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 Бездротовий інтерфейс Bluetooth типу AR 300 BT-LINK також може використовуватися для 
підключення до блоку керування. Щоб запустити цей тип з'єднання, спершу слід переконатися, що на 
вашому комп'ютері встановлено і ввімкнено Bluetooth. Інтерфейс AR 300 BT-LINK не потребує жодної 
спеціальної установки або пари з комп'ютером. Весь процес був максимально спрощений, і всі 
компоненти, необхідні для запуску такого з'єднання, включені в програмне забезпечення Bluebox. 
Після підключення інтерфейсу до діагностичного роз'єму ввімкніть запалення та підтвердьте, що ви 
хочете підключитися через Bluetooth після запуску програми. 

Мінімальні вимоги до ПК.

Під час спроби з’єднання Ви побачите вікно з індикатором пошуку портів .

- Процесор Pentium 1.8 GHz або швидший
- Память RAM 1GB або більше
- Мін. 100 MB дискового простору
- Операційна система Windows XP SP3 або новіша
- Доступ до Інтернету (для завантаження оновлень операційної системи)

Підключення Blue Box до ПК та діагностичної програми

Інтерфейс RS232 та USB

Інтерфейс Bluetooth
 

 
 Для підключення до блоку Bluebox потрібен спеціальний інтерфейс Rs232 або USB.
Усі інтерфейси USB які працюють с блоками керування Zenit Pro або Compact, інтерфейси RS232 для 
підключення до системи Zenit JZ-2005 сумісні з блоком керування  Blue Box.
 
 Інтерфейс під’єднується до ПК та до діагностичного роз’єму Bluebox. Діагностичний роз’єм 
знаходиться в джгуті проводки на відстані 30см від основного роз’єму блоку керування. 

 УВАГА!!! Інтерфейс USB, як і будь-який пристрій, під’єднаний до USB-порту, вимагає 
встановлення драйверів. Цей процес зазвичай виконується один раз, коли ви перший раз 
під’єднуєте інтерфейс. Він працює практично ідентично інсталяції інших пристроїв цього 
типу. Детальний опис встановлення драйверів у Windows, а також самі драйвери доступні на 
нашому сайті www.s-gas.com.ua
 
 Після запуску, програма автоматично шукає всі активні порти та намагається встановити 
з'єднання з блоком керування. З'єднання можливе як із запалюванням, так і з вимкненним 
запаленням, потрібно лише під’єднати живлення блоку керування до акумулятора. При 
повторному під’єднанні програма починає пошук з останнього використовуваного порту.

 Якщо вікно не з'являється під час запуску, перейдіть на вкладку «Різне» та увімкніть параметр 
«Показати вікно Bluetooth під час запуску». Зв'язок через Bluetooth також можливий приблизно через 4 
хвилини після вимкнення запалення, після цього блок керування переходить у сплячий режим і вимикає  
живлення на діагностичному роз’ємі.
 Якщо підключений інтерфейс не встановлений належним чином або не сумісний із системою Blue 
Box, програмне забезпечення не зможе підключитися, і після сканування програма перейде в режим 
«off-line».
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Інформаційна панель - займає постійне місце в лівій частині вікна програми, її видно незалежно 

від обраної вкладки та дозволяє спостерігати за основними параметрами 
системи.

 

Індикатор з’єднання - зелений, статус «On-line» - до контролера підключено, 
червоний колір статус «Off-line» - відсутність з'єднання з контролером, 
зелений колір статус «Demo» - програма знаходиться в демо-режимі; після натискання на цей елемент 
керування розпочинається автоматичний пошук блоку керування.
Індикатор запалення - зміна кольору індикатора на зелений означає, що блок зчитує сигнал 
запаленя.Індикатор повинен бути активний відразу після увімкнення запаленя. Після 
вимкненя повинен відразу бути деактивований. Крім того поряд вказується поточне значення 
напруги живлення блока керування.
Індикатор клапана 1 та клапана 2 - коли він зелений, це означає, що була подана напруга для 
конкретного електромагнітного клапана.
Індикатор діагностика - коли він світиться червоним, в системі є помилки. Деталі можна перевірити 
на вкладці "Діагностика".
RPM - тахометр. Його показники повинні відповідати показникам тахометра в автомобілі. Щоб 
відрегулювати показання до фактичних обертів, скористайтесь функцією "Дільник для обертів" на 
вкладці "Конфігурація -> Конфігурація газового обладнання".
MAP - поточне значення абсолютного тиску у впускному колекторі двигуна.
Тиск -  поточний тиск у газовій системі, за редуктором.
Темп. ред.-  температура редуктора, визначається датчиком розташованим на редукторі.
Темп. газу - температура газу, що визначається датчиком, встановлениму в інтегрованому датчику 
тиску.
Датчик кисню - Дані напруги від лямбда-датчика представлені в графічній формі. Показання буде 
видно лише тоді, коли до лямбда-зонд буде фізично з'єднаний та при виборі відповідного типу зонду у 
вкладці «Конфігурація -> Конфігурація автомобіля».
Поле додаткових функцій - показує інформацію про додаткові функції, наприклад, стратегії 
впорскування.
Перемикач - це кнопка, яка виконує ту саму функцію, що і в салоні автомобіля. Вона 
використовується для перемикання режиму роботи газової системи та вказує рівень газу в балоні.

Тахометр

Абсолютний тиск в 
впускному колекторі

Тиск газу (диф.)

Температура редуктора

Час відкриття бензинових 
форсунок, після натискання, 
програма переводить показання 
до десяткового дробу

Час відкриття газових 
форсунок

Графічний індикатор 
сигналу лямбда зонду

Поле додаткових функцій, що 
показує, які стратегії 
живлення увімкнені

Температура газу
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Вмикання/вимиканя окремих 
газових форсунок

Індикатор живлення електроклапанів

Графічний індикатор часу відкриття
бензинових форсунок

Графічний індикатор часу відкриття
газових форсунок

Індикатор живлення "+ при запаленні”
напруга блоку керування 

Індикатор стану підключення, після 
натискання, запускає автоматичний пошук 
блока керування

Індикатор стану діагностики
Зелений - без помилок, червоний - 
помилки були зареєстровані

Індикатор рівня газу, 
при натисканні, 
відкривається 
конфігурація датчика 
рівня газу

Індикатор ‘CHECK’, 
після натискання 
відкривається вкладка 
«Діагностика»

Перемикач бензин/газ



Основи використання програми.
 
 Якщо ви хочете активізувати певну точку лінії моделі, перемістіть курсор миші до нього та натисніть 
клавішу миші (точка перетвориться на зелений квадрат)..
 Ви можете змінити положення активної точки, "зачепивши" його за допомогою лівої кнопки миші та 
перетягнувши його в будь-яке місце на карті або за допомогою клавіатури(клавіші керування курсором).
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Після того, як двічі клацнути в 
поле ,  позначене  син ім 
к о л ь о р о м ,  в и б р а н и й 
параметр з'явиться у вікні на 
передньому плані на всіх 
вкладках. Збільшуючи розмір 
вікна, ми збільшуємо розмір 
шрифту.

Збільшення / зменшення 
моделі

З м і н а  р о б о ч о г о 
тиску

    Перемикання
  Бензин / Газ
           або
  клавіша SPACE
  (тільки на вкладці 
Моделювання)

      або
  клавіша
 

+

+

+

+

Зміна позиції точки Переміщення всієї лінії вверх або вниз Перехід до іншої точки
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Основи використання програми.
 
 Поля в таблиці активуються натисканням лівої клавіші миші, після вибору поля/комірки можна 
змінювати їх значення за допомогою клавіатури двума способами: 

1. Клавіша                  або

2. Натиснувши                     та вписати нове значення в вікні.

Поточна позиція
на карті

Зміна значення               або              з кроком 50
    клавішами

Зміна значення               або                з кроком 0,1
    клавішами

Зміна значення               або               з кроком 1
    клавішами

Поточна позиція
в таблиці



Конфігурація

 На вкладці Конфігурація вказані основні параметри роботи системи. Вікно конфігурації поділене на 
4 секції:

 

КОНФІГУРАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

Марка і модель - інформаційне поле для запису марки та моделі автомобіля на яке було встановлене 
обладнання. Щоб зберегти введений текст, ви повинні підтвердити його за допомогою клавіші "Enter" на 
клавіатурі комп'ютера. Заповнення цього поля є добровільним і ніяким чином не впливає на 
роботу газової установки.
Тип двигуна - вибір типу двигуна встановленого на автомобілі:
- атмосферний -  для стандартних двигунів без нагнітача
- турбо - для наддувних двигунів - розширює на мапі діапазон графіку тиску в колекторі до 2 бар, що 
дозволяє налаштовувати турбінні або компресорні двигуни.
- valvetronic - для двигунів з постійним тиском у впускному колекторі (деякі моделі BMW і Peugeot)
- multiair - для двигунів зі змінною фазою газорозподілення та збільшенним наддувом (деякі моделі Fiat)
Кількість циліндрів - кількість циліндрів двигуна, тобто кількість активних бензинових форсунок. 
Контролер Blue Box підтримує двигуни 1-, 2-, 3-, 4-циліндрові.
Тип датчика кисню - тип лямбда-датчика, встановлений у транспортному засобі. 
УВАГА!!! Показання датчика кисню призначений лише для інформаційних цілей, і його 
підключення не є необхідним для правильного функціонування системи.

КОНФІГУРАЦІЯ ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Тип палива - тип газу, який буде використовуватися в установці-> ПРОПАН або МЕТАН
Джерело сигналу обертів - тип джерела зигналу обертів двигуна
-   котушка запалення - якщо дріт RPM підключений до котушки запалювання двигуна
- форсунки - швидкість обертання двигуна розраховується використовуваючи час відкриття 
бензинових форсунок. У цьому випадку дріт RPM не підключається. Якщо активовано цей 
параметр, стратегії «Додавання і перемикання» будуть не активні.
- розподільний вал 1, розподільний вал 2 - при підключенні дроту RPM до датчика розподільного 
валу. У цьому випадку підтримуються тільки датчики Холу (3-провідні), а два параметри дозволяють 
узгодити специфіку конкретного датчика (кількість зубів, пропуск і інше).
Дільник обертів - дозволяє налаштовувати правильність відображення обертів.
Чутливість сигналу обертів - поріг напруги сигналу обертів. Якщо сигнал взятий з котушки запалення 
чутливість повинна встановлюватись 3В - 7В, для датчку розподільного вала 2,5В. Для сигналу з блоку 
керування двигуна (сигнал тахометра) 2,5В. 
УВАГА!!! У деяких автомобілях, наприклад: Nissan Micra, де сигнал обертів дуже слабкий, 
порогове значення чутливості слід встановити на 1 В.
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Тип редуктора - інформаційне поле для введення типу редуктора, встановленого в автомобілі. Щоб 
зберегти введений текст, ви повинні підтвердити його за допомогою клавіші "ENTER" на клавіатурі 
комп'ютера. Заповнення цього поля є добровільним і ніяким чином не впливає на роботу 
газової установки.
Тип форсунок - поле вибору типу встановленних форсунок.
Конфігурація форсунок - після натискання кнопки розташованої справа від вікна вибору форсунок, 
відображається вікно, що дозволяє індивідуально керувати кожною форсункою. У випадку, коли 
існують відмінності в роботі між окремими рядами або циліндрами, їх можна скорегувати, змінюючи 
значення Постійної корекції.

УВАГА!!! Постійна корекція не замінює апаратне калібрування газових форсунок. У випадку 
різниці роботи між окремими циліндрами спочатку перевірте правильність механічного 
калібрування газових форсунок, встановлені дозуючі дюзи, перегин шлангів.

Крім того, для діагностичних цілей можна встановити Режим роботи форсунки:
 ГАЗ - робота на газі, включаючи всі нашалтування впорску. 
Вимкнено - бензинова та газова форсунки на вибраному циліндрі вимкненні.
Бензин - циліндр працює на бензині (газова форсунка вимкнена)
Кнопка "Зберегти" зберігає внесені зміни, а кнопка "Зачинити" закриває видиме вікно без 
збереження

УВАГА!!! Після збереження блок запам'ятовує налаштування навіть після вимкнення 
запалення, тому обов'язково встановіть необхідну конфігурацію перед закриттям вікна.
Перемикання режиму роботи з газу на бензин також можливе в полі зліва поряд з часом 
відкриття газових форсунок.

Діаметр жиклерів - інформаційне поле для введення розмірів дюз форсунок, що встановлені на 
автомобіль. Заповнення цього поля є добровільним і ніяким чином не впливає на роботу 
газової системи.
Розігрів форсунок - ця функція дозволяє підігрівати газові форсунки поки автомобіль працює на 
бензині. Початковий підігрів спрямований на плавний перехід з бензину на газ (особливо корисний при 
низьких температурах навколишнього середовища).
Мін. час вприску - запобігає роботі форсунок на низькому часі відкриття, при якому форсунка не в 
змозі фізично відкритися. Мінімальний рекомендований час відкриття, визначається автоматично після 
вибору типу форсунок.
Обробка дод. вприсків - фільтр сигналу с бензинових форсунок. Нижче встановленного значення час 
відкриття форсунок не буде враховуватися (в такий спосіб обрізаються додаткові впорски палива).
При вибраному значенні 0,1 фільтр вимкнено.
Датчик залишку газу - встановлення типу датчику рівня в балоні. 

Налаштування датчику залишку газу - в цьому 
вікні можна встановити пороги напруги, над якими 
повинні світитися індивідуальні світлодіоди на 
перемикачі. Для цього перемістіть повзунок вліво або 
вправо, щоб встановити бажане значення.
Кнопка  Стандартні  параметри  в ідновлює 
налаштування рівня до значень за змовчуванням
Нефільтроване значення інформує про поріг 
напруги, що читається безпосередньо з датчика рівня 
газу. У вікні Фільтроване значення видно значення 
рівня після фільтрації, і це значення відображається на 
перемекачі.
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Датчик температури редуктора - вибір типу датчика температури, встановленого на редукторі. 
Бажано використовувати датчик з комплекту 4K7. Після вибору значення «OFF», блок керування 
не враховує показання датчика, та прийме постійне значення 70С.
Датчик температури газу - вибір типу датчка температури газу. Бажано використовувати датчик з 
комплекту 4K7. Після вибору значення ‘OFF’ блок керування не враховує  показання датчика, та 
прийме постійне значення 50С.

ПАРАМЕТРИ ПЕРЕМИКАННЯ

Температура редуктора - температура по досягнені якої відбудеться перемикання на газ.
Рекомендована температура перемикання на газ 40С.
Затримка - час затримки перемикання. При встановленні значення відмінного від ,,0”, блок буде 
очікувати задану кількість секунд перед перемиканням на газ. 0 -функція вимкнена - перемикання на 
газ відбувається одразу після досягнення заданої температури та обертів. 
Рекомендоване мінімальне значення. 2 с
Перемикання при - вказує коли система увімкне газ, при збільшенні чи зменшенні обертів двигуна.
Оберти - оберти двигуна вище яких відбудеться перемикання на газ. У випадку перемикання на 
холостому ході, бажано використовувати функцію «Поциліндрове перемикання».
Різниця RPM - цей параметр враховується якщо функція ‘Перемикання’ = Уповільненні, вказує на 
скільки обертів повинен уповільнитись двигун для перемикання на газ.
Поциліндрове перемикання - кількість циклів відкриття форсунок після яких відбувається 
перемикання наступного циліндра на газ.Чим швидше обертаеться двигун, тип швидше відбудеться 
перемикання. Рекомендоване значення  5 - 15
Сумісний вприск - кількість циклів для яких в момент перемикання буде подаватися два типи пального. 
Використовувається для пом’якшення перемикання на газ. Рекомендоване значення  0 - 1
Мін. тиск газу  - поріг тиску нижче якого відбудеться перемикання на бензин.
Рекомендоване значення - мінімум  1/2 від робочого тиску.

Поциліндрове перемикання на бензин - режим дозволяє поцилідрове перемикання на бензин при 
падінні тиску низче зазначеного в Мін. тиск газу .
Аварійний запуск на газі - активізує функцію, яка дає можливість запустити двигун на газовому 
паливі в аварійній ситуації. Для того, щоб запустити автомобіль на газі, натисніть та утримуйте кнопку на 
перемикачі при вимкненому запаленні, потім увімкніть запалення і дочекайтесь звукового сигналу 
тривалістю 2 сек., що підтверджує аварійний запуск. В цей момент електромагнітні клапани 
відкриваються на 2 секунди для заповнення системи, можна відпустити кнопку на вимикач і запустити 
стартер. Аварійний запуск не спрацює, якщо температура редуктора нижча 10 C
Якщо при спробі запустити двигун в аварійному режимі прозвучить короткий сигнал (0,5 сек) та блок 
змінить статус (перемикач показує роботу на бензині) це означає, що аварійний запуск програмно не 
активований.
Швидкий старт - дозволяє запускати теплий двигун безпосередньо на газі, якщо після ввімкнення 
запалення температура редуктора перевищить встановлений поріг. 
Мінімальне значення температури для швидкого старту 50 C 

ІНШІ ПАРАМЕТРИ

Керування зовнішнім приладом - після активації цієї опції увімкненя одного з електромагнітних 
клапанів відбувається при запуску газових форсунок. Синьо-чорний дріт підключається до 
електромагнітного клапана - він працює як стандарт, що означає, що він відкривається раніше, щоб 
заповнити систему. 

Налаштування датчика рівня 
інвертного типу. В такому випадку 
напруга зменшується при збільшенні 
рівня газу в балоні.
(зліва приклад для датчику 0-90)
система автоматично налаштовує 
індикацію на перемикачі
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На синій провід подається напруга, коли запускається перша газова форсунка. Він може 
використовуватися для керування зовнішніми пристроями (наприклад, емулятор тиску палива або рівня 
палива, варіатор). Якщо функція неактивна, напруга з'являється раніше на обох проводах, і ми можемо 
використовувати їх для керування кожним електромагнітним клапаном окремо.

Яскравість світлодіодів - дозволяє змінювати яскравість світлодіодів на перемикачі. Значення 1 
означає найменшу яскравість, а максимальна яскравість світлодіодів становить 10. З версії прошивки 
302 можлива зміна яскравості діодів задопомогою самого перемикача. Щоб змінити яскравість, увімкніть 
запалення, натисніть кнопку перемикача та тримайте її приблизно на 3.0-3.5 секунди.
Перемикач перейде в режим зміни яскравості світлодіодів. Під час процедури всі діоди горять  
регулювання починається з 1% яскравості. Зміна яскравості виконується з кроком приблизно 10%, 
кожні 1-1,5 [с]. Після досягнення максимального значення рівень яскравості знову становить 1%, після 
чого процедура збільшення яскравості світла починається знову. Кінець процедури регулювання 
яскравості світлодіодів відбудеться, коли кнопка перемикача буде віджата. Через деякий час 
повернеться в стандартний режим роботи.
Контроль тиску - запобігає надмірному збільшенню тиску редуктора, коли двигун сповільнюється після 
великого навантаження. Рекомендується активувати функцію, якщо під час режиму «cut-off» тиск 
збільшується на 0,6 бар (або більше) від робочого тиску. Щоб активувати цю функцію, виберіть значення 
тиску зі списку. Зазвичай він повинен бути на 0,6-0,7 бар вище робочого тиску, наприклад: при 
робочому тиску 1,2 бара ця величина повинна бути від 1,8 до 1,9 бар.

 
Додавання і перемикання

Ця вкладка містить інструменти, які дозволяють розробити нестандартні стратегії дозування газу. Це 
стосується конкретних умов експлуатації: на високих обертах; при високих обертах і великому навантаженні; 
на холостому ходу. Як правило, після перемикання на газ, двигун живиться від газу до тих пір, поки не 
вимкнеться запалення або не відбудеться падіння тиску через відсутність газу в баку. Однак у деяких 
ситуаціях, описаних вище, іноді необхідно тимчасово перемикати двигун на бензин. Ви також знайдете тут 
додаткову функцію, призначену для двигунів з дуже великим часом відкриття бензинових форсунок, що 
може спричинити запетлення вприску, а також спеціальну стратегію для двигунів Mazda, які змінюють тип 
вприску палива під впливом зміни навантаження.

При високих обертах
НЕАКТИВНО - на високих обертах система працює на газі.
Бензин - вище зазначених обертів і часу вприску бензина, система відключить подачу газу та перейде на 
бензин. Після зменшення встановленних значень (оберти, час вприску), система автоматично повертається 
до роботи на газі.  Перемикач в кабіні водія показує нормальну роботу на газі, тоді як в програмі поруч з 
віртуальним перемикачем є сигналізація цієї функції.
Макс. Навантаження - при досягненні встановленного значення Макс. навантаження на газі [%], 
незалежно від обертів, система переведе двигун на живлення бензином, при зменшенні навантаження, 
автоматично повернеться до роботи на газі. Навантаження розраховується від часу газових форсунок та 
обертів. Ця функція корисна для двигунів с виском часом відкриття форсунок. Наприклад, в випадках коли 
множник у всьому діапазоні більше 1, а при високих обертах газові форсунки відкриті повністю (час відкриття 
25мс при 4800 об/хв). При таких навантаженнях неможливо контролювати суміш, тому рекомендується 
переводити роботу двигуна на бензин.
Перемикач в кабіні водія показує нормальну роботу на газі, тоді як в програмі поруч з віртуальним 
перемикачем є сигналізація цієї функції.
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Повне відкриття бензинових форсунок - ця функція дозволяє обслуговувати двигуни з дуже 
високим часом відкриття форсунок, у яких присутні так звані петлі вприску бензину. Якщо система 
виявляє повне відкриття бензинових форсунок, блок керування підтримує дозування газу. Замість 
цифрових часів відкриття бензинових та газових форсунок буде напис "F.OPEN". Крім того, можна 
регулювати склад суміші під час повного відкриття бензинових форсунок. Після натискання кнопки, 
розташованої праворуч, з'являється вікно з таблицею, що дозволяє змінювати відсоток часу відкриття 
газових форсунок (від 70 до 95%) в залежності від обертів двигун.

При низьких обертах

НЕАКТИВНО - система працює на холостому ході на газі.
Бензин - якщо оберти двигуна опускаються нижче порогового значення, встановленного в полі 
«Перемикання на бензин нижче [об/хв]», система перейде в режим роботи на бензині. Коли оберти 
збільшаться на величину зазначену в полі «Повернення на газ [об/хв]», система перейде в режим 
роботи на газі. Блок керування при переході на бензин вмикає всі форсунки одночасно, при поверненні 
до роботи на газі, будуть взяті параметри переходу вказані в полі «Параметри перемикання», якщо 
вказаний послідовне вмикання газових форсунок, то повернення на газ буде послідовним. 
Перемикач в кабіні водія показує нормальну роботу на газі, тоді як в програмі поруч з віртуальним 
перемикачем є сигналізація цієї функції.

Додавання бензину - вище вказаних обертів та часу відкриття бензинових форсунок, система  
скоротить час відкриття газових форсунок та почне додавання бензину, відкриваючи бензинові 
форсунки на час вказаний в полі Порція бензину [мс]. При зниженні зазначених обертів або часу 
відкриття форсунок система повернеться в режим роботи «газ». Ця функція в основному 
використовується для зменшення навантаження на газові форсунки, а також робить динаміку двигуна 
більш гнучкою і підвищує потужність двигуна при великих навантаженнях. Бензин можна додавати у 
всьому діапазоні роботи двигуна, а також може використовуватися в автомобілях з датчиком тиску 
палива (замість емулятора) або для захисту клапанів. Перемикач в кабіні водія показує нормальну 
роботу на газі, тоді як в програмі поруч з віртуальним перемикачем є сигналізація цієї функції.

Карта додавання бензину - розширена функція, яка дозволяє двигуну живитися сумішшю двох видів 
палива - бензину та газу. Описане вище "Додавання бензину" максимально спрощено в конфігурації та 
дозволяє замінити частину дози газу фіксованою дозою бензину, встановленою в [мс]. Карта бензину 
дає можливість майже будь-як змінювати пропорцій палива залежно від обертів двигуна та 
навантаження. Зміною значень від 0 до 90%, ми визначаємо, процент бензину в суміші, наприклад, 
встановлений за замовчуванням '0' - означає, що вприскується тільки газ, 40% - означає, що 40% 
палива буде бензином, а решта 60% - газом. Залежно від вибраного значення, блок керування 
автоматично обчислює час роботи бензинових та газових форсунок. Ця функція доступна в прошивці 
версії 346. 

Автомат - якщо оберти двигуна опускаються нижче порогового значення, встановленного в полі 
«Перемикання на бензин нижче [об/хв]», система перейде в режим роботи на бензині. Після того, як 
бензинові форсунки відпрацюють кількість циклів вказаних в полі «Кількість циклів на бензині», система 
автоматично повернеться до роботи на газі. Для роботи цієї функції оберти двигуна повинні 
перевищувати 250 об/хв.
Блок керування при переході на бензин вмикає всі форсунки одночасно, при поверненні до роботи на 
газі, будуть взяті параметри переходу вказані в полі «Параметри перемикання», якщо вказаний 
послідовне вмикання газових форсунок, то повернення на газ буде послідовним. 
Перемикач в кабіні водія показує нормальну роботу на газі, тоді як в програмі поруч з віртуальним 
перемикачем є сигналізація цієї функції.
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Ця функція використовується в автомобілях групи VAG, в яких під час нагрівання двигуна в момент 
прискорення з'являється виский час відкриття бензинових форсунок. Після перемикання на газ, це  
може спричинити проблеми з холостим ходом або під час руху автомобіля. Як правило, проблема 
повністю зникає, коли двигун досягає нормальної робочої температури. Причина - надто багата суміш на 
газі. Після активації функції газовий блок керування, у момент появи цих дуже тривалих часів відкриття 
бензинових форсунок не перераховує їх класичним способом, але обмежує дозу газу, щоб запобігти 
надто багато суміші.
Макс. час вприску газу - величина [мс] максимальної дози газу, встановлена експериментально на 
непрогрітому двигуні, так що різке натискання педалі газу не викликає ривків і двигун не втрачає 
потужність.
Вимкнути при тем. вище - ця величина повинна бути близька до температури, досягнутої редуктором, 
коли двигун досягає робочої температури і зникає посмикування
Вимкнути при обертах вище - верхня межа обертів, при якому обмеження вимкнено незалежно від 
температури (для того, щоб досягти максимальної потужності двигуна)

Забіднення Mazda
Ця функція використовувається в двигунах Mazda, в яких при збільшенні навантаження вприск бензину 
змінюється с фазованого на попарно-паралельний. Бенинові форсунки (а також газові) починають 
відкриватися вдвічі частіше та на вдвічі коротший час (наприклад, з 8 мс скорочується час до 4 мс, а 
кількість вприсків подвоюється, навіть якщо навантаження двигуна не змінюється або збільшується). 
Внаслідок цих змін, при роботі на газі, суміш виявляється занадто багатою, і може виникнути нестабільна 
робота двигуна. Активізація цієї функції дозволяє здійснювати ідеальне регулювання суміші як при 
низькому навантаженні в послідовній роботі, так і при високому навантаженні, при нестаціонарній 
роботі.  Контролер автоматично визначає момент зміни типу вприску. Для налаштування достатньо 
встановити значення в полі Збіднення суміші (%), таким чином, щоб суміш була оптимальною. 
Перемикач в кабіні водія показує нормальну роботу на газі, тоді як в програмі поруч з віртуальним 
перемикачем є сигналізація цієї функції.

Обмеження максимальної порції газу (Холодний VAG)
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OBD (тільки блоки з версією OBD)

Блок керування BlueBox з версією OBD має вдосконалений внутрішній модуль, який дозволяє 
підключитись до бортової діагностики OBDII автомобіля. Задопомогою цього можна читати поточні 
діагностичні параметри, читати та видаляти помилки OBD, а також регулювати дозу газу на основі 
діагностичних параметрів. Блок Bluebox підтримує лише протокол CAN (ISO15765/SAE J2480 ).

Підключення проводів до роз’єму OBD.

Проводці є два дроти (помаранчевий та помаранчево-чорний), які ми підключаємо до роз’єму OBD, як 
показано на малюнку.

З'єднання з OBD
Модуль OBD в блоці керування Bluebox повинен активуватися в програмі, натиснувши кнопку "Start 
OBD" на вкладці "OBD". Під час першого з'єднання запалювання повинно бути включено, а режим роботи 
блока не важливий (може працювати в режимі "бензин" або "газ"). Сканування може зайняти до 10 
секунд, після завершення цього процесу інформація відображатиметься. Якщо зв'язок встановлений 
буде відображатися тип протоколу у програмі, адреса контролера та статус з'єднання зміниться на 
«ПІДКЛЮЧЕНО». Під час нормальної роботи з'єднання встановлюється відразу після включення 
запалювання, за умови, що система знаходиться в режимі «Автоматично». Якщо блок керування 
знаходиться в режимі «Бензин», коли запалювання включено, система не намагається встановити 
з'єднання, а модуль OBD залишається «неактивним».

Якщо після ввімкнення запалення канал передачі зайнятий, тому що інший пристрій (наприклад, OBD-
сканер) підключений до роз'єму OBD, блок керування переходить в пасивний режим і більше не 
намагається встановити з'єднання до наступного запуску запалювання.

Параметри OBD можна читати під час роботи на бензині, за умови, що автомобіль раніше працював на 
газі, блок керування встановив зв'язок з OBD, а пізніше перейшов на бензин.

Важливим кроком після запуску OBD є вибір Типу корекцій:  Нормальна - класична, найпоширеніша 
система управління паливною системою, в якій позитивна корекція означає забіднену суміш та 
необхідність збільшення паливної дози, а негативна корекція означає багату суміш і необхідність 
зменшення паливної дози; Зворотня - дуже рідкісна система управління, в якій корекції зворотні, тобто: 
позитивна корекція означає багату суміш, негативна корекція бідну (деякі автомобілі від групи VW); 
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OBD ScanTool

 OBD ScanTool це додатковий інструмент, що дозволяє використовувати вбудований модуль OBD, 
як універсальний сканер OBD. Щоб використовувати повну функціональність цього інструмента, модуль 
OBD повинен бути підключений, статус з'єднання = ‘Підключено’. Після запуску відкривається нове 
вікно (показано нижче).

Зчитати коди помилок - відображає коди та опис помилок, що присутні в блоці керування двигуном 
(якщо такі є).
Видалити коди помилок - видаляє помилки, що зберігаються в пам'яті блока керування двигуном. 
Увага, на деяких автомобілях можна видалити помилки лише при включеному запаленні та 
непрацюючому двигуні.   
Режим видалення помилок - функція автоматичного видалення помилок OBD. Має п'ять способів 
роботи: 
  - Видаляти завжди
  - Видаляти при увімкненні запалення
  - Видаляти при вимкненні запалення
  - Видаляти після увімкнення та вимкнення запалення 
  - Вибіркове видалення- команду на видалення буде надіслано лише тоді, коли з'явиться помилка із 
списку вказанного майстром.
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Вибір параметрів - відображає список всіх 
доступних діагностичних параметрів OBD. Деякі 
з  них,  позначен і  червоним кольором, 
зарезервовані блоком керування і постійно 
читаються, їх не можна вимкнути. Активувати 
решту, можемо обравши в полі справа. Ви 
можете спостерігати до 8 параметрів.

Поточні параметри - відображення значень 
обраних параметрів.



Осцилограф

Осцилограф забезпечує графічний перегляд та реєстрацію восьми вибраних параметрів роботи блока 
керування. Дозволя збільшувати, зменшувати, переміщати графічні дані, а також зберігати у файл, для 
подальшого аналізу. 
 Осцилограф дуже корисний діагностичний інструмент, завдяки якому майстер може легко оцінити 
роботу газової системи, аналізуючи одночасно всі важливі параметри.
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Масштаб графіка

Індикатор параметру, який зараз
змінюється

  Показати / сховати параметр, натиснувши 
праву кнопку миші - вибір параметрів

Пауза в записі параметрів

Старт / Стоп осцилографа

Відкрити файл осцилограми

Зберегти графік як зображення

Збільшити / Зменшити графік

Видалити графік

Графік параметрів, колір віповідає
кнопкам з лівої сторони

Збільшення / зменшення вікна часу
   (працює після зупинки запису)

  Значення параметрів в місці курсора

Показчик положення курсора

Зберегти осцилограму у файлВідновити до заводських
налаштувань

Перемістити
 вгору / вниз



Діагностика

 Блок керування BlueBox має внутрішній діагностичний інструмент, який ідентифікує та запам'ятовує 
будь-які помилки, що виникають під час роботи системи. На вкладці діагностики ми можемо прочитати 
збережені та поточні помилки та видалити їх після усунення причини їх виникнення.
 Можна вибирати, які помилки в системі слід контролювати та зберігати системою, і при виникненні 
яких буде відбуватися перемикання на бензин.

 Вкладка розділена на три основні вікна. Поточні помилки - інформує про поточні проблеми, які 
виникають в системі та їх статус. Збережені помилки - містить інформацію про збережені помилки, що 
виникали в установці в минулому. У цьому випадку контролер запам'ятовує назву помилки, стан і 
кількість виникнення помилок. У вікні Стоп кадр відображаються параметри, які були в системі при 
виникненні помилки. 
УВАГА! Параметри Стоп кадру зберігаються тільки для останніх чотирьох помилок. 
У правій нижній частині розташовані кнопки: Видалити помилки - видаляє всі зареєстровані помилки. 
Реакція на помилки - відкриває нове вікно, де ми можемо встановити, які помилки потрібно 
діагностувати та при яких помилках відбудеться автоматичне перемикання на бензин. Тест бузера - 
активізує звуковий сигнал на перемикачі протягом 3 секунд.

Коли ми активуємо параметр Увімкнути лампу CHECK, в момент запису помилки буде активовано 
оптичну та звукову сигналізацію на перемикачі (з'являться 3 коротких звукових сигнали, і індикатор 
CHECK почне блимати).
Розділ Електроклапани дозволяє вручну керувати окремим електромагнітним клапаном, щоб 
перевірити їх правильну роботу. Ми можемо використовувати цю функцію також для сервісних цілей. 
Закрити електроклапан при працюючому двигуні, що дозволяє випрацювати газ в системі, а отже, 
полегшити заміну фільтрів або редуктора.
Графічний індикатор живлення - інформує про навантаження на ланцюгах електромагнітних 
клапанів. Блок керування BlueBox має два незалежні виходи для керування 
електроклапанами. Незалежно від кількості використовуємих виходів максимальна 
потужність, що споживається системою не повинна перевищувати 50 Вт, тобто можна 
підключити максимум 4 електроклапана до одного виходу, без підключення до другого, або 
максимально 2 одного i 2 до другого.
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Умови реєстрації та можливі причини виникнення помилок блоку
Blue Box

Елемент  
діагностики 

Можливе 
повідомлення 

Умови реєстрації 
помилки 

Можливі причини 

Форсунка_ГАЗ1…4 
(форсунки газові 

1 до 4) 

ОБРИВ 
ЛАНЦЮГА 

I < 75 μA 
Обрив в проводці або пошкоджена 

котушка форсунки 

КОРОТКЕ 
ЗАМИКАННЯ 

I > 7A або T > 150 0C ( I max = 
12A) 

Коротке замикання в проводці або 
пошкоджена котушка форсунки 

УШКОДЖЕННЯ 
ЕБК 

 
Незворотне пошкодження контуру 

керування газовою форсункою 

Тиск газу 

ВИЩЕ  
НОРМИ 

> 3,8 bar 
Пошкоджений редуктор, пошкоджений 

датчик тиску 

НИЖЧЕ 
НОРМИ 

< 50 mbar 

Немає газу в балоні, пошкоджений або 
забруднений редуктор, електромагнітні 
клапанами, мультиклапан, трубопровід. 

Пошкоджений датчик тиску. 

ТИСК В 
КОЛЕКТОРІ 

ВИЩЕ 
НОРМИ 

> 3,8 bar 
Пошкоджені електропроводка або 
вакуумний датчик, неправильні 

механічні з'єднання 

НИЖЧЕ 
НОРМИ 

< 50 mbar 
Пошкоджені електропроводка або 
вакуумний датчик, неправильні 

механічні з'єднання 

Температура 
редуктора 

ВИЩЕ 
НОРМИ 

> 105 0C 

Датчик температури редуктора 
несправний, коротке замикання в 

електричній проводці датчика, збірка в 
оточенні елементів, що виділяють великі 

об'єми тепла (наприклад, випускний 
колектор) 

НИЖЧЕ 
НОРМИ 

< 10 0C 

Датчик температури редуктора 
несправний, обрив електропроводки 

датчика, відсутність циркуляції 
охолоджувальної рідини через редуктор 

або неправильний контур, 
продуктивність редуктора надто низька 

Температура газу 

ВИЩЕ 
НОРМИ 

> 100 0C 

Датчик температури редуктора 
несправний, коротке замикання в 

електричній проводці датчика, збірка в 
оточенні елементів, що виділяють великі 
об'єми тепла (наприклад, встановлення 

форсунок під кришкою двигуна) 

НИЖЧЕ 
НОРМИ 

< - 10 0C 

Датчик температури редуктора 
несправний, обрив електропроводки 

датчика, відсутність циркуляції 
охолоджувальної рідини через редуктор 

або неправильний контур, 
продуктивність редуктора надто низька 

Напруга живлення 

ВИЩЕ 
НОРМИ 

> 18 V Пошкоджений генератор 

НИЖЧЕ 
НОРМИ 

< 9 V 
Пошкоджений генератор, пошкоджений 

акумулятор 

Електроклапан 1 

ОБРИВ 
ЛАНЦЮГА 

I < 50 μA 
Обрив проводки, або пошкодження 

котушки клапана 

КОРОТКЕ 
ЗАМИКАННЯ 

I > 5A або T > 150 0C ( I max = 
6A) 

Коротке замикання в проводці або 
пошкоджена катушка клапана 

Електроклапан 2 

ОБРИВ 
ЛАНЦЮГА 

I < 50 μA 
Обрив проводки, або пошкодження 

котушки клапана 

КОРОТКЕ 
ЗАМИКАННЯ 

I > 5A або T > 150 0C ( I max = 
6A) 

Коротке замикання в проводці або 
пошкоджена катушка клапана 

Форсунка 
бензинова. nr 

ПОМИЛКА 
ЗЧИТУВАННЯ 

Відсутній сигнал бензинової 
форсунки 

(відображається номер 
форсунки, на якій відсутній 

сигнал) 

Пошкоджена електропроводка, 
неправильне з'єднання. Бензиновий 
комп'ютер вимкнув інжектор через 
відсутність запалювання в циліндрі 
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Різне

 На цій вкладці ви знайдете інші загальні параметри програми, в тому числі вибір порту зв'язку, 
збереження та читання файлів конфігурації, оновлення прошивки тощо.

 

 Вкладка розділена на кілька розділів:
 З'єднання - містить параметри, що стосуються зв'язку між контролером та програмою. Щоразу 
при завантажені програма автоматично намагається встановити зв'язок. Опитує всі активні COM-
порти, починаючи з останнього використовуваного, тому при використанні інтерфейсу USB ми радимо 
завжди підключати його до одного гнізда. Це значно прискорить процес з'єднання з блоком 
керування. Після роз'єднання, від'єднавши інтерфейс, програма автоматично переключиться в режим 
офлайн. З'єднання може відбуватися кількома способами.
Оновити список - запускає сканування комп'ютера та здійснює пошук усіх активних портів.
З'єднатись - дозволяє вибрати порт із списку та підключитися до контролера, натиснувши кнопку.
Пошук ЕБК - запускає автоматичний пошук блоку керування.
Від'єднатися - закінчує з'єднання.
Demo - запускає режим ‘demo’.
Запитувати про Bluetooth при запуску - після вибору цього параметра програма кожного разу 
запитуватиме, який спосіб зв'язку спочатку використовуати, Bluetooth або кабельне з'єднання.
Значок Bluetooth - перемикає програму в режим, в якому спочатку буде використовуватися 
Bluetooth.

 Конфігурація ЕБК -  містить параметри для збереження конфігурації блоку керування у файлі, 
читання конфігурації з файлу та завантаженя в блок керування, відновлення системних параметрів за 
замовчуванням (кнопка Скинути всі налаштування). 

 Розділ Мова дозволяє вибрати мову системи, а опція Показати вікно активує запит на вибір мови 
при кожному завантаженні програми.

 Розділ Для встановлювача включає в себе кнопку Документація (відкривається інструкція до 
програми, електричні схеми) та кнопку Відправити повідоплення, що дозволяє швидко 
спілкуватися з технічною підтримкою AG Centrum. Вам потрібно активне інтернет-з'єднання, щоб 
надіслати заявку.

 Лічильники напрацювання - включає часові лічильники роботи на бензині/газу та список 
останніх змін, що включають дату, час та комп'ютерний код, яким підключалися до блоку.
 
У вікні Версія ЕБК є інформація про апаратну версію (HW), версію програмного забезпечення (FW) 

Увага! Скидання контролера також анулює лічильники робочого часу.

16



 Розділ Захисний пароль, дозволяє захистити контролер паролем від несанкціонованого доступу. 
Якщо ви хочете заблокувати доступ до блоку, введіть попередньо визначену фразу у вікні пароля, щоб 
уникнути плутанини, повторно введіть його в вікні підтвердження (пароль буде видно як зірочки) та 
скористайтеся кнопкою «Зберегти». З цього моменту після підключення до цього блоку ви побачите 
лише вкладку «Різне» з активними основними функціями та рядком стану. Лише після введення пароля 
всі параметри програми активуються.
 Щоб розблокувати блок та видалити пароль, вікна Пароль і Підтвердження залиште порожніми і 
натисніть кнопку Зберегти.
 
 Оновлення ЕБК дозволяє змінити версію мікропрограми контролера. BlueBox дає змогу 
завантажити як нову, так і старшу версії програмного забезпечення.
 
 У вікні Сервісний інтервал відображається час, що залишився до наступного огляду (тільки якщо 
ця опція активна). 

Щоб налаштувати та активувати функцію 
нагадування сервісу, використовуйте кнопку 
справа. З'явиться нове вікно, де потрібно становити 
прапорець «Нагадування про сервіс». За 
замовчуванням, для сервісу встановлено 200 годин 
роботи на газі із середньою швидкістю 50 км / год 
або 10 000 км. Можна встановити інші значення 
сервісного інтервалу, для цього потрібно змінити 
значення у вікні Час та Середня швидкість, 
відповідно. Для простоти програма автоматично 
обчислює відстань для заданих значень. Щоб 
зберегти налаштування, натисніть Зберегти.
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Функція "Кредит" дуже схожа на нагадування про 
сервіс. Вона налаштовується таким же чином. 
Головна відмінність полягає в тому, що після 
встановленого часу система перестає перемикатися 
на газ, і може працювати тільки на бензині. Важливо 
включити захисний пароль блоку керування 
одночасно активуючи цю функцію. Це дозволить 
запобігти несанкціонованих модифікаціях. 
УВАГА!!! Якщо функція Кредит активна, а блок 
керування захищений паролем і якщо пароль 
трачено, зверніться до виробника, оскільки 
скидання блоку керування неможливе.



 

Таблиця підбору дюз форсунок

 Підбір дюз форсунок можна виконувати по наведенній нижче таблиці. Ці значення являються 
приблизними, остаточний розмір розраховується виходячи зі зачення множника після калібрування..
УВАГА: Наступна таблиця стосується лише систем з послідовним вприском. У випадку 
напівпослідовного або "повної групи" вприску, слід використовувати меньші дюзи.

      Форсунки HANA H2000 ,H2001/HERCULES GISM-i1000- послідовний вприск

  
      Форсунки MATRIX HD 344- послідовний вприск

         Форсунки VALTEK 3 OHM, RAIL 3 OHM, TOMASETTO IT01 - послідовний вприск

             
             
       Форсунки OMVL Reg Fast, HERCULES BLUE - послідовний вприск

         
   
      
 
 Рекомендований робочий тиск в системі від 1.0  до 1.3 bar.
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Тип форсунки/дюза Потуж. 1 цил. Потуж. 4 цил. Потуж. 6 цил. Потуж. 8 цил. 

Жовта(Yellow) / 1.9 mm < 20 HP <  80HP < 120HP < 160 HP 

Чорна (Black) / 2.1 mm 17 – 27 HP 68 – 108 HP 102 – 162 HP 136 – 216 HP 

Червона (Red) / 2.4 mm 24 – 36 HP 96 – 144 HP 144 – 216 HP 192 – 288 HP 

Зелена (Green) / без дюз 33 – 47 HP 132 – 188 HP 198 – 282 HP 264 – 376 HP 

Синя (Blue) / BF 42 – 60 HP 168 – 240 HP 252 – 360 HP 336 – 480 HP 

 

Діаметр дюз Потуж. 1 цил. Потуж. 4 цил. Потуж. 6 цил. Потуж. 8 цил. 

1,8 mm 10 – 13 HP 40 – 56 HP 60 – 78 HP 80 – 112 HP 

2,1 mm 14 – 20 HP 56 – 84 HP 78 – 120 HP 112 – 168 HP 

2,4 mm 21 – 25 HP 84 – 100 HP 126 – 156 HP 168 – 200 HP 

2,7 mm 26 – 32 HP 100 – 128 HP 156 – 192 HP 200 – 256 HP 

 

Діаметр дюз Потуж. 1 цил. Потуж. 4 цил. Потуж. 6 цил. Потуж. 8 цил. 

1,8 mm 18 – 23 HP 72 – 92 HP 108 – 138 HP 144 – 184 HP 

2,1 mm 23 – 28 HP 92 – 112 HP 138 – 168 HP 184 – 224 HP 

2,4 mm 28 – 33 HP 112 – 162 HP 168 – 198 HP 224 – 264 HP 

2,7 mm 33 – 40 HP 132 – 160 HP 198 – 240 HP 264 – 320 HP 

 

Діаметр дюз Потуж. 1 цил. Потуж. 4 цил. Потуж. 6 цил. Потуж. 8 цил. 

1,8 mm 12 - 17 HP 48 - 70 HP 72 - 105 HP 96 - 140 HP 

2,1 mm 18 - 24 HP 70 - 98 HP 105 - 147 HP 140 - 196 HP 

2,4 mm 25 - 32 HP 98 - 130 HP 147 - 195 HP 196 - 260 HP 

2,7 mm 33 - 40 HP 130 - 162 HP 195 -243 HP 260 - 325 HP 

 



 Налаштування - Автоналаштування

 Автоналаштування - складається з попереднього налаштування системи BlueBox під конкретний 
двигун. Процедура проводиться при низьких обертах і повинна виконуватися на повністю прогрітому 
двигуні.
На першому кроці ми маємо можливість попередньо переглянути та змінити основні параметри системи, 
необхідні для правильного виконання процесу. Ви також повинні вибрати, яке автоналаштування 
виконувати швидке або точне. Швидкий варіант - переключить всі циліндри одночасно, при точному 
відбудеться  перемикання окремих циліндрів у певному порядку.

УВАГА! Перед автоналаштуванням рекомендується вимикати всі додаткові пристрої в 
автомобілі, які можуть впливати на навантаження (кондиціонер, вентиляція, освітлення, 
радіо та ін.) Під час автоналаштування не дозволяйте двигуну перегріватись (запуск 
вентилятор охолодження радіатора) та не рухайте рульове колесо. Недотримання 
вищезазначених рекомендацій може суттєво вплинути на точність результатів процедури 
автоматичного налаштування.

Налаштування - Моделювання

Вкладка "Моделювання" складається з графіка, що показує співвідношення множника (на його 
основі обчислюється час вприску газу) до часу вприску бензину. У цій діаграмі відображаються карти 
бензину і газу, що показують, як змінюється час вприску бензинових і газових форсунок в залежності від 
навантаження двигуна. Є також панелі для керування графіком, картами та показаннями 
найважливіших параметрів системи.

 В головному вікні відображаються Крива моделі та карти: та . Зліва знаходиться вісь Бензин Газ 
множника, в нижній частині вісь часів вприску (регулюється за допомогою повзунка знизу), а 
справа вісь MAP (тиск в колекторі). У лівому верхньому кутку відображаються значення часу 
вприску (мс) та відсоток множника (%) для поточної позиції курсора на моделі. Завдяки цьому ми 
можемо перевірити поточні параметри, пересуваючи курсор над модельною лінією в будь-якому місці
 Ми можемо змінити криву моделі декількома способами. Якщо ви хочете активізувати певну точку 
лінії моделі, перемістіть курсор миші над нею та натисніть (крапка зміниться на зелений квадрат).
 Ви можете змінити положення активної точки, "зачепивши" її за допомогою лівої кнопки миші та 
перетягнувши його в будь-яке місце на карті або за допомогою стрілок на клавіатурі.
 Перехід між активними точками можна виконувати за допомогою клавіш CTRL та клавіш 
керування курсором (наліво, направо). 
 Щоб перемістити всі точки одразу, тобто всю модель вгору або вниз, активуйте одну з точок, потім 
утримуйте клавішу CTRL і використовуйте клавіші зі стрілками вгору або вниз.
 Для зміни положення точки з кроком в 5 одиниць, використовуйте клавішу SHIFT та клавіші зі 
стрілками одночасно.
 Підвищуючи значення множника, тобто, рухаючи його вгору, ми збільшуємо дозу газу; 
зменшуючи значення множника, тобто, рухаючи його вниз - ми зменшуємо дозу газу.
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 Можна додати точки на модельній лінії, для цього натисніть на лінію за допомогою правої 
кнопкою миші або використовуйте клавішу Insert на клавіатурі (модельна лінія може містити 
максимум 16 точок). 
 Щоб видалити вибрану точку, клацніть правою кнопкою миші або використовуйте клавішу 
DEL.
 У нижній частині вікна розташовано опцію Відобразити карту, яка дозволяє будь-коли приховати 
карти бензину та газу. Запропонувати модель відображає зелену лінію, на якій повинна бути 
встановлена модель, щоб налаштування були правильні. Автоматичне налаштування встановлює 
модельну лінію згідно з запропонованою моделлю (ця функція буде більш детально представлена 
пізніше в посібнику, при описі правил налаштування). Зтерти газ видаляє карту газу, Зтерти бензин  
очистить карту бензину.. 

 На правій стороні є кнопка розширеної настройки. 
Вона відображає вікно Конфігурації збору точок, де 
ми можемо заблокувати оновлення бензинових та 
газових карт ,  а також вибрати алгоритм 
мапування. За замовчуванням встановлено 
оптимальний алгоритм, який дозволяє збирати карти з 
пристойною швидкістю та гарною точністю.

В нижній частині є панель показань, в якій відображаються поточні часи вприску бензину та газу, 
значення вакууму/тиску в колекторі (MAP [bar]), актуальний тиск редуктора (Тиск [bar]) та 
встановлення робочого тиску (Робочий тиск [bar]). Подвійне клацання на вибраному параметрі  
покаже параметр у додатковому вікні на передньому плані на всіх вкладках. Збільшуючи розмір вікна, ми 
збільшуємо розмір шрифту.

Увага! Правильне встановлення робочого тиску необхідне для правильної роботи 
компенсації тиску газу. Він автоматично встановлюється під час процесу автоматичного 
налаштування. У випадку подальшої зміни тиску, автоматичне налаштування слід виконати 
ще раз, або встановити робочий тиск  вручну, так щоб при роботі на газі, у режимі холостого 
ходу, коли двигун повністю теплий, його значення співпадало з тиском, що значиться в 
налаштуваннях.

 
Налаштування системи

 Наступний крок після Автоналаштування, що приведе до правильної настройки системи, полягає в 
тому, щоб зібрати карти часів роботи бензинових форсунок при різних навантаженнях під час роботи на 
бензині та газі. Зібрання цих карт та їх інтерпретація дозволять легко перевірити, чи правильна суміш у 
всьому діапазоні навантажень, а також, чи робота на газі, не «переналаштовує» бензиновий блок або не 
змінює його автоматичну адаптацію. Крім того, програмне забезпечення Blue Box може запропонувати 
зміни в моделі, а також модифікувати саму модель, щоб найкращим чином налаштувати систему.
 Після успішного завершення автоналаштування слід провести тест-драйв, під час якого створяться 
карти:  i . Бензинова Газова
 Карти бензину та газу автоматично створюється в пам'яті контролера незалежно від підключення до 
комп'ютера та діагностичного програмного забезпечення. Однак для прискорення всього процесу ми 
рекомендуємо пробну поїдку із підключеним комп'ютером. Після цього можна буде спостерігати за 
формуванням карт та генерувати навантаження, щоб зібрати всі характеристики двигуна.
 Збір обох карт має відбуватися на прогрітому двигуні, за тих самих умов, в тому ж 
напрямку і на ділянці дороги.
 Точки карти "збираються" під різними навантаженнями, лише якщо:
- температура редуктора >50 C
- оберти двигуна >500 i <4000
- MAP <0,95 bar для атмосферного двигуна та <1,85 bar для турбованого
- час від запуску двигуна >60 сек 
 Готовність до збору сигналізується зеленим кольором кульки на мапі. У випадку, якщо 
хоча б одна з перелічених вище умов не виконується, кулька буде чорною, а карти не 
будуть зібрані.
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Збір карти розпочинається на бензині. Дя відображення точок, потрібно активувати функцію 
Відобразити мапи. 
 Якщо точки видно у всьому діапазоні навантаження двигуна, з'являється безперервна лінія 
усереднення, ви можете перейти до газової карти.
В процесі роботи карти автоматично оновлюються. Щоб відключити оновлення бензинової карти 
запустіть Конфігурацію збору крапок та виберіть Заблокувати бензин.

Завершивши збір карти бензину, переведіть двигун на "газ" і створіть газову карту точно так само, як  
на бензині.

Якщо лінії карти не збігаються, це може означати, що доза газу не є оптимальною, і модель потребує 
корекції. Ви можете зробити це двома способами. Перша - ручна настройка. Якщо сині (газові) точки 
нижче рівня бензину, це означає, що доза газу є замалою, а модель повинна бути підвищена, тобто 
збільшити множник. Якщо сині точки вище бензинових, це означає, що доза газу занадто велика, модель 
повинна бути розташована нижче, зменшити множник.
Другий спосіб полягає у використанні функції "Рекомендувати налаштування". Після активації на 
графіку з'явиться зелена лінія, яка покаже, як повинна виглядати модель, так щоб карти бензину та 
газу збігалися. На цьому етапі модель має бути скоректована. Це можна зробити двома способами: за 
допомогою функції Автоматична модель або вручну. При прийнятті рішення про ручне 
регулювання, необхідно "витягнути" окремі контрольні точки з моделі та провести лінії моделі 
максимально близько до зеленої лінії, плавно без раптових переходів. У автоматичному варіанті, 
після натискання кнопки Автоматична модель, програма сама буде виправляти модель.
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 Після активації функції «Автоматична модель» карта газу автоматично видаляється, на екрані 
відображається лише карта бензину. Щоб перевірити результат коригування, знову зберіть карту 
газу. Ми збираємо нову карту так само, як і раніше.
 У випадку, якщо після виправлення моделі, карти ще не збігаються, внесіть інші виправлення 
так само, як і вперше. Виберіть функцію "Рекомендувати налаштування", натисніть кнопку 
"Автоматична модель" або виконайте ручну корекцію кривої моделі. Далі створюємо нову газову 
карту. Зазвичай для правильного налаштування достатньо однієї або дворазової адаптації моделі. 
Для великих розбіжностей у карті, використання функцій може знадобитися більше разів.
 Налашутвання можна вважати завершенним, якщо лінія бензинової карти та газової співпадають.

УВАГА! У випадку з новими автомобілями з більш технологічними двигунами зведення 
карти не повинно бути синонімом правильного та оптимального налаштування газової 
системи. У таких випадках ми пропонуємо перевірити правильність коригування, 
порівнюючи паливні коректи під час роботи на газі та бензині, за допомогою діагностичного 
обладнання.

Наприкінці ми радимо перевірити двигун на холостому ходу. Для цього ми залишаємо машину на 
холостому ходу, на бензині та спостерігаємо за часом вприску бензину. Тоді ми змінюємо подачу газу, і 
знову ми спостерігаємо час вприску бензину. Після зміни джерела живлення цей час повинен 
залишатися незмінним. Допустима різниця становить близько 3%.

Якщо різниця більша, потрібно налаштувати подачу газу за допомогою вкладки i 
Налаштування->RPM Карта



Налаштування - RPM карта

Вкладка RPM карта містить таблицю, яка дає змогу додатково налаштовувати вприск газу в 
залежності від обертів двигуна та часу вприскування бензину.

                             

            

 
 Функція RPM карта дозволяє дуже точно налаштувати подачу газу в діапазоні різних обертів та 
навантаження двигуна. Він також може бути використаний для точної корекції часу вприску газу при 
низьких обертах та великому навантаженні (при включеному кондиціонері або автомобілі з 
автоматичною коробкою передач).
 Режим Активовано дає можливість увімкнути або вимкнути всю мапу корекцій.
Жовте поле, що рухається по полях таблиці, показує поточні параметри двигуна (об / хв та час 
відкриття бензинових форсунок)
 Якщо ви хочете змінити газову дозу у певному полі, просто виберіть його, натиснувши ліву кнопку 
миші. Можна вибрати область або декілька полів за один раз, утримуючи ліву кнопку миші.
 Щоб внести зміни, після вибору відповідного поля або області, натисніть клавішу ENTER. 
З'явиться вікно:

Зміну значень можна робити трьома способами 
Абсолютно (=) - корекція приймає введене значення, незалежно від попереднього значення. У 
вищенаведеному випадку корекція зміниться у вибраному полі або області до -8
Лінійно (+/-) - корекція збільшується або зменшується (залежно від знаку) певним числовим 
значенням. У випадку з вищенаведеним, корекція зменшиться на 8 відносно значень у вибраному 
вікні або області
Відсоток (%) - корекція збільшується або зменшується (залежно від знаку) на певний відсоток. У 
випадку з вищенаведеним, корекція зменшиться на 8% у порівнянні з значеннями у вибраному вікні 
або області
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Налаштування - Компенсації 

Вкладка Компенсації включає в себе функції, які дозволяють зменшити вплив змін температури та 
тиску або прискорення на паливну суміш.

                             

            

Компенсація за температурою редуктора та температурою газу допомагає підтримувати 
оптимальну суміш, коли двигун перебуває на стадії нагріву, або коли температура газу перевищує 
норму:

- відразу ж при перемиканні на газ після тривалої зупинки, коли двигун ще не розігрітий, а газ має 
низьку температуру і високу щільність компенсація запобігає надто багатій суміші - час відкриття 
газової форсунки скорочується, наприклад: Tred = 30 на 4%
 - коли температура збільшується, газ стає розрідженішим, і це може призвести до того, що суміш може 
бути занадто бідною, з увімкненою компенсацією при високих температурах газу блок керування 
збагачує суміш, наприклад: при Т газі = 90 на 8% .

Компенсація за тиском газу перешкоджає зміні суміші при коливанні тиску. У системі BlueBox весь 
алгоритм "закладений" у програмі. Правильне налаштування робочого тиску необхідне для правильної 
роботи компенсації. Це можна зробити на вкладці «Налаштування-> Моделювання» (для отримання 
додаткової інформації див. Розділ «Налаштування - Моделювання»).

Для того, щоб система працювала належним чином, ми рекомендуємо ввімкнути компенсації 
температури та тиску, а також встановити правильний робочий тиск.

Заводська установка - рекомендована - значення компенсацій у виправданих випадках можуть бути 
змінені. Для цього виділіть поле (або декілька) за допомогою миші та використовуйте клавішу ENTER. 
З'явиться вікно, де ви можете ввести нове значення коригування. Другий спосіб - вибрати поле, яке ми 
хочемо змінити, і використовувати кнопки "+" та "-" на клавіатурі. Таким чином Ви можете змінити як 
значення корекції, так і значення температури.

Перемикач - індикація стану системи

 Перемикач у системі BlueBox сигналізує про різні режими роботи, що полегшує початкову 
діагностику системи:
- “стрічка” з діодів – відсутній звязок з блоком керування
- діоди рівня пульсують – очікування умов перемикання на газ
- діод “check” пульсує + 3 зумера - помилка в діагностиці, можлива робота на газі
- діод “check” горить постійно + 2 зумера – нагадування про сервіс, можлива робота на газі
- діоди рівня газу “падаюча лінійка” + 1 довгий зумер – малий тиск газу – перемикання на бензин
- діоди рівня газу “зростаюча лінійка” + 1 x довгий зумер – помилка в діагностиці, перемикання на 

бензин. 
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Налаштування - Автоматична адаптація (тільки блоки версії OBD) 
Блок керування BlueBox версії OBD обладнана системою автоматичної адаптації. Це функція 

автоматичного "навчання", яка гарантує, що суміш буде оптимальною на регулярній основі протягом 
усього часу роботи на газі. Автоадаптація в блоці BlueBox може працювати в одному з двох режимів:

 1. Час вприску бензин/газ
 2.OBD
Незалежно від вибраного режиму, алгоритм роботи аналогічний. Під час роботи з газом додатково 

враховується карта корекції автоадаптації при розрахунку газової порції. На підставі зібраних даних 
блок керування перевіряє, чи газова суміш знаходиться у допустимих межах, і якщо ні, вона виправляє 
карту коригування та газову порцію одночасно. Для налаштування цієї функції використовуються 
наступні параметри:

                             

            

Тип автоадаптації- 
OBD - базою самоадаптації будуть короткі та довгострокові коректи, прочитані безпосередньо з 
автомобіля OBD, 
Тривалість вприску - автоадаптація базуватиметься на картах часу вприску бензинових форсунок, 
зібраних під час роботи на бензині та під час експлуатації на газі, зв'язок з OBD не обов'язковий
Статична корекція - автоадаптація відключена, але зібрана карта корекції враховується при 
розрахунку газового вприску 
Вимкнена - автоадаптація вимкнена, карта корекцій не враховується при розрахунку газової порції

Навантаження з - MAP - навантаження двигуна буде розраховуватися на підставі тиску в впускному 
колекторі - чим більше відкритий дросель, тим вище тиск в колекторі, тим вище навантаження
OBD - інформація про навантаження двигуна буде взята безпосередньо з OBD автомобіля 
(рекомендована двигунам Valvetronic, в яких відсутній вакуум у впускному колекторі)
Бажана корекція - значення, що вказує на базову величину корекції суміші (тобто ту, до якої ми 
прагнемо, ідеальна), як правило, повинна бути нульовою. Система прагне до неї, тобто щоб суміш була 
однаковою на газі, як на бензині. У авто з високим пробігом, перевірте, які значення корекцій STFT та 
LTFT на бензині, якщо ці значення в середньому відрізняються від нуля, ми повинні встановити значення 
бажаної корекції аналогічним чином.
Припустиме відхилення - це максимальна різниця між поточно розрахованою миттєвою корекцією та 
значенням Бажаної корекції. Якщо миттєва корекція не перевищує відхилення, то автоматична 
адаптація не призведе до додаткових коригувань дози газу. Наприклад, якщо Бажана корекція 
дорівнює 0 а Припустиме відхилення дорівнює 5, автоматична адаптація почне працювати коли 
миттєва корекція становитиме менше -5% або більше ніж + 5%. Внаслідок природної тенденції 
бензинового блоку тимчасово змінювати час роботи інжекторів та короткочасні корекції, мінімальна 
допустима різниця становить 3%, а рекомендована - 5%.
Максимальная корекція [%] - максимальна, гранична величина регулювання дози газу, яка може 
бути введена шляхом автоматичної адаптації. 25% за замовчуванням
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Зміна значень               або              з кроком 50
    клавішами

Зміна значень               або              з кроком 1
    клавішами

      Ручна зміна
      значення корекції:
- виберіть лівою кнопкою
миші поле або область
 
- натисніть

- введіть значення 



Тип автоадаптації - Тривалість вприску
 У цьому режимі автоадаптація грунтується на картках часу відкриття бензинових форсунок. Першим і 
найважливішим кроком є збір карти часу відкриття форсунок на бензині. Це буде модель, до якої система 
буде прагнути під час руху на газі. Значення збираються в повному діапазоні навантажень та обертів 
двигуна. Умови, необхідні для початку збору, такі ж, як і для стандартних карт, показаних на вкладці 
«Моделювання» (див. стор. 20). Ми можемо спостерігати за станом збору, натиснувши кнопку 
"Бензинова карта". Точність автоадаптації в цьому режимі визначається якістю карти бензину! Для 
належної роботи цієї функції потрібна достатня кількість заповнення поля (чим більше зразків бензину, 
тим точніша автоматична адаптації)
 Стан збору карти у правій частині екрана вказує на відсоток прогресу у зборі карти. Мінімальне 
значення, що забезпечує безпечну та точну роботу цієї функції, становить 65%
 Зразки бензину збираються незалежно від того, підключено блок керування до ПК, але для 
створення більш швидкої і точної карти бензину ми рекомендуємо їздити за допомогою підключеного 
комп'ютера (попередній перегляд процесу створення карти).

                             

 Після збирання відповідної кількості полів ми можемо переключити систему на газ. Під час руху на 
газі буде створено блакитну карту часу відкриття бенз. форсунок і автоматично карта корецій.

 Кожна карта може бути вилучена, натиснувши червону кнопку з піктограмою кошика. Щоб 
виключити ділянку з автоадаптації, наприклад, режим дуже малих навантажень, в яку блок входить при 
гальмуванні двигуна (як на прикладі вище), або на ділянці швидкості холостого ходу, виділіть її лівою 
кнопкою миші та натисніть кнопку Заблокувати поле. 
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 Перемикання між
окремеми картами:
  - карта корекційСіра
 - карта бензинуЧервона 
 - карта газуСиня

 Поле відключене
від автоадаптації

Видалити карту

Заблокувати бензинову
карту

Стан збору карти

62 %

Stan zebrania mapy

65 %



Режим автоадаптація - OBD
 
 Режим OBD має одну суттєву перевагу над режимом "Тривалість вприску". Цей режим не вимагає 
збір карти бензину. Після завершення первинного налаштування та вімкнення самоадаптації в режимі 
OBD, ви можете практично негайно переходити на газ. Також немає небезпеки, що під час експлуатації 
користувач почне експлуатувати двигун в режимах, де відсутня базова карта бензину (наприклад, дуже 
високі оберти). Цей режим вимагає тільки підключення до системи OBD. Блок Bluebox зчитує параметри 
роботи двигуна, такі як стан паливної системи, короткострокові та довгострокові корекції, реєструє їх і 
створює карту поправки на їх основі.

                             

 У режимі OBD, перемикаючись на карту Бензину, ми побачимо карту усереднених корегувань 
палива, зареєстрованих під час роботи на бензині, а газова карта містить карту середніх корегуючих 
витрат пального, зареєстрованих під час роботи з газом. Ця інформація може бути використана для 
діагностичних цілей. 
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Електрична схема підключення

Також доступна в програмі, вкладка Різне ->Документація

                             

            

 

 

PRZEŁĄCZNIK
Перемикач

BRĄZOWY
КОРИЧНЕВИЙ

AKUMULATOR
Акумулятор

CZARNY 
ЧОРНИЙ

GND +12 ВОЛЬТ

CZERWONY / ЧЕРВОНИЙ

+12VOLT PO KLUCZYKU
+12ВОЛЬТ ПІСЛЯ ЗАПАЛЕННЯ

CZERWONO CZARNY
 ЧЕРВОНИЙ/ЧОРНИЙ

OBROTY
ОБЕРТИ (RPM)

FIOLETOWY / ФІОЛЕТОВИЙ Sonda Lambda
Датчик кисню

BEZPIECZNIK
ЗАПОБІЖНИК

10A

WTRYSKIWACZE BENZYNOWE
БЕНЗИНОВІ ФОРСУНКИ

DO STEROWNIKA WTRYSKU BENZYNY
ДО БЕНЗИНОВОГО БЛОКУ КЕРУВАННЯ
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MONTAŻ CENTRALI
ZŁĄCZEM DO DOŁU

Монтаж блоку
роз’ємом вниз

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
PODŁĄCZANE NA CZAS KALIBRACJI
(Додаткове обладнання тільки для

налаштування)

CZUJNIK 
PEŁNEGO 

WSKAZANIA
 

ДАТЧИК
РІВНЯ

CZUJNIK TEMPERATURY
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ

REDUKTOR
РЕДУКТОР

NIEBIESKO CZARNY / СИНЬО-ЧОРНИЙ

CZARNY / ЧОРНИЙ TYLNY
ELEKTROZAWÓR

   
Задній 

електроклапан

RÓŻOWY 
РОЖЕВИЙ

  +12V
(w zależności od typu wskaźnika)
(в залежності від типу датчика) 
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CZARNY 
ЧОРНИЙ

BIAŁY / БІЛИЙ

podłączenie opcjonalne /
не обов’язкове підключення 

ZIELONY / ЗЕЛЕНИЙ

NIEBIESKI / СИНІЙ

CZARNY / ЧОРНИЙ

Do czujnika ciśnienia gazu, MAP i 
temperatury gazu

До датчику тиску, MAP та 
температури газу

CENTRALA STERUJĄCA
Блок керування

CZARNY / ЧОРНИЙ

SYGNAŁ / СИГНАЛ

MASA / МАСА

WTRYSKIWACZE GAZOWE / ГАЗОВІ ФОРСУНКИ

SZARY
СІРИЙ

ŻÓŁTY
ЖОВТИЙ

FIOLETOWY
ФІОЛЕТОВИЙ

NIEBIESKI
СИНІЙ

Can H  pin 6

Can L  pin 14

GNIAZDO OBD
РОЗ’ЄМ OBD

Tylko wersja OBD (Тільки версія з OBD) 
POMARAŃCZOWY
ПОМАРАНЧЕВИЙ

POMARAŃCZOWY/CZARNY
ПОМАРАНЧЕВИЙ/ЧОРНИЙ
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