilanie benzynowe dla wolnych i 
wysokich obrotów.
Na wolnych obrotach system umo¿liwia prze³¹czenie na benzynê  w ustawionym zakresie obrotów lub 
zejœcie na wolne na benzynie i automatyczny powrót na gaz po wtrysku odpowiedniej  liczby cykli benzyny.
Opcja wysokie obroty daje mo¿liwoœæ pracy na benzynie w ustawionym zakresie obrotów z dodatkowym 
warunkiem przekroczenia ¿¹danego czasu wtrysku benzyny.

3.5 Kompensacje

Zak³adka Kompensacje zawiera tabelki dziêki którym mo¿liwe jest zredukowanie wp³ywu zmian 
temperatury i ciœnienia na mieszankê gazowo-powietrzn¹.

W tym miejscu mo¿emy sprawdziæ stan pracy kompensacji oraz ewentualnie je wy³¹czyæ (nie zalecane).



9

3.5 OBD

Tryb pracy- sposób pracy OBD; Wy³¹czone - wszystkie funkcje OBD s¹ wy³¹czone; Tylko odczyty - 
centrala ³¹czy siê z OBD i monitoruje (pokazuje ) parametry OBD ale nie dzia³a adaptacja OBD tzn. centrala nie 
aktualizuje mapy korekt OBD i nie bierze jej pod uwagê przy wyliczaniu dawki gazu; Korekta dynamiczna - 
centrala ³¹czy siê z OBD, odczytuje korekty i status systemu i na tej podstawie aktualizuje mapê korekt OBD i 
koryguje wg niej dawkê gazu; Korekta statyczna - centrala nie ³¹czy siê z OBD i nie odczytuje bie¿¹cych 
parametrów ale koryguje dawkê gazu wg zebranej wczeœniej mapy korekt OBD. 

UWAGA: Zalecany tryb pracy OBD - Tylko odczyty.
Typ korekty -  Normalna - klasyczny system sterowania systemem paliwowym w którym dodatnia korekta 
oznacza tendencje do ubogiej mieszanki i koniecznoœæ zwiêkszenia dawki paliwa a korekta ujemna oznacza 
bogat¹ mieszankê i koniecznoœæ zmniejszenia dawki paliwa;  Odwrócona -  system sterowania w którym 
korekty s¹ odwrócone tzn.: korekta dodatnia oznacza bogat¹ mieszankê, korekta ujemna  ubog¹ (niektóre 
samochody z grupy VW); Fiat -  system charakterystyczny dla niektórych samochodów z grupy Fiat 
najczêœciej ze sterownikiem Magneti Marelli.
Korekta dawki gazu (%) - pokazuje graficznie oraz liczbowo uœrednione wartoœci korekt dawki gazu dla 
ró¿nych obci¹¿eñ silnika.
W zak³adce OBD mamy równie¿ mo¿liwoœæ kasowania kodów b³êdów z systemu OBD pojazdu oraz ustawienia 
regu³ do kasownia automatycznego.
Przycisk Zaawansowane daje dostêp do dodatkowych funkcji modu³u OBD (opcja

Zadana korekta (%) - wartoœæ oznaczaj¹ca bazow¹ wartoœæ korekty mieszanki (tzn. tak¹ do której 
bêdziemy d¹¿yæ, idealn¹) zazwyczaj powinna wynosiæ zero, czasami w autach z du¿ym przebiegiem nale¿y 
sprawdziæ jak jest na benzynie i w takich przypadkach mo¿e byæ ró¿na od zera np: +5 
Tolerancja - jest to maksymalna ró¿nica miêdzy aktualnie odczytywan¹ uœrednion¹ korekt¹ a wartoœci¹ 
“Zadana korekta (%)” , przy której adaptacja jeszcze nie wprowadza dodatkowych korekt dawki gazu. 
Przyk³adowo, jeœli “Zadana korekta (%)” wynosi 10 a zakres “Tolerancja”  wynosi 5, to adaptacja bêdzie 
aktywna jeœli korekta  odczytywana z OBD bêdzie mniejsza ni¿ 5 lub wiêksza ni¿ 15 i bêdzie dzia³aæ tak, aby 
utrzymaæ korektê w zakresie od 5 do 15 %. 
Stabilizacja obci¹¿enia (s) - parametr okreœla przez jaki d³ugi czas ma byæ stabilne podciœnienie w 
kolektorze dolotowym, aby system zapisa³ dan¹ próbkê do pamiêci.
Próg obci¹¿enia ( % ) - próg obci¹¿enia (podciœnienie wyra¿one w procentach) powy¿ej którego bêdzie 
dzia³aæ adaptacja OBD.  Próg obci¹¿enia zapobiega zbieraniu mapy przy bardzo ma³ych obci¹¿eniach, 
np.: przy hamowaniu silnikiem. Na chwilê przed wy³¹czeniem wtryskiwaczy benzynowych w niektórych 
samochodach odczytujemy bardzo du¿e wartoœci korekt mimo ¿e mieszanka jest w normie. Po w³¹czeniu tej 
funkcji takie sytuacje nie bêd¹ brane pod uwagê przy korygowaniu mieszanki.
Próg obrotów (RPM)- adaptacja bêdzie aktywna tylko gdy obroty silnika bêd¹ powy¿ej ustawionej wartoœci, 
np.  wybranie wartoœci  1024 powoduje, ¿e system nie bêdzie realizowa³ korekt OBD na biegu ja³owym.
Maksymalna korekta dawki gazu (%) - maksymalna korekta czasów otwarcia wtryskiwaczy gazowych.
OpóŸnienie odczytu(s) -¿eby zapobiec przypadkowej zmianie wartoœci korekt na mapie korekt OBD, 
zbieranie nowych danych bêdzie mo¿liwe dopiero  po przekroczeniu  ustawionego czasu. 
Czas dostrajania (h) - czas przeznaczony na “uczenie siê”, po up³ywie tego czasu system przechodzi z trybu 
“Korekta dynamiczna” na “Korekta statyczna”. Wybranie opcji „Ci¹g³e” sprawia, ¿e funkcja ta jest nie 
aktywna i  centrala przez ca³y czas eksploatacji bêdzie korygowaæ dawkê gazu wg. OBD. 

Typ  OBD - powinien zostaæ ustawiony automatycznie w czasie uruchamiania po³¹czenia z systemem OBD. 
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ rêcznej zmiany protoko³u komunikacyjnego w przypadku problemów z jego 
poprawnym automatycznym wykryciem.

 widoczna tylko po 
aktywacji funkcji zaawansowanych (przycisk ko³a zêbatego))
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4. Monitor

4.1 Monitor

Zak³adka ta pozwala monitorowaæ najwa¿niejsze parametry oraz aktywne funkcje systemu.

4.2  Rejestrator

Rejestrator pozwala na jednoczesne œledzenie siedmiu parametrów oraz odczytów z systemu OBD w 
funkcji czasu. Odczyty dokonywane s¹ na bie¿¹co z prêdkoœci¹ wybran¹ przez obs³uguj¹cego. Po³o¿enie linii 
poszczególnych wykresów oraz ich skalê mo¿na dowolnie zmieniaæ. W tym celu nale¿y zaznaczyæ parametr, 
który chcemy zmieniæ - naciskaj¹c na jego nazwê - i odpowiednimi przyciskami ustawiæ ¿¹dan¹ pozycjê. 
Aktywna funkcja posiada podœwietlone pole (pod jej nazw¹) w kolorze odpowiednim do linii jej wykresu. 

Rejestrator jest bardzo przydatnym narzêdziem diagnostycznym, dziêki któremu obs³uguj¹cy mo¿e 
w ³atwy sposób oceniæ stan i zachowanie siê ca³ej instalacji. Przebieg œledzonych funkcji mo¿na zapisaæ na 
dysku w celu póŸniejszej analizy. 
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5. Diagnostyka

6. Pliki

Instalacja sekwencyjnego wtrysku gazu Zenit Direct posiada wewnêtrzne narzêdzie diagnostyczne, które 
identyfikuje i zapamiêtuje ewentualne b³êdy wystêpuj¹ce w czasie pracy systemu. W zak³adce diagnostyka 
mo¿emy odczytaæ zapamiêtane i obecne b³êdy a  po usuniêciu przyczyny je skasowaæ.

Istnieje mo¿liwoœæ wyboru które b³êdy w systemie maj¹ powodowaæ prze³¹czenie zasilania na benzynowe 
a tak¿e które maj¹ byæ monitorowane i zg³aszane przez system

W tym oknie system wyœwietla równie¿ informacje na temat czasu pracy na gazie i benzynie oraz istnieje 
mo¿liwoœæ ustawienia przypomnieñ serwisowych dla u¿ytkownika pojazdu o zbli¿aj¹cym siê terminie 
przegl¹du okresowego.

Okno umo¿liwiaj¹ce zapis konfiguracji centrali do pliku, za³adowanie konfiguracji z pliku i zapisanie jej 
do centrali raz przywrócenie ustawieñ fabrycznych systemu (Reset ECU)
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7. Centrala

Oprogramowanie systemu Zenit Direct umo¿liwia aktualizacjê oprogramowania firmware centrali. Aby 
aktualizacja przebieg³a pomyœlnie trzeba zapewniæ stabilne warunki zasilania. Specjalny kreator prowadzi 
krok po kroku przez proces aktualizacji.



III. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

                   

Zwróæ uwagê na kolejnoœæ pod³¹czenia wtryskiwaczy
 benzynowych i gazowych.

“A” band to same cylinder. Than follow the sequence

Interfejs
Serial Link

BR¥ZOWY
BROWN

Akumulator
Battery

CZARNY
BLACK

GND +12 VOLT

WTRYSKIWACZE GAZOWE - GAS INJECTORS

CZERWONY/CZARNY
RED/BLACK

BIA£Y
WHITE

H

B

F

J

I

Czujnik ciœnienia
Pressure Sensor

 Centrala
Central Unit

Czujnik temperatury
Temperature Sensor RPM

NIEBIESKI / BLUE

CZARNY / BLACK

G

NIEBIESKI
BLUE

CZERWONY
RED

ZIELONY
GREEN

¯Ó£TY
YELLOW

BEZPIECZNIK
FUSE

L

ZIELONY
GREEN

Monta¿ centrali 
z³¹czem do do³u

Place central unit with 
connector down

Prze³¹cznik
Switch

Masa / GND

Sygna³
Level SignalSensor pe³nego

wskazania
To LPG or CNG
Level Sensor  Zasilanie sensora 5 Volt

Sensor Feeding 5 Volt
}

OBD
PLUG

FIOLETOWY/CZARNY
VIOLET/BLACK

SZARY/CZARNY
GREY/BLACK

FIOLETOWY
VIOLET

SZARY
GREY

Zielony : Zaizoluj je¿eli nie jest pod³¹czony
Green : Keep Insulated if not connected

ZIELONY
GREEN

ZIELONY/CZARNY
GREEN/BLACK

BIA£Y/CZERWONY
WHITE/RED

+12VOLT po kluczyku
+12 VOLTS UNDER KEY

D

CZARNY
BLACK

POMARAÑCZOWY
ORANGE

POMARAÑCZOWY/CZARNY
ORANGE/BLACK

NIEBIESKI/CZARNY
BLU/BLACK+12V M

2-2C

E

Sonda Lambda Bank 2
(pod³¹czenie opcjonalne)

N

2-2B

2-2A

Lambda Sensor Bank 2
(connection not compulsory)

Sonda Lambda Bank 1
(pod³¹czenie opcjonalne)

Lambda Sensor Bank 1
(connection not compulsory)

Nie pod³¹czaæ, zaizolowaæ
do not connect, keep insulated

Reduktor
Regulator

RÓ¯OWY
PINK

POMARAÑCZOWY/CZARNY
ORANGE/BLACK

POMARAÑCZOWY
ORANGE

RÓ¯OWY/CZARNY
PINK/BLACK

Czujnik ciœnienia 
paliwa

Petrol Sensor Pressure 
Connector

O

Nie podùàczaã, zaizolowaæ
do not connect, keep insulated

N
IE

B
IE

S
K

I 
 /
 C

Z
A

R
N

Y
B

L
U

E
 /
 B

L
A

C
K

N
IE

B
IE

S
K

I
B

L
U

E

4
INJINJ

1
INJ
3

INJ
2

ADO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
TO PETROL E.F.I. UNIT

¯
Ó

£
T

Y
Y

E
L

L
O

W ¯
Ó

£
T

Y
 /
 C

Z
A

R
N

Y
Y

E
L

L
O

W
 /
 B

L
A

C
K

Z
IE

L
O

N
Y

G
R

E
E

N
Z

IE
L

O
N

Y
 /
 C

Z
A

R
N

Y
G

R
E

E
N

 /
 B

L
A

C
K

WTRYSKIWACZE BENZYNOWE - PETROL INJECTORS

C
Z

E
R

W
O

N
Y

R
E

D

C
Z

E
R

W
O

N
Y

 /
 C

Z
A

R
N

Y
R

E
D

 /
 B

L
A

C
K

ZÓLTY / YELLOW

1
2

R

CHECK

Nie pod³¹czaæ, zaizolowaæ
do not connect, keep insulated

CZARNY / BLACK

C

E8  10R-03 7207

E8  110R-00 7209

E8  67R-01 7208

Type: AJ-500

AUTO-GAZ CENTRUM



( WIDOK OD FRONTU )
( FRONT VIEW OBD VEHICLE CONNECTOR )

POD£¥CZENIE DO GNIAZDA OBD
CONNECTION TO OBD PLUG

ZIELONY/GREEN

ZIELONY/CZARNY
GREEN/BALCK

PIN

7

15

KOLOR
COLOR

POMARAÑCZONY / CZARNY

ORANGE / BLACK

POMARAÑCZOWY

ORANGE

ZIELONY

GREEN

ZIELONY / CZARNY

GREEN / BLACK

POMARAÑCZOWY/
ORANGE

POMARAÑCZ/CZARNY
ORANGE/BALCK

PIN

6

14

KOLOR
COLOR

CAN ISO

ZIELONY
GREEN

ZIELONY/CZARNY
GREEN/BLACK

POMARAÑCZOWY
ORANGE

POMARANCZOWY/CZARNY
ORANGE/BLACK

F

System moze pracowac bez podlaczenia do gniazda OBD w trybie ‘OBD nie podlaczone’
If you not connect the ODB plug, the ECU works as a system not OBD

Nale¿y pod³¹czyæ przewody do wszystkich aktywnych pinów w z³¹czu, pozosta³e przewody zaizolowaæ.
N.B. In case some contacts in the OBD connector are not present, keep the relevant cables insulated

2 - A

2 - C

POD£¥CZENIE SENSORA PE£NEGO WSKAZANIA
LEVEL SENSORS WIRING DIAGRAM 2 - B

BIA£Y
WHITE

CZARNY
BLACK

CZARNY
BLACK

KOLOR
ANY COLORZIELONY

GREEN

TYP 0..90 OHM
0..90 OHM LPG LEVEL SENSOR

TYP 1050 (LPG)
LPG SENSOR Type 1050

BIA£Y
WHITE

CZARNY
BLACK

CZARNY
BLACK

BIA£Y
WHITE

ZIELONY
GREEN

LPG
zaizolowaæ

Keep Insulated

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 1615

PODÙ¥CZENIE CZUJNIKA CIÚNIENIA GAZU
PRESSURE SENSOR INSTALLATION

Króciec podciœnienia

Vacuum nozzle

Podciœnienie 
Vacuum Line

Wtryskiwacze gazu
Gas Injectors

SILNIK - ENGINE

Gaz D12
Gas Pressure Line

J

UWAGA ! 
SprawdŸ czy w oprogramowaniu wybrany
jest w³aœciwy typ czujnika ciœnienia

ATTENTION ! 
Check the proper selection in the calibration
 software for the sensor you have installed

Reduktor/parownik
Pressure Regulator

OK NO
T¹ stron¹ do góry
This side up

Sposób monta¿u / Placement

Monta¿ z dala od Ÿróde³ ciep³a (kolektor wydechowy, katalizator, itp.)
Install away from heat sources (exhaust, catalyst, etc...)

STEROWANIE ZEWNÊTRZNYMI URZ¥DZENIAMI
SERVICES WIRING DIAGRAM

12V Elektrozawór gazowy
12V Rear Lock-off valve ~

M
NIEBIESKI/CZARNY

BLUE/BLACK

5
Volt

BIA£Y
WHITE

ZIELONY
GREEN

TYP  806 (CNG)
CNG SENSOR Type 806

CZARNY
BLACK

ZIELONY
GREEN

CZARNY
BLACK

BIA£Y
WHITE

CNG

UWAGA
5 VOLT

ATTENTION
5 VOLT

Zewnêtrzny emulator
External emulator

Wariator wyprzedzenia zap³onu
Command for timing advance processors

Przyk³ady zastosowania; WYBIERZ TYLKO JEDN¥ Z OPCJI
Possible connections; CHOOSE ONLY ONE FUNCTION

Filter
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