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1. Wst�p 
   

  
Program  Mistral II jest narz�dziem umo�liwiaj�cym kontrol� nad systemem 
sekwencyjnego wtrysku Mistral przy pomocy komputera PC. Współpracuje z centralami 4, 
6 i 8 –cylindrowymi umo�liwiaj�c ich adaptacj� do konkretnego samochodu, wizualizacj�, 
modyfikacj� i monitorowanie parametrów pracy systemu, resetowanie, zapis i odczyt 
konfiguracji. 
 
Dzi�ki przyjaznemu interfejsowi u�ytkownika program nie wymaga długiego i trudnego 
szkolenia aby był wła�ciwie u�ywany. 
 
Ma minimalne wymagania sprz�towe i mo�e by� zainstalowany w ka�dym komputerze z 
systemem operacyjnym Windows.  
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2. Instalacja i uruchomienie programu  
MISTRAL II 

  
2.1. Minimalne wymagania sprz �towe :  

– procesor 486 lub lepszy, 16 MB RAM, 3 MB wolnego miejsca na twardym 
dysku, stacja dyskietek 1,44 MB lub port USB 1.1; 

– system operacyjny: Windows 95, Windows 98, Windows Millenium, Windows 
NT, Windows 2000, Windows XP 

– minimalna rozdzielczo�� ekranu 640x480 (zalecana 800x600) 
– COM port szeregowy RS232 (lub adapter USB), port USB 1.1 

 
2.2. Instalacja programu  

 
Je�eli program Mistral II został �ci�gni�ty z serwisu internetowego firmy „Auto-Gaz 
Centrum” – www.agcentrum.com.pl : 

1. zapisz �ci�gni�te pliki na twardym dysku 
2. włó� czyst� dyskietk� do stacji dyskietek 
3. uruchom Mistral.II.2.0..........Disk.1.exe  - po uruchomieniu kliknij Unzip  - program 

wypakuje pliki na dyskietk�, po zako�czeniu zamknij okno programu „WinZip Self-
Extractor” 

4. włó� drug� czyst� dyskietk� do stacji dysków 
5. uruchom Mistral.II.2.0...........Disk.2.exe  i post�puj analogicznie jak w przypadku 

pierwszej dyskietki 
6. po otrzymaniu dwóch dyskietek z programem włó� ponownie dyskietk� nr 1 i 

uruchom znajduj�cy si� na niej program setup.exe  (otwórz „Mój komputer ”, 
nast�pnie „Stacja dyskietek 3,5 (A:) ” i uruchom setup.exe  lub z menu Start 
wybierz „Uruchom ” a nast�pnie wpisz : a:\setup.exe  i naci�nij „Ok ”) 

7. uruchomiony instalator zainstaluje aplikacj� w domy�lnym katalogu oraz utworzy 
skróty w Menu Start, pami�taj o wło�eniu dyskietki nr 2 gdy zostaniesz o to 
poproszony. 

 
Je�eli otrzymałe� program na dyskietkach: 
1. włó� dyskietk� nr 1 i uruchom znajduj�cy si� na niej program setup.exe  (otwórz „Mój 

komputer ”, nast�pnie „Stacja dyskietek 3,5 (A:) ” i uruchom setup.exe  lub z menu 
Start wybierz „Uruchom ” a nast�pnie wpisz : a:\setup.exe  i naci�nij „Ok ”) 

2. uruchomiony instalator zainstaluje aplikacj� w domy�lnym katalogu oraz utworzy skróty 
w Menu Start, pami�taj o wło�eniu dyskietki nr 2 gdy zostaniesz o to poproszony. 

  
UWAGA: 

�� Program Mistral II instaluje si� i działa niezale�nie od programu „Mistral Setup 
1.5” 

�� Je�eli posiadasz zainstalowan� starsz� wersj� programu Mistral II, przed 
instalacj� nowszej zaleca si� jej odinstalowanie (Panel sterowania \  Dodaj\usu� 
programy \ Mistral II - usu�  ).  

�� Do uruchomienia programu "Mistral II" potrzebna jest niebieska dyskietka klucz. 
�� W systemie Windows 2000, NT, XP po zainstalowaniu aplikacji nale�y 

zainstalowa� sterowniki. W tym celu z menu Start wybierz Programy\ Mistral II\ 
Windows NT & XP Drivers ,   
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2.3. Uruchomienie programu „MISTRAL  II”  
 

Komunikacja komputera z central� Mistral odbywa si� przy pomocy portu szeregowego 
lub portu USB (w przypadku wersji USB) oraz specjalnego interfejsu doł�czonego do 
zestawu. Interfejs nale�y podł�czy� do gniazda portu komputera. Czynno �� t� nale�y 
wykona � przy wył �czonym zasilaniu komputera.  

 

Aby uruchomi� program nale�y: 
− wło�y� do nap�du dyskietk� – klucz 
− z menu Start wybra� Programy a nast�pnie Mistral II 
− uruchomi� Mistral II 

Po uruchomieniu programu na ekranie pojawia si� okno Monitora sygnałów : 
 
 

 
 

 
 
Po uruchomieniu, program próbuje aktywowa� poł�czenie z centralk�. Je�eli wykrył 

central� na porcie po chwili pojawia si� pasek „Od�wie�anie” i w oknie monitora pojawiaj� 
si� aktualne parametry pracy systemu. Je�eli centrala nie zostanie wykryta, Monitor nie 
wskazuje �adnych warto�ci, a inne opcje, z wyj�tkiem „Ró �ne”  s� równie� nie aktywne. 
Przyczyna takiego stanu mo�e by�: 

�� przerwa w poł�czeniach interfejsu, nie podł�czony lub uszkodzony interfejs 
�� zaj�ty port szeregowy – zamknij wszystkie inne programy działaj�ce w tle 
�� wybrany port szeregowy jest niewła�ciwy – przejd� do folderu „Ró �ne”   i spróbuj 

wybra� inny port 
 
 
 
 

Stan poł�czenia 
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3. Podstawowe funkcje programu 
 

3.1. Monitor  
 
Mistral II pracuje w czasie rzeczywistym tzn.  ka�da zmiana parametrów daje 

natychmiastowy efekt, który mo�emy obserwowa� w oknie monitora. 
 
 

 

 
 

 
1 POŁ�CZENIE 

Sygnalizuje nawi�zanie poł�czenia z central� 
− Centrala poł�czona ( kontrolka zielona) 
− Centrala niewykryta ( kontrolka czerwona) 

 
2 ZAPŁON ( +12V po kluczyku )  

– zapłon wł�czony ( kontrolka zielona) 
– zapłon wył�czony ( kontrolka czerwona) 

 
3 POZYCJA PRZEŁ�CZNIKA 

– benzyna ( kontrolka czerwona) 
– gaz  ( kontrolka niebieska) 

 
4 Pokazuje jakie paliwo jest aktualnie podawane 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 9 10 

11 
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5 Stan elektrozaworu gazowego na reduktorze (zamkni�ty/otwarty) 
 

6 TEMPERATURA  PAROWNIKA  
− Kontrolka czerwona – temperatura za niska 
− Kontrolka zielona – temperatura odpowiednia do przeł�czenia 

 
7 Kolory i numery odpowiadaj� poszczególnym wtryskiwaczom 

 
8 Czas otwarcia wtryskiwaczy benzynowych w [ms], podczas pracy na 

benzynie – tło czerwone, na gazie – tło zielone  
 

9 Graficzna prezentacja  działania i czasów otwarcia poszczególnych 
wtryskiwaczy, wska�nik procentowego otwarcia wtryskiwacza w czasie 
cyklu pracy silnika  

 
10 Czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych w [ms] 

 
11 Wska�nik poziomu gazu w zbiorniku oraz obrotomierz. 

 
 

3.2 Parametry  
3.2.1  Przeł�czanie  

 

 
 
 

1 Próg przeł �czania  
Minimalne obroty silnika przy których nast�puje przeł�czenie na gaz 
1000 – 3500, BEZ PROGU – centrala nie sprawdza obrotów przy 
przeł�czaniu 
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2 Próg zwalniania  
Minimalny czas otwarcia wtryskiwacza benzynowego przy którym mo�e 
nast�pi� przeł�czenie ( warto�� ustalana automatycznie podczas 
Autoregulacji ) 
Mniejsza warto�� = trudniejsze przeł�czanie 
Wi�ksza warto�� = łatwiejsze przeł�czanie (np. w przypadku samochodów z 
automatyczn� skrzyni� biegów) 

 
3 Mno�nik RPM   

Parametr wykorzystywany do ustalenia wła�ciwego wskazania obrotów 
silnika. 

 
4 Uruchamianie na gazie  

– WŁ�CZONE -  przy rozgrzanym silniku samochód od razu po 
uruchomieniu przechodzi na gaz. 

– WYŁ�CZONE – przy rozgrzanym silniku samochód przechodzi 
na gaz po okre�lonym czasie i przy okre�lonych obrotach 

 
5 Opó�nienie przeł �czenia   

Minimalny czas pracy na benzynie od uruchomienia silnika do 
przeł�czenia na gaz ( od 5 sekund do 2 minut, BEZ OPÓ	NIENIA – silnik 
uruchamiany jest na benzynie i od razu jest gotowy do przej�cia na gaz ). 

 
6 Wzrost temperatury do przeł �czenia  

Po uruchomieniu zimnego silnika ( = po upłyni�ciu czasu stygni�cia) 
centrala sprawdza temperatur� parownika i po wzro�cie o okre�lon� 
warto��  przeł�cza na gaz (faza nagrzewania). Wł�czenie tej opcji 
umo�liwia przej�cie na gaz przy temperaturze ni�szej ni� bezwzgl�dna. 

 
7 Bezwzgl �dna temperatura przeł �czenia  

Temperatura po osi�gni�ciu której samochód przechodzi na gaz 
przerywaj�c faz� nagrzewania. 

 
8 Czas stygni �cia  

Okre�la po jakim czasie centrala uznaje silnik za „zimny”. Oblicznie tego 
czasu rozpoczyna si� po zgaszeniu silnika, po jego upłyni�ciu aby 
przeł�czy� auto na gaz silnik musi przej�� „faz� nagrzewania” tzn. 
centrala zapami�tuje warto�� temperatury przy uruchomieniu silnika i 
czeka a� temperatura ta wzro�nie o okre�lon� warto�� ( parametr 
Wzrost temperatury do przeł �czenia ) Je�eli uruchamiamy auto przed 
upłyni�ciem tego czasu przej�cie na gaz nast�puje po czasie okre�lonym 
parametrem Opó�nienie przeł �czenia  bez sprawdzania temperatury. 

 
9 Przeł�czenie wymuszone po  

Czas pracy na benzynie po którym nast�pi wymuszone przeł�czenie na 
gaz bez wzgl�du na temperatur� (od 3 do 10 minut lub NIEAKTYWNE) 

 
10 Uruchomienie awaryjne  

WYŁACZONE/WŁ�CZONE – mo�liwo�� uruchomienia samochodu na 
gazie w ka�dych warunkach 
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3.2.2 Wtryskiwacze 

 
 
 

 
 
 

Zakładka Wtryskiwacze  umo�liwia zniwelowanie wpływu budowy kolektora oraz ró�nic w 
odległo�ciach poszczególnych wtryskiwaczy od głowicy, na prac� silnika poprzez korekt� 
czasu otwarcia poszczególnych wtryskiwaczy gazowych. Pozwala równie� sprawdzi� 
działanie ka�dego z wtryskiwaczy poprzez jego wył�czenie/wł�czenie. 
 

1 Czasy otwarcia poszczególnych wtryskiwaczy  benzynowych 
 

2 Suwak zmieniaj�cy  czas otwarcia dla danego wtryskiwacza ( 
maksymalnie +/- 1,65 ms), X – przycisk zeruj�cy 

 
3 – Normal – normalna praca wtryskiwacza z uwzgl�dnieniem 

korekty czasu 
– Bypass  - czas otwarcia wtryskiwacza gazowego = czasowi 

otwarcia wtryskiwacza benzynowego  
– Nie aktywny  – wył�czenie wtryskiwacza 

 

1 2 3 
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3.2.3 Poziom gazu 
 
 

 
 

1 Czujnik poziomu gazu   
Z rozwijanego menu wybierz typ czujnika poziomu gazu zamontowany na 
wielozaworze: 

− Autronic STD  – sensor pełnego wskazania prod. Autronic, 
kod AI-200 

− 0-90 ohm – standardowy czujnik rezystancyjny 0- 90 Ω 
− 1050  – odpowiednik  AEB mod. 1050 ( lub AEB mod. 806 do 

CNG), Icom mod. SEC2004, SEB 2014, SED 2024, SEA 2034  
− 1060  

 
2 Próg  

Umo�liwia ustalenie poziomu napi�� przy których zapalaj� si� 
poszczególne diody na przeł�czniku w kabinie kierowcy. 

− zmniejsz napi�cie (przesu� suwak w lewo) je�li chcesz aby 
dioda zapalała si� wcze�niej ( przy mniejszym poziomie gazu 
w zbiorniku ) – czas reakcji ok. 15 sek. 

− zwi�ksz napi�cie (przesu� suwak w prawo) je�li chcesz aby 
dioda zapalała si� pó�niej ( przy wi�kszym poziomie gazu w 
zbiorniku ) – czas reakcji ok.15 sek. 

UWAGA! Podane napi�cie (na dowolnym progu) to warto�� poni�ej której 
ga�nie dioda na danym progu, a zapala si� gdy napi�cie przekroczy 
warto�� progow�. 

 
3 Warto �ci standard  

Powrót do fabrycznych ustawie� (zoptymalizowanych dla sensora 
Autronic STD). 

 

1 

3 

2 
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3.2.4 Wtryskiwacze-konfiguracja 
 

 
 

1 − RESET  - kasowanie bie��cej konfiguracji bez wpisania do pami�ci 
centrali 

− DOMY�LNE – powrót do ustawie� fabrycznych bez wpisania do 
pami�ci centrali 

− ZAPISZ  - zapisuje wybran� konfiguracj� do pami�ci centrali 
− CZYTAJ  – odczytuje konfiguracj� zapisan� w centrali 
− WCZYTYWANIE – automatyczne rozpoznanie konfiguracji poł�cze� 

 
Konfiguracja sterowania wtryskiwaczami gazowymi  
Najcz��ciej spotykane konfiguracje: 
1. system 4-cylindrowy 
sekwencyjny 

2. system 4-cylindrowy 
grupowy 

3. system 4-cylindrowy 
„full group” 

   
4. system 6-cylindrowy sekwencyjny 

2 

 

1 

2 
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4.  Regulacja 
 

 Programowanie jest procesem, który przystosowuje centrale do konkretnego typu 
samochodu. Jest to jeden z najwa�niejszych etapów podczas instalacji zasilania 
gazowego. Mistral II wyposa�ony jest w funkcj� Autoregulacji gdzie wszystko odbywa si� 
automatycznie krok po kroku prowadz�c u�ytkownika, Regulacj� zaawansowan� oraz 
mo�liwo�� modyfikacji mapy,. 
Przed rozpocz�ciem programowania układu koniecznie wykonaj poni�sze czynno�ci: 

1. Uruchom samochód na benzynie a nast�pnie rozgrzej silnik do temperatury pracy w 
czasie jazdy ( 2-3 km ). Nie rozgrzewaj silnika na biegu jałowym 

2. Wył�cz wszystkie zb�dne urz�dzenia obci��aj�ce silnik , w czasie programowania 
nie wł�czaj klimatyzacji, �wiateł itp., nie u�ywaj wspomagania kierownicy. 

3. Nie przegrzewaj silnika na postoju, w razie potrzeby przejed� kilka kilometrów na 
benzynie aby schłodzi� silnik i doprowadzi� temperatur� do normy. 

4. Upewnij si�, �e w zbiorniku jest wystarczaj�ca ilo�� gazu (min. 20%) 
 
UWAGA: Proces kalibracji trwa około dwie minuty, nie wahaj si� wi�c go powtórzy� w 
przypadku gdy w trakcie jego trwania silnik zostanie nagle obci��ony prze jakie� 
urz�dzenie, np. wł�czy si� wentylator. 
 
Proces kalibracji zostanie automatycznie przerwany gdy: 

1. silnik zga�nie, z oboj�tnie jakiego powodu, 
2. zostanie wył�czony zapłon, 
3. centrala przestanie odbiera� impulsów wtrysku z któregokolwiek z wtryskiwaczy 

 

4.1 Autoregulacja  
 
Autoregulacj� rozpoczynamy na benzynie na ustabilizowanym biegu jałowym. Je�eli silnik 
pracuje na gazie to po naci�ni�ciu przycisku „Start” zostanie automatycznie przeł�czony 
na benzyn�. 

 

  
 

Pierwszy etap to wybór typu zamontowanych wtryskiwaczy. Program ładuje do pami�ci 
centrali bazow� map� dla danego typu wtryskiwaczy a nast�pnie odczytuje warto�ci 
podczas pracy na benzynie. W tym czasie aby zapewni� poprawn� autoadaptacj� : 

– Nie naciskaj pedału gazu, nie zwi�kszaj obrotów silnika 
– Nie kr�� kierownic�, nie uruchamiaj wspomagania kierownicy 
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– Nie wł�czaj �adnych elektrycznych urz�dze� du�ej mocy ( �wiateł, 
ogrzewania szyby itp.) ani klimatyzacji 

 
Nast�pnie program prosi o zwi�kszenie obrotów do 3000. Po osi�gni�ciu tego progu auto 
przeł�cza si� na gaz. W tym czasie utrzymuj pedał gazu w tym samym poło �eniu bez 
wzgl �du na falowanie obrotów silnika  
 
 

 
 

 

Zgodnie z instrukcj� nale�y utrzymywa� obroty ok 2500-3000 gdy� zej�cie poni�ej tej 
warto�ci powoduje zatrzymanie procesu kalibracji. Nie próbuj równie� kompensowa� 
faluj�cych obrotów zmianami poło�enia pedału gazu ( „falowanie obrotów” jest w tym 
momencie zjawiskiem normalnym – jest to dopiero proces autoadaptacji i  nie oznacza to 
złego działania instalacji) Centrala zmienia w tym czasie zasilanie benzyna/gaz 
porównuj�c czasy i obroty silnika. 
Kiedy zako�czy si� ten etap zmniejsz powoli obroty (unikniesz w ten sposób zga�ni�cia 
silnika) a� do obrotów biegu jałowego. 
Aby zapewni� poprawn� autoadaptacj�  

– Nie naciskaj pedału gazu, nie zwi�kszaj obrotów silnika 
– Nie kr�� kierownic�, nie uruchamiaj wspomagania kierownicy 
– Nie wł�czaj �adnych elektrycznych urz�dze� du�ej mocy ( �wiateł, 

ogrzewania szyby itp.) ani klimatyzacji 
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Zako�czenie procesu sygnalizuje okno: 
 

 
 
 

Je�eli wszystkie ustawienia s� prawidłowe to wci�ni�cie OK. ko�czy proces 
programowania a wszystkie warto�ci zostaj� zapami�tane. Ewentualn� weryfikacj� 
mo�emy przeprowadzi� poprzez „Regulacje zaawansowan�” lub „Modyfikacj� mapy”. 
SSW Mistral posiada układ samodziagnozy, który kontroluje wszystkie procesy i weryfikuje 
poprawno�� ich działania dlatego w niektórych przypadkach Autoregulacje mo�e 
zako�czyc jeden z poni�szych komunikatów. 

 

Komunikat Przyczyna/Objawy/Konsekwencje 

Wtryskiwacze małe. Regulacja nie 
optymalna 

– Wtryskiwacze maj� za mał� wydajno�� 
– Silnik b�dzie pracował ale mieszanka 

nie b�dzie optymalna ( np. uboga na 
wysokich obrotach lub pod 
obci��eniem) 

– Mo�e zapali� si� kontrolka „check 
engine” 

– Zmie� wtryskiwacze na wi�ksze 
(dost�pne s� 9, 12, 15, 18 ) ale na 
pocz�tek tylko o jeden rozmiar. 

Wtryskiwacze du�e. Regulacja nie 
optymalna 

– Wtryskiwacze maj� za du�� wydajno�� 
– Silnik b�dzie pracował ale mieszanka 

nie b�dzie optymalna ( np. bogata na 
biegu jałowym) 

– Mo�e zapali� si� kontrolka „check 
engine” 

– Zmie� wtryskiwacze na mniejsze 
(dost�pne s� 9, 12, 15, 18 ) ale na 



AUTRONIC 
sistemi elettronici 

 AUTO-GAZ CENTRUM 
Samochodowe instalacje gazowe 

 

Instrukcja obsługi Mistral II 2004 15 
 

pocz�tek tylko o jeden rozmiar. 

BŁ�D: klucz OFF – Wył�czony zapłon 

BŁ�D: brak sygnału wtryskiwaczy 
benzyny 

– Sprawd� wszystkie poł�czenia 
elektryczne w szególno�ci podł�czenie 
do wtryskiwaczy benzynowych 

UWAGA: OBROTY ZA NISKIE 

Autoregulacja, etap 3/6 
- podnie� obroty powy�ej 3000 
- mo�esz kontynuowa� autoregulacje ale 

jej rezultat mo�e by� 
przekłamany/nieoptymalny 

 
 
 

 
4.2 Regulacja zaawansowana  

 
Regulacja zaawansowana umo�liwia w prosty sposób skorygowanie ustawie� 
Autoregulacji na biegu jałowym oraz w czasie jazdy. Czas otwarcia wtryskiwacza 
gazowego wyliczany jest dla danej pr�dko�ci obrotowej silnika (o� X) oraz czasu otwarcia 
wtryskiwacza benzynowego w ms (o� Y). Regulowany obszar zaznaczony jest na 
niebiesko. 
 

 
 

1 Wybór regulowanego obszaru: 
− OBSZAR 1  – bieg jałowy 
− OBSZAR 2 – �rednie obroty, �rednie obci��enia  
− OBSZAR 3 – wysokie obroty, du�e obci��enia  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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2 

 
 

 

zwi�ksza czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych w wybranym  
obszarze o jeden punkt 

 
skraca czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych w wybranym 
obszarze o jeden punkt  

 
3 Współrz�dne okre�laj�ce koniec danego obszaru (czas otwarcia 

wtryskiwaczy benzynowych obrazuj�cy obci��enie silnika oraz pr�dko�� 
obrotowa silnika) 

 
4 Czas otwarcia wtryskiwaczy benzynowych 

 
5 Czas otwarcia wtryskiwaczy gazowych 

 
6 Pr�dko�� obrotowa silnika 

 
7 Umo�liwia odczyt czasów otwarcia wtryskiwaczy benzynowych podczas 

pracy na benzynie i na gazie.  
Po naci�ni�ciu przycisku Odczyt benz.  samochód przeł�czany jest na 
zasilanie benzyn� i po 10 sekundach odczytywany jest �redni czas 
otwarcia wtryskiwaczy benzynowych dla danego obci��enia ( % ) oraz 
obrotów silnika. Analogicznie po naci�ni�ciu przycisku Odczyt gaz 
samochód przeł�czany jest na zasilanie gazowe i po 10 sekundach 
odczytywany jest �redni czas otwarcia wtryskiwaczy benzynowych dla 
danych obrotów i obci��enia. Aby wynik pomiaru był miarodajny nale�y 
zachowa� mo�liwie identyczne warunki pomiaru (obroty i obci��enie) dla 
benzyny i gazu. 
Je�eli warto�� odczytana na benzynie jest wi�ksza ni� odczytana na 
gazie oznacza to �e na gazie mieszanka jest wzbogacona i nale�y 
skróci� czasy wtryskiwaczy gazowych (przycisk - ) 
Je�eli warto�� odczytana na benzynie jest mniejsza ni� odczytana na 
gazie oznacza to �e na gazie mieszanka jest zubo�ona i nale�y wydłu�y� 
czasy wtryskiwaczy gazowych (przycisk + ) 
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4.3 Modyfikacja mapy  

 
 

 
 
Modyfikacja mapy  umo�liwia zmian� ka�dego z punktów na mapie czasów otwarcia 
wtryskiwaczy gazowych. Po zaznaczeniu punktu lub grupy punktów (poprzez zarysowanie  
go myszk� z wci�ni�tym lewym klawiszem) naciskamy przycisk + aby zwi�kszy� czasy, - 
aby je zmniejszy� . Nale�y jednak zwróci� uwag� �e zmieniaj�c dany punkt nale�y tak� 
sam� poprawk� ustawi� dla wszystkich punktów w danej kolumnie ( powy�ej danego 
punktu) i wierszu ( z lewej strony) – tak jak zaznaczono na rysunku. 
Tot+  , Tot-  - zmiana wszystkich punktów jednocze�nie. 
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5.  Opcje 
 

  
 
Program Mistral II wyposa�ony jest w automatyczne rozpoznawanie wersji 
oprogramowania wewn�trznego centrali. Po poł�czeniu program sprawdza wersj� centrali 
i w razie potrzeby zgłasza potrzeb� aktualizacji. 
 

6.  Ró�ne 
 

 

Resetuje cał� zawarto�� centrali 

Resetuje tylko parametry 
zostawiaj�c map� bez zmian 

Resetuje tylko map�, wszystkie 
parametry zostaj� zachowane 

Ładuje z zapisanego pliku map� 
i wszystkie parametry 

Ładuje z zapisanego pliku 
jedynie parametry 

Ładuje z zapisanego pliku map� 

Zapisuje cał� zawarto�� centrali na dysku 


