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1 Zawarto ść opakowania 
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OSTRZEŻENIE 
Niniejsza instrukcja dostarcza wszelkich niezbędnych informacji do 
zainstalowania produktu w kilku krokach orz informacji służących 
do pomocy użytkownikowi podczas pierwszej analizy gazów 
pojazdu. 

 
 
Aby uzyskać dalsze informacje, także dotyczące zwykłych spraw 
technicznych, prosimy zapoznać się z Instrukcją użytkownika nr 1161061-0 
znajdującą się na dostarczonej płycie CD_ROM, gdzie można znaleźć 
bardziej szczegółowe informacje na tematy, które są pokrótce opisane w tym 
dokumencie. 
 
 

2 Gwarancja 

2.1 Warunki gwarancji 
 
 
Firma Magneti Marelli After Market Parts and Services (MM AM P&S)  udziela 
gwarancji na produkt przez 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, począwszy od 
daty jego aktywacji lub daty pierwotnego zakupu okazanej w dokumentach 
zakupu. Jakiekolwiek operacje wykonywane w okresie gwarancyjnym, nie 
powodują wydłużenia daty upływu ważności Gwarancji. 
 

2.2 Naprawa i wymiana 
Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę oryginalnych podzespołów, które 
na podstawie nieformalnego zapisu MM AM P&S, dostarczone zostały jako 
wadliwe od producenta, powodując usterki wytwarzania lub przepływu 
materiałów. 
Gwarancja nie obejmuje całego sprzętu. 
Naprawa gwarancyjna będzie wykonywana przez najbliższy Wydział 
Wsparcia Serwisu wskazany przez MM AM P&S. 
Gwarancja wyklucza naprawę blisko Klienta. 
Wydział Wsparcia Serwisu nie gwarantuje żadnego czasu naprawy, ale 
będzie włączony do przeprowadzenia naprawy sprzętu w możliwie 
najkrótszym czasie. 

2.3 Środki zaradcze 
Aby skorzystać z napraw gwarancyjnych, Klient musi wysłać produkt w 
‘Przesyłce na swój koszt’ do Wydziału Wsparcia Serwisu wskazanego przez 
MM AM P&S, wkrótce po poinformowaniu tego wydziału o usterce. 
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Produkt musi być zapakowany prawidłowo i bezpiecznie, w celu uniknięcia 
możliwych uszkodzeń podczas transportu. 
MM AM P&S  nie będzie ponosić odpowiedzialności w odniesieniu do 
możliwych uszkodzeń powstałych podczas transportu. 
Produkt wysyłany w okresie gwarancji musi być zaopatrzony w kopię 
Dokumentu zakupu. 
Produkt będzie zwrócony Klientowi w ‘Przesyłce na swój koszt’. 

2.4 Wykluczenia z gwarancji 
Gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych wskutek niewłaściwego 
użytkowania sprzętu z powodu warunków pracy niezgodnych ze 
Specyfikacjami technicznymi. 
Gwarancja na Produkt nie będzie wydłużona w następujących przypadkach: 

• Uszkodzenia powstałe w transporcie wskutek niewłaściwego 
zapakowania 

• Niewłaściwe użytkowanie Produktu 
• Uderzenia pioruna, burza, wybuch, powódź, pożar 
• Niewłaściwa instalacji i konserwacja 
• Uszkodzenia mechaniczne 
• Konfiguracja przeprowadzana przez personel nieupoważniony 
• Naprawa i wymiana lub zmiany w Produkcie wprowadzone przez 

personel nieupoważniony 
• Użycie nieoryginalnych części 
• Uszkodzenia na skutek wilgoci, zapylenia, upływu napięcia zasilania lub 

wysokiego napięcia i wszelkie inne nienormalne warunki 
• Użytkowanie sprzętu w nieodpowiednich miejscach 
• Wszelkiego rodzaju uszkodzenia wyświetlacza 
• Dowolnego rodzaju działania lub zdarzenia, nie związane z 

odpowiedzialnością MM AM P&S  S.p.A 
 
W przypadku, gdy Produkt wysłany do naprawy nie jest już objęty gwarancją, 
Klient otrzyma poradę i będzie musiał przeprowadzić autoryzowaną naprawę 
pogwarancyjną. 
Kosztem naprawy będzie obciążony Klient. 
W przypadku żądania nierozstrzygniętej naprawy gwarancyjnej, koszt 
robocizny za sprawdzenie i ocenę Produktu poniesie Klient. 
 
 

3  Instalacja produktu 
 
Wyjąć instrument z opakowania i przeprowadzi ć procedur ę pierwszej 
analizy gazu pojazdu w ci ągu 10 minut. 
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3.1  Zasilanie napi ęciem 
Urządzenie powinno być zasilane kablem zasilania z sieci energetycznej 
dostarczonym w opakowaniu. 
Włóż kabel zasilający w gniazdko umieszczone w z tyłu instrumentu tak, jak 
pokazano na rysunku poniżej. 

 

 
 
Włącz instrument poprzez naciśnięcie wyłącznika dwustanowego w pobliżu 
gniazdka. 
 
                 

                                                  

3.2 Klawisze funkcyjne  
                                          

Klawisze strzałek do 
poruszania się po 
menu 

Klawisz funkcji dla 
uzyskania dostępu do 
menu konfiguracji, aby 
aktywować tryb zapisu 
numerycznego, dużych 
liter, czy małych liter 

Klawisze 
alfanumeryczne do 
wprowadzania danych 
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3.3 Podł ączanie sondy gazu  
 Sonda do analizy gazu 

charakteryzuje się metalową dyszą 
pobierającą gazy i powinna być 
wkładana do rury wydechowej 
samochodu, podczas gdy jej druga 
strona powinna być podłączona do 
analizatora. 

 

 
Wlot gazu instrumentu usytuowany 
jest na separatorze skroplonej 
wilgoci. 
Podłącz sondę do pobierania próbek 
gazu tak, jak pokazano na rysunku. 

3.4 Podł ączanie sondy gazu: temperatura i obroty 
 

  
 
                                                                   

        

Porty do podłączania sond (opcja) 
usytuowane są z tyłu instrumentu. 
Szczególnie złącze D-sub oznaczone 
symbolem “°C” powinno by ć 
wykorzystywane do podłączania 
sondy temperatury, podczas gdy 
oznaczone "RPM", do podłączania 
licznika obrotów za pomocą 
szczypiec lub sieci M.C.T.C.NET typu 
RS232. 
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4  Korzystanie z analizatora gazu  
 
Wyświetlacz wyłącznika gazu na analizatorze Smart Gas pokazuje krótki 
komunikat wprowadzenia, następnie analizator wejdzie automatycznie w 
stronę główną, gdzie możliwe jest wybranie typu testu, jaki będzie 
realizowany. 
 
   

<Analiza gazu> 
                                 ►Strona pusta 
                                  Test lekki 

  Procedura urz ędowa 
 
 
Z głównej strony wyboru możliwe jest uzyskanie dostępu do: 
 

- Strony pustej: Aby wczytać podstawowe wartości silnika i wydechu 
(temperaturę i obroty silnika). 

- Obowiązkowy test emisji: Obowiązkowy test emisji dla pojazdów 
napędzanych paliwami.  

- Procedura urzędowa: Aby przeprowadzić test zgodny z większością 
najnowszych norm dotyczących analizy gazu. 

 
 
 
 
 

4.1 Strona wolna 
 
Naciśnij klawisz ENTER (↵) w menu głównych aby wejść w “Stronę wolną”. 
 
Po włączeniu instrumentu, rozpocznie się faza nagrzewania (“WARM UP”); 
przed przejściem do początku testu, konieczne jest odczekanie do czasu 
prawidłowego rozgrzania komory, służącej do analizy. W czasie tej fazy 
pompa analizatora jest wyłączona. 
W czasie fazy nagrzewania analizatora, wyświetlacz pokaże słowa “Please 
wait…” (Proszę czekać) i pasek stanu zaawansowania będzie pokazywał 
postęp nagrzewania.  
W zależności od temperatury otoczenia, średni czas nagrzewania wynosi 3-5 
minut. 
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Przy końcu “WARM UP” (Nagrzewania), pompa włącza się i wyświetlacz 
pokaże komunikat “Analyzer reset in progress, please wait” (Zerowanie 
analizatora jest w toku, proszę czekać). 
Po około 30 sekundach pojawi się wartość gazu, jak pokazano poniżej: 
 

Przykład 
 

 CO= 0.00 %  HC= 0  ppm 
  CO2= 0.0 %   O2= 20.90 % 

                      COc=  -.- %  λ= -.--- 
                      RPM= 0       T= --- C. 

 
Włóż sondę do pobierania próbek gazu w rurę wydechową pojazdu 
napędzanego paliwem, aby otrzymać analizę gazu w czasie rzeczywistym. 
 
Zaczekaj co najmniej 30 sekund na ustabilizowanie się wartości gazu,  
następnie naciśnij klawisz ENTER  (↵) oraz PRINT (DRUKUJ), by 
wydrukować wyniki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Lekki test i urz ędowa procedura badania gazu  
 
Aby przeprowadzić testy "Procedury urzędowej" lub "Testu lekkiego" 
konieczne jest użycie czujników obrotów silnika oraz sondy temperatury. 
Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwe ich użycie, możliwe jest 
ręczne wprowadzenie wszystkich danych do analizatora. 
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4.2.1 Kroki wst ępne 
 
"Obowiązkowy test emisji": zostaniesz poproszony o wybranie typu pojazdu, 
(w celu uzyskania szczegółów dotyczących kategorii, prosimy zapoznać się 
ze stroną 38 instrukcji użytkownika). 
 
                                <Analiza gazu> 
                                 Strona pusta 
                                 Test lekki 

Procedura urz ędowa 
Naciśnij klawisz potwierdzenia (↵). 
 

4.2.2 Uruchomienie testu 
 
Jeżeli pojazd ma dwupaliwowy układ paliwowy, użytkownik powinien wybrać 
paliwo pierwotnego układu i wtórnego układu paliwowego. 
Wybierz liczbę rur wydechowych. 
Po wprowadzeniu wszystkich danych, analizator przeprowadzi dwa testy 
kontrolne układu pneumatyki:  
 
- test HC (węglowodorów) 
- Test szczelności 
 

4.2.3 Test HC (w ęglowodorów) 
Sprawdza on obecność węglowodorów wewnątrz sondy do pobierania próbek 
gazu. Ostrzeżenie: Podczas tego testu nie należy umieszczać sondy do 
pobierania próbek gazu w rurze wydechowej samochodu. 
 

4.2.4 Test szczelno ści 
Sprawdza on skuteczność działania uszczelek analizatora poprzez 
wytworzenie próżni w obiegu pneumatycznym. 
Aby przeprowadzić test w trybie automatycznym, należy zamknąć sondę do 
pobierania próbek i zaczekać kilka sekund.  
Jeśli wynik testu będzie negatywny, wtedy instrument nie rozpocznie testu 
urzędowego lub Obowiązkowego testu emisji.  
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4.2.5 Wykonywanie tekstu 
 
Należy postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 
Kiedy sonda do pobierania próbek gazu zostanie umieszczona na miejscu, 
program automatycznie wyświetli kroki procedury. 
Rozpędź silnik do obrotów we wskazanym zakresie i zaczekaj na stabilizację 
gazu. 
Jeśli przy końcu testu, wartości obrotów silnika nie będą właściwie 
rozpoznane, konieczne jest ich wprowadzenie ręczne. 
 
Wynik testu wyświetlany jest przy jego końcu. 
 
Naciśnij klawisz ↵ aby pójść dalej. 
 
WYNIK DLA SILNIKA NA OBROTACH BIEGU JAŁOWEGO:   R 
 COc=0.1 % < 0.3 % 
WYNIK PRZY MIN ACC:   R 
 COc=0.1 % < 0.2 % 
 λ=1.002   0.97-1.03  
 
 
 
 
 
 

4.2.6 Drukuj Raport 
Wybierz pozycję "Drukuj" i zatwierdź ją klawiszem ↵.  Powtórz Test 

 Zmie ń wynik 
►Drukuj 
 Koniec 

Wprowadź dane samochodu: marka, model, numer 
tablicy rejestracyjnej, numer ramy, przebieg, rok 
pierwszej rejestracji. 
Na koniec, wprowadź nazwisko technika, prowadzącego 
test.  
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4.3 Konfiguracja analizatora 
 
Kiedy chcesz zmienić ustawienia (data, zmiana czasu) i za każdym razem, 
gdy zmieniasz wykorzystywaną konfigurację, (przykładowo, gdy przechodzisz 
z licznika obrotów (z pomocą szczypiec) do sieci M.C.T.C.NET), wejdź w 
menu konfiguracji. 
 
 
 
 

4.3.1 Dane warsztatowe - konfiguracja 
Kiedy instrument pokaże komunikat na ekranie początkowym, naciśnij 
klawisz F, lub dwa razy wciśnij klawisz "ESC", jeśli już znajdujesz się na 
stronie wyboru rodzaju testu. 
Wyświetlone zostanie menu pokazane poniżej. 

 
►Konfiguracja 
 Obsługa 
 

 
Wybierz pozycję Konfiguracja (Set-up), naciśnij klawisz 
(↵), by zatwierdzić. 

►Konfiguracja 
 Obsługa 

Wybierz pozycję "Workshop data" (Dane warsztatowe), 
naciśnij klawisz (↵), by zatwierdzić. 

 Licznik obrotów 
 Data i godzina 
►Dane warsztatowe 
 … 

Wybierz stosowne pozycje danych warsztatowych, 
naciśnij klawisz (↵), by je zatwierdzić. 

►Nazwa warsztatu 
 Adres 
 Miasto 
 … 
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4.3.2 Ustawianie daty i godziny 
 
Po pojawieniu się komunikatu na ekranie początkowym po włączeniu 
instrumentu, naciśnij klawisz ESC lub klawisz funkcji F; jeśli znajdujesz się w 
menu głównym instrumentu, dwa razy naciśnij klawisz ESC. 
Wybierz pozycję Konfiguracja (Set-up), naciśnij klawisz 
(↵), by zatwierdzić. 

►Konfiguracja 
 Obsługa 

Wybierz pozycję "Time and Date" (Data i godzina), 
naciśnij klawisz (↵), by zatwierdzić. 

 Licznik obrotów 
 ► Data i godzina 
Dane warsztatowe 
 … 

Wybierz pozycję "Time" (Godzina), naciśnij klawisz 
potwierdzenia (↵), by zmienić godzinę (czas). 

►Godzina 
 Data 
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5  Korzystanie z instrumentu za pomoc ą komputera PC z 
połączeniem szeregowym 

 
Instrument jest konfigurowany do podłączenia z zewnętrznym układem 
sterowania, takim jak Komputer. Podłączenie może być bezprzewodowe 
(Bluetooth) lub kablowe. 
Jeśli chodzi o połączenie Bluetooth, instrument musi być wyposażony w 
odpowiedni moduł wewnętrzny Bluetooth. 
Gdy instrument wykryje obecność urządzenia zewnętrznego, wyświetlacz 
pokaże komunikat Sterowanie za pomocą komputera PC ("PC Control") i od 
tej chwili instrument będzie sterowany za pomocą programu komputerowego. 
W celu umożliwienia zewnętrznej komunikacji instrumentu z komputerem, 
konieczne jest znajdowanie się na stronie menu głównego: 
 

<Analiza gazu> 
►Strona pusta 

                                    Test lekki 
     Procedura urz ędowa 

 
Kiedy przeprowadzasz detekcję pomiarową, będąc podłączonym do 
komputera, wartości odczytu gazu będą wyświetlone, aby ułatwić pracę. 
 
Kiedy tylko komunikacja z komputerem zostanie przerwana, instrument może 
być ponownie użyty w trybie "lokalnym" jedynie po naciśnięciu klawisza ESC. 
OSTRZEŻENIE: Jeżeli w czasie komunikacji naciśniesz dowolne klawisze na 
klawiaturze instrumentu, komunikacja komputera z instrumentem zostanie 
przerwana. 
  

WAŻNE 
Jeżeli zdecydowałeś się na korzystanie z instrumentu także za pomocą 
komputera, należy wiedzieć co następuje: 

1. Daty ważności zachowane w pamięci instrumentu są tymi, które 
zaprogramowane są w programie konfiguracji komputera. Daty 
ważności są ustawiane w instrumencie przy każdym połączeniu; 

2. Numer seryjny instrumentu, wskazany w programie konfiguracji 
komputera, wyświetlany jest tylko na analizatorze. Zatem, nie ma 
potrzeby ręcznego wprowadzania tych danych programie konfiguracji 
komputera.   
Numer seryjny jest odczytywany przez analizator za każdym razem, 
kiedy przeprowadzany jest urzędowy test z wykorzystaniem komputera 
PC.  
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6 Czyszczenie instrumentu 
 
OSTRZEŻENIE: nie nale ży przeprowadza ć żadnych operacji 
czyszczenia, kiedy instrument pracuje. 
 
W celu przeprowadzenia czyszczenia instrumentu należy postępować jak 
następuje: 
 
Upewnij si ę, czy przełącznik wielopozycyjny jest WYŁĄCZONY. 
 
 
 

 
 

 
 
OSTRZEŻENIE: Nie nale ży czyścić 
spirytusem wewn ętrznej cz ęści komór 
separatora skroplin wody. 

 
 
 

 
 
 
Sprawdź filtr (patrz rysunek poniżej) umieszczony w sondzie do pobierania 
próbek i wymień go, jeśli strona filtrująca jest równomiernie zabrudzona 
(numer części FILTROGAS-01). 
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Wyczyść sondę do pobierania próbek gazu sprężonym powietrzem. 
      

 


