
Adaptacja Przepustnicy z tradycyjną  linką gazu. 

( bez zaworu regulacji biegu jałowego) 

 

Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę adaptacji przepustnicy, muszą zostać spełnione 
następujące warunki: 
-> Brak błędów a pamięci sterownika silnika. 
-> Napięcie akumulatora przynajmniej 11.5 V 
-> Przepustnica w pozycji: "Bieg jałowy" (noga z gazu). 
-> Przepustnica czysta! 
-> Wyłączone urządzenia elektryczne pobierające dużą ilość energii elektrycznej (ogrzewanie 
szyb, foteli, klimatyzacja, oświetlenie zewnętrzne) 
-> Temperatura płynu chłodzącego pomiędzy 5 a 95 C 
 

Podłączamy  Qscan Pro następnie  włączamy zapłon, silnik nie może być uruchomiony. 

Wchodzimy: 

1.moduły kontrolne ->01.elektronika silnika->1.Bez CAN BUS. 

Po udanym połączeniu wybieramy nastawy  „04.Nastawy podstawowe” i  następnie wybieramy kanał 
98. 

Pojawi nam się okno jak poniżej , podczas adaptacji będzie można usłyszeć pracę przepustnicy i 
zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane na wyświetlaczu.   

 

 

 

System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym 
można wyjść do głównego menu. 

 

 

 

Silniki wyposażone w sterowniki SIMOS i Marelli np. ADY, AEE. 



Wchodzimy: 

1.moduły kontrolne ->01.elektronika silnika->1.Bez CAN BUS. 

Po udanym połączeniu wybieramy nastawy  „04.Nastawy podstawowe” i  następnie wybieramy kanał 
001, Pojawi nam się okno jak poniżej , podczas adaptacji będzie można usłyszeć pracę przepustnicy i 
zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane na wyświetlaczu.   

Opis bloku: 

Numer bloku. Opis Wartości wymagane 
1 Obroty silnika 0 obr/min 
2 Temp. Płynu chłodzącego  
3 Napiecie sondy lambda  
4. Tryb silnika 00000000 
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Silniki AKL AEH, 1.6 benzyna 

1.moduły kontrolne ->01.elektronika silnika->1.Bez CAN BUS. 

Po udanym połączeniu wybieramy nastawy  „04.Nastawy podstawowe” i  następnie wybieramy kanał 
98,  Pojawi nam się okno jak poniżej , podczas adaptacji będzie można usłyszeć pracę przepustnicy i 
zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane na wyświetlaczu.   

 

Numer bloku. Opis Wartości wymagane 
1 Napięcie potencjometru 

przepustnicy 
3,7 do 4,75 

2 Napięcie potencjometru 
nastawnika przepustnicy 

3,7 do 4,75 

3 Stan pracy jednostki sterującej 
przepustnicą 

XXXXXXXX 

4. Stan dopasowania jednostki 
sterującej przepustnicą 

XX 

 

 

 

 

Stan pracy jednostki sterującej przepustnicą 



xxxxxxx1 otwarty przełącznik biegu jałowego 
xxxxxx1x dopasowanie przerwane ze względu na niewystarczające 

napięcie akumulatora (poniżej 8 V) 
xxxxx1xx brak zasilania jednostki sterującej przepustnicą 

 
xxxx1xxx wystąpiła usterka podczas dopasowania jednostki sterującej 

przepustnicą 
xxx1xxxx wolne 
xx1xxxxx wolne 
x1xxxxxx wolne 
1xxxxxxx wolne 
 

Stan dopasowania jednostki sterującej przepustnicą 

x1  dopasowanie jednostki sterującej przepustnicą trwa 

1x wystąpiła usterka dopasowania przepustnicy 

 

Adaptacja przepustnicy DBW (protokół kwp-1281) 

 

Należy sprawdzić  w jakim systemie łączy się silnik, sprawdzamy go zaraz po wybraniu : 

1.moduły kontrolne ->01.elektronika silnika->1.Bez CAN BUS. 

 

Jeśli po takim komunikacie Qscan Pro, pokaże informacje o ECU, to znaczy że samochód łączy się za 
pomocą  protokółu kwp-1281, jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „ KWP-2000” to znaczy że nasz 
samochód łączy się za pomocą kwp-2000 

Adaptacje przepustnicy wykonujemy analogicznie jak przepustnice z tradycyjną linką gazu tylko 
zamiast w nastawach podstawowych wybrać kanał „98”, wybieramy kanał  „60” 

 

 


