Uwagi ogólne
Wyœwietlacz urz¹dzenia posiada 3 pozycje przeznaczone na wynik pomiaru i jedn¹
skrajn¹ praw¹ pozycjê na numer funkcji. Do przechodzenia pomiêdzy poszczególnymi
funkcjami s³u¿y przycisk „F„. Do wybierania podpunktów danej funkcji s³u¿y
przycisk „-”. Przechodzenie pomiêdzy funkcjami lub podpunktami funkcji dzia³a
okrê¿nie. Przez chwilê po wybraniu funkcji pojawia siê jej oznaczenie w formie
symbolu. Przyk³adem symbol „Lic” oznaczaj¹cy licznik kilometrów. Wszystkie
wyniki pamiêtane s¹ do momentu resetu przyciskiem „R” lub zaniku zasilania
urz¹dzenia. Kalibracja natomiast jest zachowana nawet po zdjêciu zasilania. Po
za³¹czeniu przez krótk¹ chwilê wyœwietlany jest numer wersji (np. v1.1). Program
urz¹dzenia mo¿na zaktualizowaæ u producenta.

Opis funkcji
Funkcja 1 - „Lic” (licznik) (na prawym wyœwietlaczu „1” lub „b”, „c”, „d”)
Licznik kilometrów, czasu, œredniej i maksymalnej prêdkoœci w czasie jazdy.
Wyniki pamiêtane tylko przez 15 min. po wy³¹czeniu zap³onu.
1. Symbol (który pojawia siê na chwilê) Lic:
Licznik ³¹cznie przejechanych kilometrów od ostatniego resetu rêcznego.
Maksymalne wskazanie 999 km.
b. Symbol cS:
Licznik czasu od momentu w³¹czenia stacyjki. Wynik podawany w godzinach i za
kropk¹ w minutach.
Maksymalne wskazanie 9.59 godzin.
c. Symbol Pr:
Prêdkoœæ œrednia (km/h) liczona od ostatniego resetu rêcznego.
d. Symbol Prr:
Prêdkoœæ maksymalna (km/h) osi¹gniêta od ostatniego resetu rêcznego.
Wszystkie wyniki mo¿emy resetowaæ przez „R”.
Funkcja 2 - „Pr” (prêdkoœæ)
Pomiar prêdkoœci pojazdu z mo¿liwoœci¹ informowania o przekroczeniu 60 i 100
km/h. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e szybkoœciomierz fabryczny pojazdu przewa¿nie zawy¿a
wskazania o kilka km.
2. Symbol Pr:
Aktualna prêdkoœæ pojazdu (km/h).
b. Symbol biP:
Aktualna prêdkoœæ pojazdu (km/h). Dodatkowo w tej funkcji wydawany jest
krótki dŸwiêk z g³oœniczka przy przekraczaniu 60 i 100 km/h.
Uwaga
W funkcji 2 przyciskiem „R” mo¿esz zmieniæ jasnoœæ wyœwietlacza.
S¹ dwie mo¿liwoœci (jaœniej i ciemniej).

podpunktach. Us³yszymy krótkie dŸwiêki przy przekraczaniu 50 (jeden), 80 (dwa),
100 (trzy) i 120 km/h(cztery). Je¿eli nie zdo³aliœmy osi¹gn¹æ 50 km/h to ponownie
po zatrzymaniu zapali siê napis „Go”. Je¿eli nie zdo³aliœmy osi¹gn¹æ wy¿szych
prêdkoœci na miejscu ich wyniku zobaczymy „---”. Po zakoñczeniu próby wyœwietla
siê wynik czasu ostatniego osi¹gniêtego progu prêdkoœci.
3.
b.
c.
d.

Symbol
Symbol
Symbol
Symbol

50: odczytujemy wynik 0÷50 km/h.
80: wynik 0÷80 km/h.
100: wynik 0÷100 km/h.
120: wynik 0÷120 km/h.

Funkcja 4 - „400”
Pomiar czasu i prêdkoœci na dystansie 0÷400 m. Aby wykonaæ pomiar resetujemy,
pojawia siê „Go”.
4. Symbol 400: wynik 0÷400 m w sek.
B. Symbol Pr: tu zapamiêtany zostaje wynik prêdkoœci na 400 metrze.
Funkcja 5 - „610”
Pomiar czasu pomiêdzy osi¹ganymi prêdkoœciami. Konieczny reset i „Go”. Je¿eli
osi¹gniemy 120 km/h otrzymamy równie¿ czas 80-120 km/h.
5. Symbol 610: wynik 60÷100 km/h w sek.
b. Symbol 812: wynik 80÷120 km/h w sek.
Funkcja 6 - „H50” (hamowanie)
Dynamiczne pomiary hamowania. Funkcja mierzy iloœæ metrów potrzebn¹ do
zatrzymania pojazdu. Konieczny reset i „Go” przed prób¹. Je¿eli zaczniemy hamowaæ
od 100 km/h to otrzymamy dwa wyniki: 100÷0 oraz 50÷0 km/h.
6. Symbol H50: wynik 50÷0 km/h w metrach.
b. Symbol H10: wynik 100÷0 km/h w metrach.
Funkcja 7 - „CAL” (kalibracja)
Kalibracjê nale¿y wykonaæ po zainstalowaniu Auto-Speca. Okresowo mo¿na powtarzaæ
procedurê, gdy¿ zmiana ciœnienia opon i zu¿ycie bie¿nika mog¹ powodowaæ b³êdy.
Kalibracja urz¹dzenia:
1. naciskaæ na przycisk R do momentu pojawienia siê „---” (kilka sek.).
2. przejechaæ bez poœlizgu kó³ i po prostej drodze 1000 metrów.
3. Na krótko nacisn¹æ przycisk R. Urz¹dzenie zapamiêta wyœwietlon¹ w tym momencie
liczbê impulsów.
Podczas jazdy urz¹dzenie zlicza iloœæ impulsów na odcinku 1 km. Liczba ta
jest wyœwietlana przewa¿nie bez ostatniej pozycji, gdy¿ najczêœciej
otrzymywana jest wartoœæ z przedzia³u 1000÷8000.
Dok³adnoœæ kalibracji ma istotne znaczenie. Mo¿emy kalibrowaæ w oparciu o
licznik pojazdu, ale przeniesiemy jego ewentualny b³¹d. Przy nowych drogach
doœæ dok³adnie wyznaczaj¹ odleg³oœæ 100 m s³upki na poboczu. Najwiêksz¹
dok³adnoœæ daj¹ przyrz¹dy geodezyjne.

Funkcja 3 - „50” (przyspieszenie)
Pomiar czasu potrzebnego do osi¹gniêcia progów prêdkoœci: 50, 80, 100, 120 km/h
mierzony od chwili ruszenia pojazdu. Przed pomiarem nale¿y nacisn¹æ „R”, poka¿e
sie napis „Go” i mo¿na jechaæ nawet do 120 km/h. Wyniki zostan¹ zebrane w

Kalibracja do pomiarów paliwa:
1. Zatankuj do pe³na, wejdŸ do podpunktu „EnG” funkcji „CAL” i naciœnij „R”
(d³u¿ej).
2. Teraz nale¿y „spaliæ” co najmniej pó³ zbiornika (dla wiêkszej dok³adnoœci).
Realizacja tego punktu mo¿e zaj¹c kilka dni. W tym okresie Auto-SPEC musi byæ
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ci¹gle pod³¹czone do zasilanej (12V) instalacji samochodu.
3. Ponownie zatankuj do pe³na, zanotuj iloœæ paliwa i wartoœæ „EnG” oraz podziel
iloœæ paliwa przez „EnG”. Otrzymasz wspó³czynnik „Ust”.
Przyk³ad
- paliwo = 51,0 litra
- wskazanie „EnG” = 6.15
- „Ust” = 510 / 615 = 0,83
- wprowadzamy do Auto-SPEC’a liczbê = 083 (patrz punkt 4.)
4. WprowadŸ wspó³czynnik „Ust” do AutoSpec:
- wejdŸ do „Ust” funkcji „CAL”.
- naciœnij „R”, a¿ zacznie migaæ jedna pozycja.
- klawiszami „F” i „-” ustaw w³aœciw¹ wartoœæ w migaj¹cej pozycji.
- zacznie migaæ nastêpna pozycja, któr¹ te¿ nale¿y ustawiæ itp. Kropki
dziesiêtnej nie wprowadzamy.
5. Koñczymy przez naciœniêcie „R”.

Instrukcja obs³ugi
v 1.1

UWAGA
Je¿eli nie chcesz samemu wprowadzaæ wspó³czynnika,poproœ o to instalatora.
Funkcja 8 - „PAL” (zu¿ycie paliwa)
8. Symbol PAL: chwilowe zu¿ycie na 100 km (pomiar co 3 sek.).
b. Symbol tot: sumaryczne od momentu resetowania przyciskiem „R”.
c. Symbol PSr: œrednie zu¿ycie na 100 km od momentu resetowania.
Funkcja 9
Wygaszanie wyœwietlacza.

Wspó³praca z PC
Po zdjêciu pokrywy udostêpnione jest gniazdo dla specjalnego kabla, dziêki
któremu mo¿emy przekazywaæ dane do portu COM. Odbiór danych nastêpuje przy
pomocy „Hyperterminala” dostêpnego w Akcesoriach Windows. Przygotowujemy
równie¿ specjalny program, który pozwoli na analizê i wykresy.
Aktualne informacje o wspó³pracy Auto-Speca z PC na www.corral.pl lub
www.autoalarmy.pl

Warto pamiêtaæ
Poœlizg kó³ w czasie próby funkcji 3 nie wprowadza b³êdu pomiaru, o ile ko³a
nie œlizgaj¹ siê z prêdkoœci¹ mierzonego progu. Poœlizg wprowadza b³¹d przy
funkcji 4 (0÷400m) oraz funkcji 6 (hamowania). Nie nale¿y zatem blokowaæ kó³,
najczêœciej pomaga tu ABS.

Okablowanie

instalacja
pojazdu

auto-SPEC

ZIELONY - pomiar paliwa *
BIA£Y - prêdkoœæ
CZARNY - masa „-”
NIEBIESKI - „+” po stacyjce
CZERWONY - „+” 12V
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* pod³¹czyæ do przewodu
steruj¹cego wtryskiwaczem (jednym)

Auto-Spec jest uniwersalnym urz¹dzeniem posiadaj¹cym mo¿liwoœci pomiaru:
1. kilometrów, minut, œredniej i maksymalnej prêdkoœci w czasie jazdy
2. Prêdkoœci pojazdu z mo¿liwoœci¹ informowania o przekroczeniu 60 i 100 km/h
3. czasu potrzebnego do osi¹gniêcia prêdkoœci 50, 80, 100, 120 km/h
4. czasu pomiêdzy osi¹ganymi prêdkoœciami 60- 100 oraz 80÷120 km/h
5. czasu na drodze 0÷400 m i finalnej prêdkoœci
6. drogi hamowania z prêdkoœci 50÷0 oraz 100÷0 km/h
7. chwilowego, sumarycznego i œredniego zu¿ycia paliwa
Urz¹dzenie zasilane jest wprost z instalacji pojazdu. Dodatkowo nale¿y pod³¹czyæ
zasilanie ze stacyjki, sygna³ impulsów tachometrycznych oraz sygna³ steruj¹cy
wtryskiwaczem. Po pod³¹czeniu elektrycznym nale¿y wykalibrowaæ urz¹dzenie
(funkcja 7).
Aktualne informacje znajduj¹ siê na www.corral.pl lub www.autoalarmy.pl
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