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Įžanga 
EngineLink™ – tai profesionalus įrankis, skirtas automobilių uždegimo, kuro įpurškimo ir 
elektros sistemų diagnostikai. Tinka DIS (Direct Ignition Systems – tiesioginio uždegimo 
sistemas) ir skirstytuvines uždegimo sistemas turintiems varikliams. Diagnozuojamos 
uždegimo, paleidimo/krovimo ir kuro tiekimo sistemos, taip pat ir kompiuterio signalų 
davikliai bei jo valdomi įtaisai. Prietaiso AutoSort savybė automatiškai nustato uždegimo 
ritės ir žvakės kryptingumą varikliuose su DIS. Autotest funkcija automatiškai atlieka 
uždegimo ritės pirminės ir antrinės grandinių testus, galios testą, paleidimo/krovimo 
istorijos testą, taip pat ir elektroninės kompresijos testą maždaug per 10 minučių. Galios 
balanso ir galios indėlio testais patikrinamas cilindrų darbo efektyvumas varikliuose su 
DIS ir skirstytuvinėmis uždegimo sistemomis. Pirminės uždegimo ritės grandinės srovės 
testu patikrinamos ritės ir komutatoriai. Kibirkšties trukmės ir aukštos įtampos testais 
patikrinami aukštos įtampos laidai ir žvakės. Starterio darbo analizės testu galima 
patikrinti kompresijos cilindruose vienodumą, o paleidimo/krovimo analizės testas 
patikrina starterio ir krovimo sistemų darbo efektyvumą. 

Techniniai parametrai 
Matavimo diapazonai 
Akumuliatoriaus įtampa............................................................................ iki 19.99 Voltų 
Išorinė įtampa (10 Megomų įėjimo varža)........................................ ±20.00V nuolatinės 
................................................................................ iki 50.0 V amplitudinės kintamosios 
Srovė, per induktyvinį daviklį...................................................................nuo 0 iki.±600A 
Tachometras ...............................................................................nuo.100 iki 5,000 RPM 
Įkrovos laikas, Uždegimas......................................................Laipsniais, %, arba mSec. 
Valdymo įtampa/Pertraukiklio kontaktų varža......................................nuo 0 iki 3.0 Voltų 
Įkrovos laiko nestabilumas.............................................................................. Laipsniais 
Uždegimo kampo nestabilumas...................................................................... Laipsniais 
Uždegimo ritės srovė...............................................................................nuo 0 iki 19.9 A 
Uždegimo ritės įkrovos laikas............................................................. nuo 0 iki 9.9mSec 
Kibirkšties trukmė................................................................................nuo 0 iki 9.9 mSec 
Uždegimo energija............................................................nuo 0 iki 99 millivolt-sekundžių 
Antrinė uždegimo ritės įtampa KV ...................................................nuo 0 iki 32 Kilovoltų 
Impulsų dažnis....................................................................................nuo 0 iki 999 Hercų 
Cilindrų galios balansas....................................................................% RPM sumažėjimo 
Cilindrų galios indėlis.................................................................. greičio (sūkių) indeksas 
Srovės pulsacijos...................................................................... Pranešimas indikatoriuje 
Kompresija sukant starteriu.......................................................... % srovės maksimumo 
Purkštukų atidarymo impulso trukmė............................................... nuo 0 iki 99.9 mSec 
Srovės per purkštuką impulsai...................................................... nuo 0 iki 19.9 Amperų 
Sklendės padėties daviklis.................................................................... trūkių detektorius 
Deguonies daviklis..................................................................... Voltai ir pulsacijų dažnis 
su papildomais davikliais: 
Dyzelio RPM................................................................................. nuo 100 iki 5,000 RPM 



Prijungimas prie beskirstytuvinės 
uždegimo sistemos 

 
AUTKŠTOS ĮTAMPOS LAIDŲ GNYBTAI 
EngineLink™ diagnostinis analizatorius automatiškai nustato neigiamos ir teigiamos kibirkšties 
žvakes, taip pat ir uždegimo ričių poravimą. Prijunkite centrinio aukštos įtampos laido gnybtą prie 
pirmojo cilindro, o kitus aukštos įtampos laidų gnybtus galite prijungti bet kokia tvarka prie bet 
kurių cilindrų. Įžeminimo laidą patikimai prijunkite prie variklio korpuso. 
PIRMINĖS APVIJOS SROVĖS DAVIKLIS – DIS (Tiesioginio uždegimo sistemoms) 
Juodą pirminės apvijos srovės daviklį uždėkite ant laido, tiekiančio 12V maitinimą (B+) 
komutatoriui ir visoms uždegimo ritėms. Galite uždėti daviklį ant laido bet kurioje laidų pynės 
vietoje, tačiau įsitikinkite, jog daviklis uždėtas ant laido, kuriuo teka tik uždegimo impulsai. 
Daviklio etiketė turėtų būti nukreipta akumuliatoriaus teigiamo gnybto link (tolyn nuo uždegimo 
ritės). 
KIBIRKŠTIES DAVIKLIS 
Raudonas induktyvinis kibirkšties daviklis uždedamas ant pirmojo cilindro aukštos įtampos laido. 
Daviklį uždėkite arti žvakės ir ne mažiau 10 cm atstumu nuo aukštos įtampos laido gnybto, 
uždėto ant pirmojo cilindro aukštos įtampos laido. Etiketė ant kibirkšties daviklio turėtų būti 
nukreipta žvakės link. 
INDUKTYVINIS SROVĖS DAVIKLIS 
Uždėkite daviklį ant neigiamo akumuliatoriaus gnybto laido taip, kad rodyklė būtų nukreipta nuo 
akumuliatoriaus, arba ant teigiamo akumuliatoriaus laido taip, kad rodyklė būtų nukreipta link 
akumuliatoriaus. 
12V AKUMULIATORIAUS LAIDAS 
Prijunkite maitinimo laidus prie automobilio 12 voltų akumuliatoriaus. Jungti reikia tiesiai prie 
atkumuliatoriaus gnybtų. 
IŠORINIS MATAVIMO LAIDAS 
Jį prijungti nebūtina. Naudokite daviklių ir įtampos matavimams. 

Pirminės apvijos laidų spalvos 
Gamintojas                     Laido spalva                 Gamintojas                   Laido spalva 
GM, kai kure 4 cil.                 Rožinė                       Ford, Visi kiti                 Raudona/Žalia 
GM, Visi kiti                      Rožinė/Juoda                 Hyundai                        Juoda, Balta  
Chrysler                 Žalias/Juodas arba Raudonas  Infiniti                           Rudas/Geltonas 
Chrysler Importiniai           Judoas/Baltas               Lexus                           Juodas/Oranžinis 
Ford 4 cil.                               Mėlynas                   Mazda                          Raudonas/Šv. žalias 
Toyota                    Juodas/Oranžinis  Kitais atvejais žr.automobilio remonto elektrinę schemą 

Aukštos įtampos 
laidų gnybtai 

Pirminės apvijos 
srovės daviklis 

Kibirkšties 
daviklis 

Srovės 
daviklis 

Maitinimo laidai Išorinis matavimo 
laidas 



Prijungimas prie skirstytuvinės 
uždegimo sistemos 

 
AUKŠTOS ĮTAMPOS LAIDŲ GNYBTAI 
Atjunkite nuo kibirkšties dėžutės visus aukštos įtampos laidų gnybtus, išskyrus vidurinį laidą. Jį 
prijunkite prie uždegimo ritės aukštos įtampos laido. Jei uždegimo sistemoje naudojama vidinė 
uždegimo ritė, naudokite vieną iš komplekte esančių KV Plokštelių. 
UŽDEGIMO RITĖS PIRMINĖS APVIJOS GNYBTAS 
Prijunkite prie automobilio uždegimo ritės pirminės apvijos (-) gnybto. Retkarčiais pažymėtas 
"TACH", tai signalo šaltinis uždegimo ritės pirminės apvijos grandinės matavimams. Jis 
reikalingas kibirkšties blokavimui matavimo metu. 
KIBIRKŠTIES DAVIKLIS 
Raudonas induktyvinis kibirkšties daviklis uždedamas ant pirmojo cilindro žvakės aukštos 
įtampos laido. Prijunkite kuo arčiau skirstytuvo. Daviklio etiketė turėtų būti nukreipta žvakės link. 
INDUKTYVINIS SROVĖS DAVIKLIS 
Uždėkite daviklį ant neigiamo akumuliatoriaus gnybto laido taip, kad rodyklė būtų nukreipta nuo 
akumuliatoriaus arba teigiamo akumuliatoriaus gnybto laido, kad rodyklė būtų nukreipta link 
akumuliatoriaus. 
12V AKUMULIATORIAUS LAIDAI 
Prijunkite maitinimo laidus prie automobilio 12 voltų akumuliatoriaus. Jungti reikia tiesiai prie 
akumuliatoriaus gnybtų. 
IŠORINIS MATAVIMO LAIDAS 
Prijungti nebūtina. Išorinį matavimo laidą naudokite davikliams tikrinti ir išorinėms įtampoms 
matuoti. 
KV DAVIKLIŲ PLOKŠTELĖS 
Daviklių plokštelės pateikiamos GM, Toyota ir Nippondenso uždegimo sistemoms, kuriose 
uždegimo ritės sumontuotos skirstytuvo viduje. Kad galėtumėte nuskaityti aukštąją įtampą, 
pritvirtinkite atitinkamą plokštelę prie skirstytuvo korpuso, prijunkite aukštos įtampos laido gnybtą 
prie strypelio, esančio ant daviklio plokštelės, o kitą laido galą prijunkite prie Distributor KV Lead 
(skirstytuvinės sistemos aukštos įtampos laido) arba Cylinder #1 (pirmojo cilindro gnybtas) 
jungties aukštos įtampos pynėje, skirtoje DIS sistemoms. 
PASTABA: KV daviklių plokštelės yra jautrios. Kad matavimų rezultatai būtų patikimi, matavimo 
metu rankas ir aukštos įtampos laido gnybtą laikykite atokiai nuo KV daviklio plokštelės. 

Srovės 
daviklis 

Kibirkšties 
daviklis 

Išorinis matavimo 
laidas Maitinimo laidai 

Aukštos įtampos 
laido gnybtas 

Uždegimo ritės 
pirmnės apvijos 
gnybtas 



Prijungimas, kai nėra uždegimo ritės 
minusinio gnybto 

 
AUKŠTOS ĮTAMPOS LAIDŲ GNYBTAI 
Atjunkite visus aukštos įtampos laidų gnybtus nuo kibirkšties dėžutės, išskyrus vidurinį laidą. 
Prijunkite jį prie uždegimo ritės aukštos įtampos laido. Jei uždegimo sistemoje naudojama vidinė 
ritė, naudokite vieną iš pateiktų KV daviklių plokštelių. 
PIRMINĖS APVIJOS SROVĖS DAVIKLIS 
Uždėkite juodą pirminės apvijos srovės daviklį ant laido, tiekiančio 12V maitinimą (B+) 
komutatoriui ir uždegimo ritei. Daviklį ant laido galite uždėti bet kurioje laidų pynės vietoje, tačiau 
įsitikinkite, jog šiuo laidu teka tik uždegimo impulsai. Daviklio etiketė turi būti nukreipta link 
akumuliatoriaus teigiamo gnybto (nuo uždegimo ritės). 
KIBIRKŠTIES DAVIKLIS 
Raudonas induktyvinis srovės daviklis uždedamas ant pirmojo cilindro žvakės laido. Uždėkite kuo 
arčiau skirstytuvo. Ant daviklio esanti etiketė turi būti nukreipta žvakės link. 
INDUKTYVINIS SROVĖS DAVIKLIS 
Daviklį uždėkite ant akumuliatoriaus neigiamo gnybto laido taip, kad rodyklė būtų nukreipta nuo 
akumuliatoriaus, arba ant teigiamo gnybto laido taip, kad rodyklė būtų nukreipta link 
akumuliatoriaus. 
12V AKUMULIATORIAUS LAIDAS 
Prijunkite maitinimo laidus prie automobilio 12 voltų akumuliatoriaus. Prijungti reikia tiesiai prie 
akumuliatoriaus gnybtų. 
IŠORINIS MATAVIMO LAIDAS 
Prijungti nebūtina. Naudokite daviklių tikrinimui ir išorinių įtampų matavimui. 
 
Uždegimo sistema, kai nėra minusinio uždegimo ritės gnybto – tokia sistema, kurioje antrinė 
uždegimo ritės apvija sumontuota skirstytuvo dangtelio viduje, todėl ritės minusinis laidas yra 
nepasiekiamas. Kai kurios Toyota ir Nipondenso uždegimo sistemos yra tokio tipo. 

Aukštos įtampos 
laido gnybtas 

Kibirkšties 
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Srovės 
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Išorinis matavimo 
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srovės daviklis 



Mygtukai ir valdymas 
 
MENU (meniu) 
Spustelėkite MENU mygtuką, jei norite pereiti į pagrindinį testų 
meniu. 
MESSAGE (pranešimas) 
MESSAGE mygtukas aktyvus tuomet, kai ekrane matote 
žybsintį pranešimo simbolį (*). Pranešimai gali netilpti į vieną 
ekraną. Spaudykite MESSAGE mygtuką tol, kol peržiūrėsite 
visus pranešimus ir vėl pamatysite pirmąjį. 
HELP (pagalba) 
Spustelėkite HELP mygtuką, jei norite perskaityti matavimo 
situacijos kontekstą atitinkantį pagalbos pranešimą. 
PRINT (spausdinti) 
Spustelėkite PRINT mygtuką, kad išspausdintumėte ekrano turinį spausdintuvu. 
Rodyklių mygtukai 
Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus naudokite, jei reikia keisti skaičius ekrane arba pasirinkti kitą 
meniu punktą. 
NEXT (kitas) 
NEXT mygtukas naudojamas pereiti prie kito veiksmo testo procedūroje arba suaktyvinti 
pažymėtą meniu punktą. 
Kai kuriose situacijose NEXT mygtuko spustelėjimas panaikina didžiausią ir mažiausią 
išmatuotas reikšmes ir pradeda matavimus iš naujo. 

Pradinis nustatymas 
Cilindrų sk. 
Uždegimo sistemos tipas:DIS dviejų galų 
Taktų skaičius 
Uždegimo tvarka 
 
 
Skirstytuvinė Beskirstytuvinė 
Atskira uždeg.ritė Dyzelinis variklis 
Integruota uždeg. ritė DIS ritė/žvakė 
Nėra ritės (–) laido DIS dviejų galų 
 
 
 
 
 
Atjunkite srovės daviklį nuo automobilio. 
Nustatoma srovės daviklio nulinė reikšmė. 
Prašome palaukti. 
Nulinė reikšmė nustatyta sėkmingai. Vėl 
prijunkite srovės daviklį 

Kai įjungiamas prietaiso maitinimas, automatiškai pasirodo Engine Setup (variklio nustatymo) 
ekranas. EngineLink diagnostinį analizatorių turite užprogramuoti reikiama informacija apie 
tikrinamą automobilį. Rodyklių klavišais pastatykite žymeklį prie reikiamo meniu punkto. 
Spustelėdami NEXT suaktyvinsite pažymėtą meniu punktą ir pereisite prie kito meniu. 



Nurodykite cilindrų skaičių ir spustelėkite NEXT. Pamatysite kitą pranešimą ekrane, kuriame 
siūloma pasirinkti uždegimo sistemos tipą. 
Skirstytuvinės uždegimo sistemos gali turėti Separate Coil (atskirą uždegimo ritę) arba Integral 
Coil (integruotą uždegimo ritę), kai ritė yra skirstytuvo korpuse (pavyzdžiui, GM HEI). Kai kuriais 
atvejais, kaip daugelyje Nippondenso uždegimo sistemų, uždegimo ritės (-) laidas yra 
nepasiekiamas. Tokiu atveju nurodykite No Coil (-) Wire (nėra minusinio uždegimo ritės gnybto). 
Beskirstytuvinės sistemos – tai Diesel (dyzeliniai) varikliai, DIS Coil/Plug (tiesioginio uždegimo 
sistemos su atskiromis uždegimo ritėmis kiekvienai žvakei), taip pat ir DIS DblEnd (tiesioginio 
uždegimo sistemos su dviejų galų uždegimo rite), kai viena ritė tiekia kibirkštį dviem žvakėms 
vienu metu. 
Nurodykite uždegimo sistemos tipą, tuomet spustelėkite NEXT. Nurodykite 4 arba 2 taktus, 
tuomet nurodykite cilindrų uždegimo tvarką. Nurodę uždegimo tvarką, galėsite matyti duomenis 
tokia tvarka, kokia cilindrai išdėstyti variklio cilindrų bloke. Jei nurodysite pagrindinę pasiūlytą 
uždegimo tvrką, t.y. 1234, rezultatus matysite cilindrų uždegimo tvarka. 

Ignition Primary (Uždegimo ritės 
pirminės grandinės testas) DIS –
tiesioginio uždegimo sistemoms 

Uždegimo ritės pirminės grandnės testas 
715 RPM Akumuliatoriaus įtampa 14,60 V 
7,5A impulso srovė  Įkrovos laikas 3,3mS 
Valdymo impulso trukmė 3,3 mS 
 
Impulso srovė, A 7,5  7,8  7,3 
Įkrovos laikas mS 3,3  3,3  3,4 
Valdymo impulso trukmė mS 3,3  3,3  3,4 
Uždegimo ritė     1–4  2–5  3–6 
 
Šiame teste matuojamas galingumas 
pirminėje grandinėje ir ritės reakcija. Jei 
matavimų rezultatų nėra arba jie 
akivaizdžiai neteisingi, patikrinkite prietaiso 
prijungimą. 
BENDRASIS EKRANAS 
RPM nuskaitomas juodu pirminės 
grandinės srovės davikliu pagal uždegimo 
ričių pirminėmis apvijomis tekančios srovės 
impulsus. Akumuliatoriaus įtampa 
matuojama raudonu ir juodu maitinimo 
laidais. Kitoje eilutėje nurodytas uždegimo 
ričių pirminių grandinių srovės vidurkis ir 
vidutinis įkrovos laikas, kurio prireikė srovei 
ritėse išaugti valdymo impulso metu. 

VALDYMO IMPULSO TRUKMĖ MILISEKUNDĖMIS (DRIVE MILLISECONDS) 
Drive Milliseconds parametras yra bendra valdymo impulso trukmė nuo to momento, kai 
uždegimo ritės pradeda užsikrauti, iki kibirkšties žvakėje pradžios. Srovę ribojančiose 
elektroninėse uždegimo sistemose skirtumas tarp valdymo impulso trukmės ir įkrovos laiko yra 
vadinamasis “užlaikymo” (hold) periodas. 
DAUGIAKIBIRKŠTINĖS SISTEMOS 
Kai kuriose uždegimo sistemose kiekvieno darbo takto metu skeliama daugiau nei viena 
kibirkštis. Jei taip yra, ekrane matysite pranešimą "Multispark Ign." (daugiakibirkštinė uždegimo 



sistema) su nurodytu kibirkščių skaičiumi vienam darbo taktui. 
INDIVIDUALIŲ UŽDEGIMO RIČIŲ PARAMETRAI 
Kad pamatytumėte atskirų uždegimo ričių parametrus, spustelėkite rodyklių aukštyn arba žemyn 
mygtuką. Skaičių ekrane nurodyti Peak Amps (impulso srovės) parametrai, taip pat ir Build 
(įkrovos laiko) bei Drive milliseconds (valdymo impulso trukmės) parametrai kiekvienai uždegimo 
ritei. Yra dar du ekranai, kuriuose nurodyta impulso srovė ir įkrovos laikas milisekundėmis grafiniu 
juostelių formatu. 
IMPULSO SROVĖ (PEAK AMPS) 
Kiekvienoje uždegimo ritėje impulso srovės turėtų būti vienodos, nuo 4 iki 11 amperų. Jei 
pirminės apvijos maitinimo grandinėje yra blogų jungčių, srovės reikšmės gali būti mažos. 
ĮKROVOS LAIKAS MILLISEKUNDĖMIS (BUILD MILLISECONDS) 
Šie parametrai naudingi tikrinant srovę reguliuojačias uždegimo sistemas, kuriose įkrovos laikas 
yra fiksuotas. Paprastai įkrovos laikas yra nuo 3 iki 4 mSec. Šis laikas yra beveik pastovus iki 
maždaug 3000 RPM, o tuomet pradeda mažėti, jei RPM toliau didinamas. Jei akumuliatoriaus 
įtampa yra per maža, įkrovos laikas pailgėja. 
Įkrovos laikas priklauso nuo akumuliatoriaus įtampos, ritės pirminės apvijos induktyvumo ir 
komutatoriaus ribojamos impulso srovės dydžio. Jei kiti veiksniai nekinta, yra tokios 
priklausomybės: 
Įkrovos laikas pailgėja dėl didelės varžos pirminėje uždegimo ritės grandinėje. Nepamirškite, jog 
pirminės apvijos grandinė sudaryta iš maitinimo, pirminės uždegimo ritės apvijos, komutatoriaus ir 
jo jungties prie kėbulo. Padidėjusi varža dėl atsilaisvinusių arba sukorodavusių jungčių riboja 
pirminės grandinės srovę. Dėl to gaunamos mažos impulso srovės ir didelės įkrovos laiko 
reikšmės. 
Mažas įkrovos laikas gali būti dėl trumpo sujungimo ritės apvijose. 
Įkrovos laikas bus šiek tiek ilgesnis, kai variklio velenas sukamas starteriu, kadangi sumažėja 
akumuliatoriaus įtampa. Jei komutatorius apskritai nereguliuoja srovės, tai impulso srovės 
reikšmės gali būti didelės, o įkrovos laikas ilgas. Abu šiuos parametrus tuomet riboja tik pirminės 
grandinės varža ir akumuliatoriaus įtampa. 

Ignition Primary (uždegimo ritės 
pirminės grandinės testas) 
skirstytuvinėms uždegimo 
sistemoms 
KIBIRKŠTIES ENERGIJA 

715 RPM  Akumuliatoriaus įtampa 14,25V 
Kibirkšties energija 40    Valdymo 
impulsas 3,3V 
Įkrovos laikas 3,5mS   Virpesiai  2 
Įkrovos nestabilumas 0,30  Uždegimo 
kampo nestabilumas 0,20  

Kibirkšties energija parodo uždegimo ritės apvijų kokybę. Tai uždegimo ritės atiduodama 
kibirkšties metu energija miliVoltSekundėmis (mVSec). Variklis turėtų veikti arba jo velenas turi 
būti sukamas starteriu, kad galima būtų gauti stabilų signalą. Paprstai standartinės uždegimo ritės 
tiekia nuo 25 iki 40 mVSec energiją. Didelės energijos uždegimo sistemos tiekia nuo 40 iki 60 
mVSec. Jei šis parametras mažesnis nei 20 mVS, tai ritė teikia nepakankamai energijos. 
RIČIŲ VIRPESIAI (OSCILLATIONS) 
Šis parametras parodo uždegimo ritės gyvybingumą. Pramušta izoliacija ritėje arba prie jos 
prijungtuose elementuose slopina virpesius, todėl jie sumažėja arba jų išvis nėra. Pertraukiklio 
kontaktais valdomos uždegimo ritės paprastai teikia 4 – 8 virpesius, daugiau nei elektroninėse 
uždegimo sisemose, kuriose šis parametras yra nuo 1 iki 4. Kai kurie Chrysler uždegimo 



komutatoriai įkrovą pradeda iškart kibirkščiai pasibaigus, todėl paprastai šiose sistemose virpesių 
nėra. 
KOMUTATORIAUS / KONTAKTŲ VALDYMO ĮTAMPA (DRIVER VOLTAGE) 
Valdymo impulsas (driver) – tai valdymo įtampa įkrovos metu. Uždegimo sistemose su 
mechaniniu pertraukikliu šis parametras neturi būti didesnis, nei 0.3 volto. Elektroniniai 
komutatoriai paprastai tiekia nuo 0.5 iki 1.5 volto valdymo impulsą. Vienodo tipo uždegimo 
sistemose šis parametras neturėtų skirtis daugiau nei 0.2 volto. Šiame teste per didelė įtampa 
rodo sugedusį (per didelės varžos) komutatoriaus tranzistorių, blogus pertraukiklio kontaktus arba 
didelę jungties su kėbulu varžą. 
ĮKROVOS VALDYMO LAIKAS (DWELL) 
Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais galite pasirinkti įkrovos valdymo laiko indikaciją laipsniais, 
procentais arba milisekundėmis. Milisekundės naudingos tuomet, jei tikrinate įkrovos valdymo 
laiką srovę ribojančiose elektroninėse uždegimo sistemose, kuriose palaikomas stabilus 
uždegimo ritės įkrovos valdymo laikas. Paprastai aukštos energijos uždegimo sistemose (HEI) 
ritė įkraunama per 3.5 mS veikiant varikliui laisva eiga ir 4.5 mS, kai variklio velenas sukamas 
starteriu. 
ĮKROVOS VALDYMO LAIKO NESTABILUMAS 
Tai skirtumas laipsniais tarp ilgiausio ir trumpiausio įkrovos valdymo periodo. Elektroninėse 
uždegimo sistemose nestabilumas gali atsirasti dėl blogai veikiančio, nestabilaus komutatoriaus. 
Uždegimo sistemose su mechaniniu pertraukikliu pagrindinė nestabilumo priežastis yra 
mechaninis skirstytuvo ašies guolių ir paskirstymo veleno pavaros laisvumas. Uždegimo 
sistemose su mechaniniais pertraukikliais toks nestabilumas esant didesniems variklio sūkiams 
gali atsirasti dėl “pakibusių” kontaktų, kai nusilpusi kontaktų spyruoklė ar blogas tepimas. Šio 
parametro reikšmės neturėtų viršyti 3 laipsnių. 
UŽDEGIMO KAMPO NESTABILUMAS 
Uždegimo kampo nestabilumas – tai didžiausio ir mažiausio periodų nuo vienos kibirkšties iki 
kitos skirtumas, išreikštas variklio alkūninio veleno sukimosi laipsniais. Varikliuose be 
kompiuterizuotų uždegimo sistemų šis nestabilusmas reiškia mechaninės pavaros laisvumą iš 
paskirstymo velenėlio į pertraukiklio kontaktų velenėlį. Retkarčiais uždegimo kampą specialiai 
keičia variklio valdymo kompiuteriai. 
Nestabilūs sūkiai laisva eiga dėl grįžtamojo ryšio per deguonies daviklį dozuojant kurą taip pat 
gali sukelti uždegimo kampo pokyčius. Leidžiant dirbti varikliui didesniu RPM nestabilumas turėtų 
sumažėti tiek, kad neviršytų 3 laipsnių. Nuskaitykite nestabilumo reikšmę, kai variklis veikia 
pastoviu RPM ir palaikant jį nuo 1000 iki 3000 RPM ribose. Sūkiams kintant, uždegimo kampo 
nestabilumo matavimas neturi prasmės. 

Srovė ir įtampa uždegimo ritės pirminėje grandinėje 



Ignition Secondary (uždegimo ritės 
antrinės grandinės testas) DIS – 
tiesioginio uždegimo sistemoms 

Uždegimo ritės antrinės grandinės 
testas 
792 RPM  Akumuliatoriaus įtampa 
13,82 V 
Kibirkšties trukmė (vid.) 1,4 mS  
Išmetimo kibirkšties įtampa 2 V 
Įžiebimo įtampa (vid.) 11 KV 
Didžiausia (vid.) įtampa 17 KV 
 
EngineLink diagnostinis analizatorius 
analizuoja uždegimo sistemą ir nustato 
aukštos įtampos gnybtų poliarumą. Tą 
baigęs, ekrane pateikia nurodymą 
staiga atverti sklendę. Taip nustatomos 
mažiausia ir didžiausia reikšmės. 
Toliau pamatysite bendrąjį ekraną, 
kuriame nurodyti visų uždegimo ričių 
parametrų vidurkiai. 
KIBIRKŠTIES DEGIMO TRUKMĖ 
Kibirkšties degimo trukmė DIS 
(tiesioginio uždegimo sistemose) 
paprastai yra nuo 0.5 iki 1.5 mSec. 
Kibirkšties trukmė didėja dėl mažo 
arba užteršto žvakės tarpelio, 
pramušto izoliatoriaus, mažos 
kompresijos cilindruose ir riebaus kuro 
mišinio. Kibirkšties trukmė mažėja dėl 
uždegimo ritės antrinės apvijos trūkių, 
per didelio žvakės tarpelio, 

susidėvėjusių žvakių, didelės varžos antrinėje grandinėje ir lieso kuro mišinio. 
Kibirkšties trukmės sumažėjimas staiga atveriant sklendę – idealus būdas patikrinti 
žvakių, kuriose susidėvėję aštrūs elektrodų kampai, tarpelius, taip pat žvakės 
izoliatoriaus kokybę. 
Nutrūkę laidai ir didelė antrinės grandinės varža lengviausiai pastebimi esant stabiliam 
RPM nuo 1000 iki 2000. 
ĮŽIEBIMO ĮTAMPA KV — Reali ir didžiausia 
Įžiebimo įtampa – tai įtampa, kurios reikia, kad tarp žvakės elektrodų prasidėtų oro/kuro 
mišinio jonizacija. Kad mišinys būtų uždegamas patikimai, uždegimo ritės tiekiama 
aukšta įtampa turi būti didesnė, nei didžiausias įtampos poreikis kibirkščiai įžiebti. 
Padidėjusios įžiebimo įtampos priežastys gali būti per dideli žvakių tarpeliai arba 
susidėvėję žvakės, nutrūkęs aukštos įtampos laidas arba liesas kuro mišinys. Neįprastai 
mažos įžiebimo įtampos priežastis gali būti užterštas žvakės tarpelis, pažeista antrinės 



grandinės izoliacija arba maža kompresija. Paprastai reali įžiebimo įtampa yra nuo 5 iki 
10 KV esant stabiliems sūkiams, o didžiausia nuo mažiausios neturi skirtis daugiau nei 5 
KV. 
IŠMETIMO KIBIRKŠTIES ĮTAMPA (EXHAUST KV) 
Taip pat dar vadinamoji nuostolinė įtampa (waste KV). Uždegimo sistemose, kuriose 
viena ritė prijungta prie dviejų žvakių, išmetimo taktą atliekantis cilindras veikia kaip 
uždegimo ritės antrinės apvijos įžeminimas. Išmetimo kibirkšties įžiebimo įtampa bus 
nedidelė, kadangi be suspaudimo kibirkštis žvakėje įsižiebia lengviau. Išmetimo 
kibirkšties įžiebimo įtampa paprastai neviršija 5 KV. Didesnės reikšmės gali reikšti 
nutrūkusį aukštos įtampos laidą, per didelį žvakės elektrodų tarpelį arba užterštą žvakę 
priešingame uždegimo ritės gale. 
INDIVIDUALIŲ CILINDRŲ PARAMETRAI 
Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais galite pereiti prie vieno iš keturių papildomų 
ekranų, kuriuose nurodyti individualių cilindrų parametrai. 
Kibirkšties degimo trukmės juostelinių diagramų ekrane nurodytas realus kibirkšties 
degimo laikas kiekviename cilindre. Skaičius viršutiniame kairiame ekrano kampe 
parodo visų cilindrų vidurkį. Spustelėkite HELP, kad pamatytumėte papildomą ekrane 
nurodytų parametrų paaiškinimą. Kibirkšties trukmės skaitiniame ekrane skaičiais 
nurodyta mažiausia, didžiausia ir reali kibirkšties trukmė kiekviename cilindre. 
Aukštos įtampos juostelinių diagramų ekrane nurodytos įtampos kilovoltais reikšmės 
kiekviename cilindre. Kairės juostelinės diagramos apačia atitinka mažiausią įtampos 
reikšmę, o viršus didžiausią. Vidurinės juostelės viršus parodo realią kibirkšties įžiebimo 
įtampą, o dešinėje juostelėje nurodyta išmetimo kibirkšties įžiebimo įtampa. 
Aukštosios įtampos skaitiniame ekrane skaičiais nurodyta reali, didžiausia ir išmetimo 
kibirkšties įžiebimo įtampa kiekviename cilindre. 

Ignition Secondary (antrinės 
grandinės testas) skirstytuvinei 
uždegimo sistemai 
EngineLink diagnostinis analizatorius pateiks nurodymą staiga atverti sklendę. Taip 
nustatomos mažiausia ir didžiausia reikšmės. Pamatysite bendrąjį ekraną, kuriame 
nurodytos visų uždegimo ričių parametrų reikšmių vidurkiai. 
KBIRKŠTIES DEGIMO TRUKMĖ 
Kibirkšties degimo trukmė DIS sistemose paprastai būna nuo 0.5 iki 1.5 mSec. Didelė 
kibirkšties trukmė reiškia per mažus arba užterštus žvakių tarpelius, pramuštą izoliatorių, 
mažą kompresiją cilindruose arba riebų kuro mišinį. Maža kibirkšties trukmė gali būti dėl 
trūkių antrinėje uždegimo ritės grandinėje, padidėjusių žvakių tarpelių, susidėvėjusių 
žvakių, didelės antrinės grandinės varžos ir labai lieso kuro mišinio. 
Sumažėjusi kibirkšties trukmė, kai staiga atveriama sklendė, puikiai parodo žvakių 
tarpelių kokybę, kai aštrūs elektrodų kampai nusidėvėję, taip pat izoliatoriaus kokybę. 
Tokie gedimai, kaip nutrūkę laidai ar didelė varža antrinėje grandinėje, lengviausiai 
pastebimi esant stabiliam RPM nuo 1000 iki 2000 ribose. 
ĮŽIEBIMO ĮTAMPA KV — Reali ir didžiausia 
Įžiebimo įtampa – tai įtampa, kurios reikia, kad tarp žvakės elektrodų esančiame 
oro/kuro mišinyje prasidėtų jonizacija. Kad mišinys būtų uždegamas patikimai, uždegimo 
ritės tiekiama įtampa turi būti didesnė, nei didžiausias kibirkšties įžiebimo įtampos 
poreikis. Padidėjusios kibirkšties įžiebimo įtampos priežastys gali būti padidėjęs arba 
susidėvėjęs žvakės elektrodų tarpelis, nutrūkęs žvakės laidas arba liesas kuro mišinys. 



Sumažėjusi kibirkšties įžiebimo įtampa paprastai būna dėl užteršto žvakės tarpelio, 
pažeistos antrinės grandinės izoliacijos arba sumažėjusios kompresijos. Dažniausiai 
pasitaikančios realios kibirkšties 
įžiebimo įtampos reikšmės būna nuo 
5 iki 10 KV, esant stabiliam RPM, o 
mažiausia ir didžiausia turėtų skirtis 
ne daugiau kaip 5 KV. 
INDIVIDUALIŲ CILINDRŲ 
PARAMETRAI 
Rodyklių aukštyn ir žemyn 
mygtukais galite pereiti prie keturių 
papildomų ekranų, kuriuose 
nurodytos individualių cilindrų 
parametrų reikšmės. 
Kibirkšties trukmės juostelinių 
diagramų ekrane nurodyta reali 
kibirkšties trukmė kiekviename 
cilindre. Skaičius viršutiniame 
kairiame kampe nurodo visų cilindrų 
vidurkį. Spustelėkite HELP mygtuką, 
kad pamatytumėte ekrane nurodytų 
parametrų paaiškinimus. Kibirkšties 
trukmės skaitiniame ekrane 
nurodytos mažiausia, didžiausia ir 
reali kibirkšties trukmės skaitinė 
reikšmė kiekviename cilindre. 
Aukštos įtampos juostelinių 
diagramų ekrane nurodyta reali 
įtampos reikšmė kiekviename 
cilindre. Kairės juostelės apačia 
atitinka mažiausią, o viršus – 
didžiausią įtampos reikšmę. 
Vidurinės juostelės viršus atitinka realią kibirkšties įžiebimo įtampos reikšmę. 
Skaitiniame kibirkšties įžiebimo įtampos ekrane skaičiais nurodytos reali, didžiausia ir 
išmetimo kibikršties įtampos reikšmės kiekviename cilindre. 

Hard Start (neužsivedančio variklio) 
testas skirstytuvinei uždegimo 

sistemai 
Šiuo testu galima surasti gedimą kai 
variklis neužsiveda. Jei Engine Setup 
(variklio nustatymo) metu nurodėte 
Distributor Ignition (skirstytuvinę 
uždegimo sistemą), pamatysite čia 

parodytą ekraną. Uždegimo signalas šiam testui gaunamas iš uždegimo ritės pirminės 
apvijos gnybto, prijungto prie uždegimo ritės (-), arba TACH gnybto. 
Srovės reikšmės nurodo starterio vartojamą srovę, kurią matuoja induktyvinis srovės 
daviklis. Prieš atliekant testą, reikia nustatyti daviklio nulinę reikšmę. Kad nustatytumėte 



nulinę reikšmę, spustelėkite NEXT ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Ignition 
Energy (uždegimo energija) parodo uždegimo ritės įkrovos lygį. Dwell (įkrovos laikas) 
parodo uždegimo ritės įkrovos valdymo laiką. Auxiliary Volts (išorinę įtampą) galima 
matuoti išorinės įtampos matavimo laidu, kad įsitikintumėte, jog yra maitinimo įtampa 
uždegimo sistemoje, o taip pastebėtumėte galimus įtampos nuostolius laiduose ir 
jungtyse. Laide esanti įtampa parodoma abiejų – teigiamo ir neigiamo akumuliatoriaus 
gnybtų atžvilgiu. Kintamosios įtampos amplitudinės reikšmės (Volts AC P-P (peak-to-
peak)) naudingos tikrinant impulsinio tipo daviklius. RPM ir akumuliatoriaus įtampos 
reikšmės parodo starterio sistemos efektyvumą. Specifiniais diagnostikos režimais 
galima surasti žvakių, laidų, skirstytuvo rotoriaus ir dangtelio gedimus. 

Hard Start (neužsivedančio variklio) 
testas DIS sistemoms ir nesant 
minusinio uždegimo ritės gnybto 

Šis ekranas panašus į skirstytuvinės 
uždegimo sistemos testo ekraną, 
tačiau vietoj uždegimo energijos ir 
įkrovos laiko matuojami impulso 
srovė (Peak Amps) ir srovės didėjimo 
laikas (Build Time). 

Gedimo paieška, kai neužsiveda 
variklis su tiesioginio uždegimo 
sistema (DIS) 
Ši procedūra naudinga atiliekant diagnostiką kai neužsiveda variklis su tiesioginio 
uždegimo sistema. Nepraleiskite nė vieno veiksmo ir neatlikite šio testo, kol neįgysite 
pakankamai patirties naudodami EngineLink LT diagnostinį analizatorių. Neteisingai 
prijungę prietaisą, diagnostiką galite atilikti klaidingai. 
1. Nurodykite IGNITION:PRIMARY testą, tuomet mėginkite užvesti variklį. Toliau 
išvardinti parametrai turėtų atitikti nurodytas reikšmių diapazonų ribas: 
Battery Volts (akumuliatoriaus įtampa): Turėtų būti daugiau nei 9.6 volto. Jei taip nėra, 
atlikite starterio/krovimo sistemos diagnostiką ir remontą. 
RPM (variklio sūkiai): Turėtų atitikti tikrinamo variklio specifikaciją. 
Peak Amps (impulso srovė): Žr. tipinių reikšmių skyrelį šiame vadovėlyje, 28 psl. Šis 
parametras parodo komutatoriaus ir uždegimo ričių kokybę. Jei impulso srovės reikšmės 
nėra, patikrinkite komutatoriaus maitinimą. Jei yra 12 voltų maitinimo įtampa, 
osciloskopu patikrinkite RPM daviklį ir paskirstymo velenėlio padėties daviklį. Jei 
davikliai geri, sugedęs yra komutatorius. Jei visi anksčiau minėti parametrai atitinka 
nurodytas reikšmes, uždegimo ritės, komutatoriai, alkūninio veleno ir paskirstymo 
velenėlio padėties davikliai veikia gerai. 
2. Patikrinkite kuro slėgį ir kiekį. Jei viskas gerai, pereikite prie kito veiksmo. 
3. Atlikite Fuel Injector Test (kuro purkštukų testą) EngineLink LT diagnostiniu 
analizatoriumi. Sukant variklio veleną starteriu, Peak Amps (impulso srovės) reikšmė 
turėtų būti didesnė nei 4 amperai. Jei impulso srovė didesnė nei 4 amperai, sugedęs yra 
purkštukas. Atliekant šį testą, labai naudinga turėti tikrinamo automobilio kuro įpurškimo 
sistemos elektrinę schemą. 



Elektroninė kompresija 
Jei Engine Setup (variklio nustatymo) 
metu nurodėte DIS (tiesioginio 
uždegimo sistemą), EngineLink 
diagnostinis analizatorius primins jums 
atjungti kuro tiekimą, kad variklis 
neužsivestų testo metu sukant veleną 

starteriu. Tai dažniausiai padaroma atjungiant kuro purkštukų arba kuro sistemos relės 
maitinimo laidą arba saugiklį. Daugelis vėlesniųjų modelių automobilių atjungia kuro 
tiekimą, jei, prieš įjungiant starterį, iki galo atveriama sklendė. Variklis gali užsivesti 
netikėtai, todėl pasiruoškite paleisti raktelį ir pedalą. 
Jei variklyje yra skirstytuvinė uždegimo sistema, EngineLink diagnostinis analizatorius 
nuslopins uždegimą kai testo metu suksite variklio veleną starteriu. 
Uždegimo sistemos maitinimą reikia palikti įjungtą, kad analizatorius galėtų pajausti 
kiekvieno cilindro uždegimo impulsą. Testo metu automobilio durys turi būti uždarytos. 
Įjunkite starterį. Jei, sukant starteriu, variklyje uždegamas kuro mišinys, rezultatai bus 
klaidingi. Kai kurie varikliai apsaugomi nuo užsivedimo, jei įsiurbimo kolektoriaus sklendė 
laikoma plačiai atverta. Duomenys pradedami įrašinėti, kai analizatorius pajaučia sukimo 
starteriu impulsus. 
Varikliuose su skirstytuvine uždegimo sistema, kurioje blokuojama kibirkštis, variklis 
užsives, kai EngineLink diagnostinis analizatorius nutrauks kibirkšties blokavimą sukimo 
starteriu periodo pabaigoje. Kitu atveju ekrane pamatysite STOP CRANKING (išjunkite 
starterį) pranešimą. Variklyje su DIS sistema arba jei jums buvo priminta atjungti kuro 
tiekimą skirstytuvinę sistemą turinčiame variklyje, pamatysite pranešimą, primenantį 
įjungti nutrauktą kuro tiekimą. Tuomet pamatysite testo rezultatus. 
% Max eilutėje nurodytas starterio srovės kiekis, reikalingas įveikti kompresiją 
kiekviename cilindre, išreikštas didžiausios srovės procentais. Vienam (arba daugiau) 
cilindrui bus nurodyta 100%, o kitiems šis parametras turėtų būti keletu procentų 
mažesnis. % Low eilutėje nurodyta, kiek procentų mažiau srovės reikėjo kiekviename 
cilindre kompresijai įveikti. 
Jei visi parametrai šiame teste yra 5% nuokrypos ribose, kompresijos išsibarstymas 
cilindruose tikriausiai neviršija 25% nuo didžiausios slėgio reikšmės. Jei bent viena 
reikšmė skiriasi daugiau nei 7% (% Low yra daugiau nei 7%), tikėtina, jog tame cilindre 
yra gedimas. Tuomet ekrane pamatysite pranešimą, jog reikėtų pamatuoti kompresiją 
kompresimetru. Keturių cilindrų varikiams inidkatoriuje pateikiami parametrai gerai 
atitinka cilindrų kokybę, tuo tarpu šešių cilindrų varikiams parametrų reikšmės 
persidengia cilindrų atžvilgiu. Aštuonių cilindrų varikliams persidengimas toks didelis, jog 
mažiausią srovę iš tiesų gali atitikti ankstesnis cilindras. 
Palyginkite rezultatus su Power Contribution (galios indėlio), Power Balance (galios 
balanso) ir Ignition Secondary (uždegimo ritės antrinės grandinės) testų rezultatais. Šie 
rezultatai, greta kitų simptomų, gali parodyti, jog reikia pamatuoti tikrąją kompresiją 
cilindruose, prieš atiliekant kitus sudėtingus darbus. 
Atkreipkite dėmesį, jog variklio temperatūra ir trintis jame turi didelę įtaką starterio 
vartojamai srovei. Labai karštas arba šaltas variklis, taip pat ir variklis, kuriame yra nauji 
stūmoklių žiedai bei veleno įdėklai, gali vartoti didesnę, nei normali, starterio srovę, taigi, 
kompresijos netolygumai taps užmaskuoti. 
Starterio srovės reikšmės parodo kompresijos atskiruose cilindruose vienodumą. Tai 
įmanoma, kadangi starterio reikalaujama srovė atitinka starterio apkrovą, t.y. sukimo 
momentą, o šis kinta, stūmokliams įveikiant kompresiją cilindruose ir atšokant atgal. 



Dviejų galų DIS uždegimo sistemose tikėtina, jog pamatysite pranešimą "Results Not in 
Sync" (rezultatai neatitinka cilindrų numerių). Testo rezultatai išlieka tikslūs, tačiau 
prasideda ne pirmuoju cilindru. Jei visos reikšmės vienodos, sinchronizacija neturi 
reikšmės. Jei vienas arba keli cilindrai daug skiriasi, rekomenduojama matuoti tikrąją 
kompresiją kompresimetru. 
Jei abejojate testo rezultatais, atlikite jį dar kartą. 

Power Contribution (galios indėlis) 
Šiame teste matuojamas kiekvieno 
cilindro galios indėlis į bendrą variklio 
galingumą nenaudojant kibirkšties 
blokavimo. Power Contribution testo 
nėra, jei Engine Setup (variklio 
nustatymo) skyrelyje "Ignition" 
(uždegimo sistemą) nurodėte Diesel 
(dyzelinį varkilį). 
Kad atliktumėte šį testą varikliui su 
skirstytuvine uždegimo sistema, juodą 
pirminės uždegimo ritės apvijos srovės 
daviklį reikia uždėti ant laido, kuriuo 

tiekiamas 12 voltų maitinimas uždegimo ritėms taip, kad etiketė būtų nukreipta link 
akumuliatoriaus. 
Galimi du ekranai. Nuo vieno prie kito pereiti galima rodyklių mygtukais. Juostelinės 
diagramos parodo santykinį kiekvieno cilindro galios indėlį. Kitame ekrane pateikiamos 
skaitinės atskirų cilindrų parametrų reikšmės. 
Šiam testui atlikti būtinas pastovus uždegimo momentas, pastovus oro ir kuro tiekimas, 
taip pat pastovi variklio apkrova, kad galima būtų palyginti atskirus cilindrus. Pastovią 
apkrovą varikliui galima suteikti įjungiant elektros įrenginius – ventiliatorių dideliu greičiu, 
tolimas žibintų šviesas ir pan. Leiskite varikliui dirbti laisva eiga. Tačiau, jei laisva eiga 
nestabili, naudokite sklendės laikiklį, kad padidintumėte sūkius iki 1200 RPM. Esant 
mažam RPM, rezultatai gaunami patikimesni, jei variklis veikia stabiliai. Taip pat gali būti 
naudinga šiam testui atjungti grįžtamąjį ryšį per deguonies daviklį. 

Diagramoje parodyta, 
kokią įtaką RPM turi 
cilindrų galios 
skirtumas variklio 
darbo takto metu. 
Mažą galią turinčio 
cilindro galios 
skirtumo parametro 
reikšmė bus 
neigiama. Tolygiai 
veikiančiuose 
varikliuose galios 

skirtumas neviršija 5. Neveikiančiam cilindrui šis parametras paprastai būna didesnis nei 
–15. 
Nepakankamai galios cilindrai dažniausiai turi dėl susidėvėjusių arba trūkusių stūmoklių 
žiedų, vožtuvų ir vožtuvų spyruoklių, pažeistos galvutės tarpinės, vakumo sistemos 
nesandarumų, netinkamo kuro mišinio, žvakių, laidų ir EGR gedimų. Jei cilindrų galios 
testas rodo padidėjusį RPM, taip gali būti dėl sukeistų vietomis aukštos įtampos laidų, 
atviro įsiurbimo vožtuvo, nesandarios EGR sistemos arba tai gali būti variklio valdymo 

GALIOS SKIRTUMO DIAGRAMA 

Galios
parametro

reikšmės

Cilindrų 
darbo 
tvarka



kompiuterio sukeltas efektas. 
Šio testo rezultatai, lyginant juos su Electronic Compression (elektroninės kompresijos) 
ir Ignition Secondary (uždegimo ritės antrinės grandinės) testų rezultatais, gali suteikti 
papildomos informacijos apie galimas blogo cilindrų darbo priežastis. 
Kad įgytumėte patirties, tikrindami gerai veikiantį variklį atjunkite kibirkštį viename 
cilindre, tuomet pamatysite neveikiančio cilindro efektą. 
Parametrai nuskaitomi pagal RPM kiekvieno cilindro darbo takto metu ir pakoreguojami, 
kad daugumai variklių parametrų reikšmės būtų panašios. Atskirų cilindrų parametrų 
reikšmės turi būti kuo vienodesnės. Aštuonių ir daugiau cilindrų varikliams silpnas 
cilindras gali būti nurodytas vėlesnėje pozicijoje, nei iš tiesų yra. Pavyzdžiui, jei blogai 
veikia cilindras Nr.4, tai jis bus nurodytas, kaip cilindras Nr.5. Varikliams su ypač 
sunkiais smagračiais blogai veikiančio cilindro efektas gali pasiskirstyti dviems ar net 
trims gretimiems cilindrams. Varikliams, kurių uždegimo tvarka netolygi, cilindrų galios 
skirtumas bus didelis, nors jie veikia normaliai. Payvzdžiui, šešių cilindrų varikliai, 
pagaminti iš aštuonių cilindrų variklio bloko. 

Power Balance (galios balansas) – 
Automatinis ir rankinis testai 

Varikliuose su skirstytuvine uždegimo 
sistema galios balansą, arba kiekvieno 
cilindro galios indėlį kitų cilindrų 
atžvilgiu galima nustatyti išjungiant po 
vieną žvakę ir matuojant RPM pokytį. 
Automatiniame režime EngineLink 

diagnostinis analizatorius nuosekliai blokuoja kibirkštį kiekviename cilindre ir parodo bei 
išsaugo kiekvieną cilindrą atitinkantį pradinį ir baigiamąjį RPM. 
Kuo daugiau sumažėja RPM, tuo didesnis buvo atjungto cilindro galios indėlis. Jei visų 
cilindrų galios indėlis vienodas, RPM sumažėjimas bus vienodas visiems cilindrams. Jei 
kuriam nors cilindrui atitinkantis RPM sumažėjimas yra tik 1/3 vidutinio kitus cilindrus 
atitinkančio RPM sumažėjimo, tokį cilindrą reikia toliau tikrinti kitais EngineLink testais. 
Jei visiems cilindrams RPM sumažėja labai nedaug, ankstesniame skyrelyje 
perskaitykite, kaip atjungti arba “apgauti” laisvos eigos stabilizavimo sistemas, kurios gali 
padidinti sūkius, atsiliepdamos į kibirkšties blokavimą. 
Atliekant testą, būtinas pastovus uždegimo momentas, fiksuotas oro/kuro tiekimas ir 
pastovi variklio apkrova, kad galėtumėte palyginti atskirus cilindrus. Jei RPM testo metu 
kinta, pamatysite pranešimą, jog reikia testą atlikti iš naujo. 
Stabili variklio apkrova gali pagerinti testo rezultatus. Geriausias būdas sukurti tokią 
apkrovą – įjungti dideliu greičiu ventiliatorių ir tolimas žibintų šviesas. Ypatingą dėmesį 
reikia atkreipti į tai, kad nebūtų įjugntos tokios apkrovos, kurios gali išsijungti testo metu, 
pavyzdžiui, oro kondicionieriaus kompresorius arba radiatoriaus ventiliatoriaus variklis. 
Priversdami variklį veikti didesniais sūkiais, nei reguliuojama laisva eiga, sumažinsite 
laisvos eigos kompensatorių įtaką ir įvesite variklį į tolygesnį darbo režimą. Testui 
tinkamos RPM reikšmės nuo 1000 iki 2500. Klausykitės variklio darbo, kai blokuojama 
kibirkštis. Didelis RPM sumažėjimas rodo gerą cilindro darbą. 
Jei variklis yra be kompiuterizuotos valdymo sistemos, tai uždegimo kampas, kuro 
mišinys ir laisva eiga laiko atžvilgiu nekinta. Tačiau aktyvinėse valdymo sistemose 
galima atjungti grįžtamąjį ryšį, kad uždegimo momentas ir kuro mišinys taptų pastovūs, 
tuomet testo metu RPM pokyčiai nebus minimalūs, o rezultatai taps patikimesni. 



Atlikę testą, kruopščiai prijunkite anksčiau atjungtus elementus. Testo metu gali atsirasti 
gedimų kodai kompiuterių atmintyje, tačiau jie paprastai išsitrina patys po 50 – 100 
užvedimų. 
Nepakankama cilindrų galia dažniausiai būna dėl žvakių ir laidų, stūmoklių žiedų, 
vožtuvų ir vožtuvų spyruoklių gedimų, vakuumo sistemos nesandarumų, netinkamo kuro 
mišinio, galvutės tarpinės nesandarumo ir EGR sistemos gedimų. Jei cilindrų testas rodo 
padidėjantį RPM, taip gali gali atsitikti dėl sukeistų vietomis aukštos įtampos laidų, atviro 
įsiurbimo vožtuvo, nesandarios EGR sistemos arba tai gali būti variklio valdymo 
kompiuterio efektas. 
Šio testo rezultatai, lyginant juos su Electronic Compression (elektroninės kompresijos) 
ir Ignition Secondary (uždegimo ritės antrinės grandinės) testų rezultatais, gali suteikti 
papildomos informacijos apie tikėtinas blogo cilindrų veikimo priežastis. 
Rankinis režimas 
Rankinį kibirkšties blokavimą galima naudoti tam, kad pasiklausytumėte variklio darbo 
garso pokyčių atskiriems cilindrams, taip įgydami papildomos informacijos apie tikėtinas 
gedimo priežastis. 
Kad tam tikrame cilindre blokuotumėte kibirkštį, pasirinkite Manual Suppression punktą 
POWER meniu ir nurodykite, kuriame cilindre norite blokuoti kibirkštį. Spustelėkite 
NEXT, kad blokuotumėte kibirkštį nurodytame cilindre. 

Starting Charging History (paleidimo 
ir krovimo istorija) 

Paleidimo ir krovimo istorija 
Starterio teikiami sūkiai 250 RPM 
Įtampa esant įjungtam starteriui 
11,04 V 
Generatoriaus srovė 37 A  Starterio 
srovė 132 A 
Atsistatymo laikas 1 sek. 
Akumuliatorius 504 CCA. 
 
Šios nuoseklios procedūros 
svarbiausia užduotis – patikrinti 
elektrinę variklio sistemą. Jos metu 
įvertinamas generatoriaus, 
akumuliatoriaus ir starterio darbas. 
Šio testo metu užrašomos 
akumuliatoriaus įtampos reikšmės ir 
suvartojama srovė, kai variklio velenas 
sukamas starteriu 15 sekundžių. 

Toliau atliekamas laukimo periodas, stebint akumuliatoriaus atsistatymo laiką. Toliau 
matuojama krovimo srovė, varikliui veikiant padidinta laisva eiga. 
Kad testo rezultatai būtų tikslūs, išjunkite visus elektros energijos vartotojus, įskaitant 
apšvietimą. Nepamirškite uždaryti automobilio durų, kadangi vidaus ir durų 
apšvietimui vartojama didelė srovė, todėl testo rezultatai gali būti netikslūs. 
Jei Engine Setup (variklio nustatymo) metu buvo nurodyta tiesioginio uždegimo (DIS) 
sistema, analizatorius primins jums atjungti kuro tiekimą, kad variklis neužsivestų sukant 
veleną starteriu. Tam naudokite automobilio remonto instrukcijoje rekomenduojamą 



kompresijai matuoti būdą. Tai dažniausiai daroma atjungiant kuro purkštukų arba 
uždegimo ričių maitinimo laidą. Leiskite varikliui veikti, kol jis užges, kad įsitikintumėte, 
jog kuro tiekimas tikrai nutrauktas. 
Skirstytuvinę sistemą turinčiuose varikliuose, kai prijungtas uždegimo ritės pirmnės 
grandinės gnybtas, EngineLink analizatorius blokuoja kibirkštį, kai įjungiate starterį. Jei 
dėl kokios nors priežasties EngineLink analizatorius negali blokuoti degimo sistemos, 
ekrane bus pateiktas nurodymas nutraukti kuro tiekimą. 
Kai ekrane bus pateiktas atitinkamas nurodymas, įjunkite starterį. Po 15 sekundžių 
analizatorius nurodys išjungti starterį ir degimą. (Jei akumuliatoriaus įtampa testo metu 
nukris žemiau 9.6 volto, tęsti nebus galima, todėl testas bus nutrauktas nepraėjus 15 
sekundžių.) 
Kai operatorius išjungs starterį, prasidės laukimo periodas, kurio metu tikrinamas 
akumuliatoriaus įtampos atsistatymo laikas. Geri akumuliatoriai atsistato per 1 – 2 
sekundes. Susidėvėję ar nepilnai pakrauti akumuliatoriai atsistato tik per 10 ir daugiau 
sekundžių. Įsitikinkite, jog visi elektros srovės vartotojai, įskaitant apšvietimą, šio testo 
metu išlieka išjungti. Automobilio durys turi būti uždarytos. 
Vėl įjunkite kuro arba uždegimo sistemos maitinimą kaip buvo prieš pradedant testą ir 
pasiruoškite užvesti variklį, kai bus pateiktas atitinkamas nurodymas. Padidinkite 
trumpam sūkius iki 1500 RPM, kad užtikrintumėte, jog “įsijungs” įtampos reguliatorius ir 
bus galima matuoti krovimo srovę. 
EngineLink analizatorius lieps nurodyti temperatūros diapazoną pagal akumuliatoriaus 
šalto starto srovės (Cold Cranking Amp – CCA) reikšmę. Pasirinkite akumuliatoriaus 
elektrolito temperatūrą, kuri gali skirtis nuo dirbtuvėse esančios temperatūros, jei 
akumuliatorius buvo atneštas iš labai šaltos arba labai karštos aplinkos prieš pat 
pradedant testą. Rezultatai tuomet atvaizduojami šiame ekrane. Kad pamatytumėte 
visus matavimų ekranus, naudokite pranešimo (message) ir rodyklių mygtukus. 

Voltampermetras 
Srovė matuojama induktyviniu srovės davikliu. Akumuliatoriaus įtampa matuojama 

maitinimo laidų gnybtuose. Išorinė 
įtampa matuojama išorinės įtampos 
matavimo laidu teigiamo arba neigiamo 
maitinimo gnybto atžvilgiu. Atskaitos 
tašką iš teigiamo į neigiamą 
akumuliatoriaus gnybtą pakeisti galite 

rodyklių mygtukais. Kad lengviau būtų skaityti, matavimo rezultatai vaizduojami dideliais 
skaitmenimis. Jei pastebimos didelės generatoriaus įtampos pulsacijos, ekrane 
pamatyste pranešimo įspėjamąjį signalą. Spustelėkite MESSAGE mygtuką, kad 
perskaitytumėte pranešimo tekstą. 

Srovės daviklio nulinės reikšmės 
nustatymas 

Atjunkite srovės daviklį nuo automobilio. 
Srovės daviklio nulinės reikšmės nustatymas. 
Prašome laukti. 
Nulinė reikšmė nustatyta sėkmingai. Vėl 
prijunkite srovės daviklį prie automobilio. 



Nurodykite šią funkciją, jei reikia nustatyti nulinę srovės daviklio reikšmę. Pranešimas 
primins jums, jog srovės daviklį reikia atjungti nuo matuojamos srovės laido. Po keleto 
sekundžių vėl pamatysite meniu, jei nulinė reikšmė buvo nustatyta sėkmingai. 

TPS (Trottle Position Sensor – 
sklendės padėties daviklio) testas 

Lėtai, bet tolygiai atverkite sklendę 
iki galo. 
0v    2,5v    5v 
Įtampa: -0,02   NEXT išvalo žymas 
inidkatoriuje 

Tai testas, atliekamas kompiuterio pagalba, ieškant sklendės padėties daviklio signalo 
trūkių. Kai sklendės arba oro matuoklės padėties daviklis pereina iš ramybės padėties į 
aukščiausią tašką, išėjimo įtampa turėtų keistis taip pat, kaip ašies padėties. Specialus 
trūkių detektorius veikia nuolat ir nepriklauso nuo atskaitymo dažnio. 
Prijunkite išorinės įtampos matavimo laidą prie sklendės padėties daviklio išėjimo laido. 
Įjunkite degimą. Pamatysite testo ekraną su nurodymu pereiti tolygiai ir lėtai iš vienos 
kraštinės daviklio padėties į kitą. 
Lėtai sukite daviklio ašį iki kraštinės padėties per visą judėjimo diapazoną. Pagal 
voltmetro parodymus įsitikinkite, jog išėjimo signalas atitinka įprastą diapazoną nuo 1 iki 
4 voltų. Jei pastebimi signalo trūkiai, nurodymo teksto vietoje pamatysite rodykles, 
atitinkančias kiekvieno trūkio padėtį. Dar kartą patikrinkite daviklį tose srityse, kur 
pastebėti trūkiai. Rodykles galima panaikinti spustelint NEXT mygtuką. 

02 Sensor (deguonies daviklio) testas 
Nurodykite deguonies daviklio tipą 
Cirkonio (dažniausiai pasitaikantis) 
Titano [,45V liamda] 
 
 
 
0,0 perėjimų per sekundę  % 
riebaus mišinio periodas 
Min.reikšmė  Voltai  Maks.reikšmė 
 
 

Prijunkite prie daviklio jungties laidų pynėje arba prie variklio valdymo kompiuterio 
jungties. Nepažeiskite laido izoliacijos, nes patekusi drėgmė gali sukelti koroziją arba 
elektrinio signalo nuotėkį į kėbulą. 
Įtampa iš automobilio deguonies daviklio tikrinama pagal perėjimų per stoichiometrinį 
tašką (0,45v) skaičių per sekundę, nurodant riebaus ir lieso mišinio būsenas. Naujausios 
mažiausia ir didžiausia reikšmės parodytos ekrane ir naudojamos diagramai sudaryti. 
Perėjimų skaičius per sekundę rodo sistemos aktyvumo lygį. Kai signalas aktyvus 
(daugiau nei 2 perėjimai per sekundę), nurodomas riebaus mišinio zonos laikas 
procentais. 



Paprastai perėjimų skaičius esant karštam varikliui ir stabiliai veikiant padidinta laisva 
eiga yra nuo 1 iki 3 diapazone. Jei perėjimų skaičius mažas, tai deguonies daviklis gali 
būti pažeistas. Daugiataškio įpurškimo sistemos paprastai pasižymi didžiausiu perėjimų 
skaičiumi per sekundę, o karbiuratoriniuose varikliuose daviklio signalas kinta lėčiausiai. 

Išorinis matuoklis 
Tai bendrosios paskirties matuoklis. 
Jis naudingas matuojant įvairias 
įtampas ir daviklių signalus. 
Prijunkite išorinės įtampos matavimo 
laidą prie įtampos arba daviklio 
išėjimo. Įtampos atskaitos taškas yra 

neigiamas automobilio akumuliatoriaus gnybtas per analizatoriaus maitinimo laido 
gnybtą. Nuolatinės (DC) įtampos diapazonas yra nuo 0 iki ±20 voltų, esant 0.01 volto 
atskaitymo tikslumui ir 10 megomų įėjimo varžai. Matuojant kintamosios (AC) įtampos 
signalus, kurių amplitudinė reikšmė neviršija 50 voltų, taip pat nurodomas dažnis iki 999 
Hercų ir darbo ciklas %. 
Šiame testo ekrane nurodyti visi matuojamo signalo komponentai vienu metu. Matuoklis 
yra pakankamai jautrus, todėl, matuojant nuolatinę įtampą, galite pastebėti jos pokyčius, 
vertinamus kaip impulsinius kintamosios srovės signalus, nurodant jų amplitudinę įtampą 
(Volt P-P) ir dažnį (Hertz). Šiuos pokyčių signalus galite ignoruoti, jie neturi įtakos 
tiesiogiai prijungtos nuolatinės įtampos matavimų rezultatams. 
Kad lengviau būtų skaityti matavimo rezultatus iš toliau, galite įjungti didelių skaičių 
ekraną spustelėdami rodyklių aukštyn arba žemyn mygtukus. 

Logic Trace (skaitmeninio signalo 
diagrama) 

Skaitmeninio signalo diagramą galite 
naudoti tuomet, kai reikia stebėti 
reguliarius arba atsitiktinius papildomų 
įrenginių, lempų ir solenoidų įjugimo 
impulsus, nedidelio dažnio 
kompiuterinius kodus ir kitus dviejų 
lygių (įjungta/išjungta) signalus. 

Paspausdami NEXT, sureguliuokite skleistinės greitį. Spustelėdami rodyklių mygtukus, 
galite keisti signalo atskaitymo slenkstį nuo –20 V iki +20 V. Jei norite sustabdyti 
skleistinę ir išsaugoti tam tikrą diagramą, paspauskite RECORD mygtuką. Tuomet 
atvaizdo kopiją galėsite matyti nejudančią, atskirai nuo “gyvosios” diagramos. 
Skaitmeninio signalo diagramoje atvaizduojami signalo perėjimai per tam tikrą nustatytą 
slenkstinę reikšmę. Realios įtampos reikšmės pateikiamos dešiniame viršutiniame 
ekrano kampe. Slenkstinę reikšmę reikia nustatyti signalo kitimo diapazone, kad 
signalas keistųsi į abi puses nuo jos. Jei taip nebus, ekrane matysite tik tiesią liniją. 

Solenoid Duty Cycle (Solenoido 
darbo ciklo) testas 
Solenoido darbo ciklo testą galite naudoti kuro mišinio kontrolę turintiems 
karbiuratoriams tikrinti arba dažninį signalą teikiantiems, pavyzdžiui, kai kuriems slėgio ir 
oro srauto davikliams, matuoti. Taip pat šiuo testu galima tikrinti Holo daviklius. 



Terminas “Duty Cycle” (darbo ciklas) 
reiškia tą laiko atkarpą, kurioje 
valdymo signalas būna žemas, t.y., 
kai solenoidas būna įjungtas. Darbo 
ciklas turi būti stabilus keleto procentų 
ribose ir dažniausiai yra apie 50%. 

Kai kurių daviklių signalo dažnis Hz kinta tiesiogiai, keičiantis variklio sūkiams. MC 
(Mixture Control – mišinio valdymo) solenoido valdymo dažnis turi būti pastovus, apie 8–
10 Hz. Pasirinkdami rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais, galite darbo ciklą matuoti 
milisekundėmis, procentais arba laipsniais/60o. 
Viršutinis dešinysis parametras parodo didžiausią ir mažiausią darbo ciklo reikšmę. Jei 
šie skaičiai vienodi, darbo ciklas yra stabilus. Jei šios reikšmės skiriasi, signalo impulso 
plotis kinta, o tai gali reikšti, kad yra aktyvinis valdymas (uždaras grįžtamasis ryšys), o jei 
jis neturėtų keistis, tai signalo šaltinyje arba valdančioje grandinėje gali būti gedimas. 

Kuro purkštukų valdymo signalo 
testas 

Parametrų reikšmės nebus 
vaizduojamos, jei nėra srovės impulsų, 
arba daviklis prijungtas atvirkščiai, arba 
uždėtas ant abiejų purkštuko laidų. 
Peak Amps (impulso srovė) parodo 
didžiausią valdančio impulso metu pro 

purkštuką tekančią srovę. Ją reguliuoja valdymo elementas. Paprastai impulso srovės 
reikšmės yra 4 amperai, kai naudojamas srovę reguliuojantis valdymo elementas, ir 0.7 
ampero, jei panaudotas valdymo elementas, kuriame srovę riboja varža. Palyginkite 
vieną valdymo elementų grupę su kita. 
Build Time (srovės didėjimo laikas) arba įsijungimo laikas milisekundėmis (mS) 
priklauso nuo solenoido ir adatėlės judėjimo. Šiek tiek trumpesnis nei normaliai srovės 
didėjimo laikas gali būti dėl solenoido apvijos trumpo jungimo arba užstrigusio purkštuko. 
Šiek tiek ilgesnis srovės didėjimo laikas gali būti dėl blogo valdymo elemento arba blogo 
kontakto jungtyse. Paprastai srovės didėjimo laikas yra 1.3 mS. 
PulseWidth (impulso plotis) nurodytas apatinėje inidkatoriaus eilutėje. Jis parodo, ar 
purkštukas aktyviai valdomas. 
Trumpam atverkite sklendę iki 
galo, kad pamatytumėte 
didžiausią ir mažiausą 
reikšmes. Vidurinė reikšmė 
parodo, kas vyksta realiu laiko 
momentu. Spustelėdami NEXT 
mygtuką, galite panaikinti Min ir 
Max reikšmes, kad jos būtų vėl 
pradedamos kaupti. 
KURO ĮPURŠKIMO SCHEMŲ 
TIPAI 
Sekvencinė – Kiekvienas 
pukrštukas turi atskirą valdymo 
elementą ir gali būti valdomas 
nepriklausomai nuo kitų 
purkštukų. 

Prijungimas prie kuro purkštuko 



Srovės didėjimo laikas tokiose sistemose gali persikeisti, todėl, kad parametrų reikšmės 
būtų teisingos, kiekvieną purkštuką tikrinkite atskirai. 
Porinė – Kiekviena purkštukų pora valdoma atskiru valdymo elementu. Srovės 
reikšmės, matuojamos per bendrą maitinimo laidą, bus dukart didesnės, nei tikėtinos 
vieno purkštuko reikšmės. 
Grupinė – Dvi cilindrų grupės valdomos pakaitomis. Srovės reikšmės, matuojamos per 
bendrą maitinimo laidą, bus 2, 3 arba 4 kartus didesnės, nei tikėtina vieną purkštuką 
atitinkanti reikšmė. 
Kuro purkštukų gedimų paieškos lentelė 
Srovė Įsijungimo laikas Sekvencinė sistema 
Nėra Nėra Nutrūkusi grandinė. Patikrinti. 
Maža Ilgas Laidai, jungtys arba valdymo elementas 
Didelė Trumpas Trumpas jungimas apvijose 
 
Srovė Įsijungimo laikas Grupinė arba porinė sistema 
Nėra Nėra Nutrūkusi grandinė arba blogas valdymo elementas 
Didelė ----------------- Trumpas jungimas purkštuko apvijose 
Normali Trumpas Trumpas jungimas apvijose, valdymo elementas geras 
Didelė Ilgas Valdymo elementas neriboja srovės 
Maža Ilgas Nutrūkusi, didelės varžos grandinė arba blogas valdymo 

elementas 

AutoTestas 
Atlikti autotestą 
Spausdinti išsaugotus duomenis 
Regimoji apžiūra 
Autotesto konfigūracija 
 

AutoTest (automatinis testas) yra vienas geriausių ir greičiausių būdų įvairiapusiams 
duomenims apie variklio darbą sukaupti. Analizatorius koreguoja automatinio testo 
procedūrą pagal Engine Setup (variklio nustatymo) metu nurodytą uždegimo sistemos 
tipą. 
AutoTest procedūros metu nuosekliai atliekami Starting/ Charging History 
(starterio/krovimo istorija), Ignition Primary (uždegimo pirminės grandinės), Secondary 
(antrinės), ir Power Balance (galios balanso) testai, o pabaigoje Electronic Compression 
(elektroninės kompresijos) testas. Kiekvienas iš testų išsamiai apibūdintas šios 
instrukcijos Variklio Testavimo skyriuje ir gali bet kuriuo metu būti atliekamas atskirai. 
Įsitikinkite, jog variklis yra darbo temperatūros ir veikia, jog prijungti visi reikiami 
matavimo laidai. Paleiskite AutoTest procedūrą kaip nurodyta anksčiau ir vykdykite 
ekrane pateikiamus nurodymus. Jums bus nurodyta atlikti testo metu įvairius veiksmus, 
pavyzdžiui, įjungti starterį Starting/Charging History testo metu arba spustelėti NEXT 
mygtuką, kad tęstumėte testą, atlikę kurį nors veiksmą. EngineLink diagnostinis 
analizatorius atliks visus kitus veiksmus ir išspausdins išsamią ataskaitą testo pabaigoje. 

AutoTesto konfigūracija 
Galite pasirinkti, kuriuos testus atliksite autotesto metu. 
Pirmajame ekrane galite pasirinkti, kuriuos testus norite atlikti varikliams su skirstytuvine 
uždegimo sistema. Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pastatykite žymeklio rodyklę 
prie norimo testo. Spustelėkite NEXT, kad patvirtintumėte pasirinktą punktą ir 
pereitumėte prie kito meniu.



Autotesto konfigūracija 
skirstytuvinėms uždegimo 
sistemoms. Galios testai 
Galios balansas  Teršalai/Cilindrai 
Galios indėlis      JOKIO 
Autotesto konfigūracija visiems 
uždegimo sistemų tipams 
Akumuliatoriaus istorija  Uždegimo 
momentas 
Uždegimo ritės pirminės/antrinės 
grandinės testai    Elektroninė 
kompresija 

Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pastatykite žymeklio rodyklę prie norimo testo 
pavadinimo. Spustelėkite NEXT, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Prie testų, įtrauktų į 
autotesto procedūrą, atvaizduojama žyma. 
Kai baigsite, spustelėkite MENU mygtuką, kad išsaugotumėte atliktus pakeitimus. 

Išsaugotų duomenų spausdinimas 
Atliekant testą individualiai arba kaip 
autotesto dalį, matavimų rezultatai 
išsaugomi, kad juos galėtumėte 
peržiūrėti ir išspausdinti. Tokioje 
spausdintoje ataskaitoje pateikiamos 
paskutinės išmatuotų parametrų 

reikšmės, taip pat visi testų metu sukurti diagnostiniai pranešimai. Jei testų neatlikote, 
pranešimas ekrane nurodys, jog nėra duomenų, kuriuos galima būtų spausdinti. Jei 
išjungsite maitinimą, visi išsaugoti duomenys bus ištrinti. 

Regimoji apžiūra 
Atlikti autotestą 
Spausdinti išsaugotus duomenis 
Regimoji apžiūra 
Autotesto konfigūracija 
 

Kad galėtumėte informuoti automobilio savininką apie papidomus gedimus, kuriuos gali 
prireikti šalinti vėliau, daugelio elementų būklę, pradedant padangomis bei pavarų 
dirželiais ir baigiant lango valytuvais bei lemputėmis, galite nurodyti regimosios apžiūros 
ataskaitoje (Visual Inspection Report). Ši ataskaita gali būti ir autotesto dalis. 
Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pastatykite žymeklį prie norimos kategorijos. 
Spustelėkite NEXT, kad pamatytumėte kategorijoje esančių elementų sąrašą. Tuomet 
rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pasirinkite vieną iš galimų eilutės pabaigų, OK 
(gerai), LOW (mažai) arba BAD (blogai). Spustelėkite NEXT, kad patvirtintumėte 
nurodytą elementą ir pereitumėte prie kito. Kiekvienos kategorijos, kurioje yra pažymėtų 
elementų, kairėje matysite žymą. Nurodykite "Return to MENU" (grįžti į meniu), kad 
sugrįžtumėte į kategorijų sąrašą. Nurodykite "Print" (spausdinti) ir spustelėkite NEXT, 
kad išspausdintumėte ataskaitą. 



Indikatoriaus kontrastingumas 
Pasirinkite vieną iš keturių galimų 
indikatoriaus kontrastingumo lygių, 
kad matomumas būtų geriausias. 
Kontrastingumo poreikis gali būti 
skirtingas priklausomai nuo 
apšvietimo ir temperatūros. 

Individualizuota antraštė 
Panaudodami šią funkciją, galite spausdintose ataskaitose nurodyti individualią keturių 
eilučių antraštę. 

INDIVIDUALIZUOTOS 
ANTRAŠTĖS SUDARYMAS 
Galima nurodyti keturias eilutes 
antraštės informacijos. Antraštė 
kuriama viršutinėse dviejose ekrano 
eilutėse. 

Dviejose apatinėse ekrano eilutėse nurodyti simboliai, kuriuos galima naudoti antraštėje, 
taip pat ir valdymo simboliai. Yra du žymekliai. Išdėstymo žymeklis – tai žybsintis 
stačiakampis, nurodantis vietą, kurioje bus įterptas kitas simbolis. Pasirinkimo žymeklis – 
tai žybsintis pabraukimo brūkšnelis. Rodyklės – tai valdymo simboliai, kuriais išdėstymo 
žymeklis perkeliamas į kitą vietą antraštės eilutėse. Jie nespausdinami. 
Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pastatykite pasirinkimo žymeklį prie vienos iš 
rodyklių, tuomet spustelėkite NEXT, kad išdėstymo žymeklį perkeltumėte kairėn, 
dešinėn, aukštyn arba žemyn. Kad pamatytumėte antraštės likutį, nurodykite valdymo 
simbolius – rodykles aukštyn arba žemyn ir perkelkite išdėstymo žymeklį į kitą eilutę. 
Rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukais pasirinkimo žymeklį pastatykite po norimu įterpti 
simboliu. Spustelėdami NEXT mygtuką, įterpsite simbolį toje antraštės vietoje, kurioje 
yra išdėstymo žymeklis. Išdėstymo žymeklis tuomet persikels per vieną poziciją dešinėn. 
Rodyklių mygtukus galima laikyti nuspaustus, kad greitai pereitumėte prie toli esančio 
simbolio. NEXT mygtuką galite laikyti nuspaustą, kad greitai įterptumėte daug to paties 
simbolio kopijų arba, jei nurodytas valdantis simbolis, greitai pakartoti nurodytą žymeklio 
perkėlimą. 
Kai antraštę sudarysite, reikės ją išsaugoti. Nurodę specialų valdymo simbolį “↵” ir 
spustelėdami NEXT, išsaugosite antraštę atmintyje ir sugrįšite į pagrindinį meniu. Jei, 
prieš nurodydami išsaugojimo simbolį, spustelėsite bet kurį kitą testo mygtuką, 
antraštė nebus išsaugota. 
ANTRAŠTĖS PAKEITIMAS 
Nurodykite CUSTOM HEADER (individualizuotos antaštės) funkciją EngineLink Setup 
(analizatoriaus nustatymo) meniu. Pastatykite išdėstymo žymeklį į tą poziciją, kurioje yra 
norimas pakeisti simbolis. Pasirinkite kitą simbolį ir spustelėkite NEXT. Išdėstymo 
žymeklis persikels per vieną poziciją dešinėn, kad galėtumėte įterpti kitą simbolį. 



Nustatymų išsaugojimas 
Išsaugoti dabartinį nustatymą, kaip 
naują pagrindinį? 
NE  TAIP 
 
Panaudodami šią savybę, galite 
dažniausiai naudojamą variklio 

nustatymą išsaugoti pastovioje analizatoriaus atmintyje. Išsaugoti nustatymai įkraunami 
kiekvieną kartą, kai įjungiate diagnostinio analizatoriaus maitinimą. 

Sistemos diagnostika 
Nurodykite diagnostinį testą 
Uždegimo ritės pirminės apvijos 
gnybtas 
Išorinės įtampos matavimo laidas 
Kibirkšties daviklis 

Vidiniais testais galite patikrinti įvairių matavimo laidų veikimą. Nurodykite, kurį laidą 
norite tikrinti ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

Scope Setup (osciloskopo 
nustatymas) 

Nurodykite signalo osciloskopui 
šaltinį 
Antrinės apvijos grandinė 
Pirminės grandinės srovė 

Scope Setup funkcija panaudoja dvi BNC jungtis, 
esančias analizatoriaus galinėje sienelėje. BNC-1 
visuomet siunčia sinchronizacijos impulsus pagal 
kibirkšties daviklio signalą. BNC-2 teikia antrinės 
uždegimo ritės apvijos signalą pagal KV įėjimą arba 
juodo pirminės grandinės srovės daviklio signalą. 
Pasirinkti vieną iš jų galite osciloskopo nustatymo 
metu. 
Su laboratoriniu osciloskopu galite naudoti bet kurį iš šių signalų arba juos abu. Toliau 
yra keletas įvairių laboratorinių osciloskopų sukurtų oscilogramų pavyzdžių. 

Uždegimas, antrinė 
grandinė su Ferret 91 

Uždegimas, antrinė grandinė 
su LS/2000, UEI 7100 

Kuro įpurškimo srovė su 
Ferret 91 



BNC-1 signalą galite naudoti laboratorinio osciloskopo sinchronizavimui. Taip galėsite 
bet kurį signalą matyti variklio sūkių (RPM) atžvilgiu. 

Spausdinimas per I/R jungtį 
Per ComLink IR jungtį galima spausdinti daugeliu populiarių su IBM suderinamų 
spausdintuvų. Analizatoriuje naudojamas spausdinimas simboliais, t.y. nenaudojant 
grafinio režimo. 
Sertifikuoti naudojimui spausdintuvai 
Cannon BJC-600 
Cannon BJC-4000 
Epson FX100 
Epson LX300** 
Panasonic KX-P1150** 
Panasonic KX-P2180 
**Rekomenduoja Ferret Engineering 
Jei negalite rasti vietinio šių spausdintuvų tiekėjo, galime nukreipti jus į užsakymų paštu 
kompaniją. Spausdintuvus pasirinkite atsargiai. Cannon BJC-6000, BJC-1000 ir BJC-
2000 su analizatoriumi neveiks. Nemanykite, jog vien todėl, kad spausdintuvo modelio 

numeris yra panašus į nurodytus ir to 
paties gamintojo, jis veiks su 
analizatoriumi. 
I/R šviesos diodai yra prietaiso šone. 
Įsitikinkite, jog šviesos diodai yra 
tiesioginio matymo linijoje ir ne toliau 

90 cm vienas nuo kito. 
Jei ekrane pamatysite No response (neatsako spausdintuvas) pranešimą, nepamirškite 
patikrinti tokių dalykų: 
Ar spausdintuvas įjungtas ir paruoštas darbui (on-line)? 
Ar baterija I/R kontrolerio dėžutėje gera? 
Ar I/R šviesos diodai ne toliau kaip 90 cm vienas nuo kito? 
Ar jie nenukrypę nuo tiesios linijos daugiau kaip 10°? 
Ar gerai sujungti I/R kontroleris ir spausdintuvas? 
Ar naudojate tik lygiagrečiąją jungtį I/R kontroleryje? 

Demonstracinis režimas 
EngineLink analizatoriuje yra vidinis demonstracinis režimas. Jei ruošiatės 
pademonstruoti prietaisą prieš parduodami arba tiesiog norite geriau įprasti naudotis 
neprijungę prie automobilio, naudingas bus demonstracinis režimas. Viskas, ką atlieka 
demonstracinis režimas – įkrauna testų ekranuose duomenis. Demonstraciniame režime 
nereikia iš tiesų “atlikti” testo, kad pamatytumėte jo rezultatus. 
Kad įkrautumėte DEMO duomenis, spustelėkite MENU, nurodykite SETUP, pažymėkite 
EngineLink Setup, nurodykite DEMO ir spustelėkite NEXT mygtuką. DEMO duomenys 
bus užkraunami visuose testuose, kuriuose duomenys išsaugomi. Spustelėkite MENU 
mygtuką ir peržiūrėkite norimą testą. Kai pasirinksite norimą testą, galėsite pasirinkti 
Examine old data (peržiūrėti senus duomenis) ir Live testing (atlikti realų testą). 
Nurodykite Examine,  kad pamatytumėte tipinius rezultatus. Jei pasirinkote LIVE test, 
domonstraciniai duomenys iš ekrano pašalinami ir jų vietoje vaizduojami tikrieji testų 
rezultatai. Galite vėl įkrauti DEMO duomenis bet kuriuo metu atlikdami aprašytą 
procedūrą. 



Dažniausiai pasitaikančios parametrų 
reikšmės skirstytuvinėse sistemose 
Čia išvardintos reikšmės yra tipinės daugumai dažniausiai pasitaikančių variklių, tačiau turėtų būti 
palygintos su gamintojo specifikacijomis prieš atliekant sudėtingą remontą. 
 Matavimas Tipinės 

reikšmės Interpretavimas 

Akumuliatoriaus 
įtampa (Variklis 
neveikia) 

12,4–12,8 V 

Patikrinamas akumuliatoriaus įkrovos 
lygis. Jei mažiau 12,3 V, 
akumuliatorius nepakrautas arba 
įjungta apkrova 

Variklis 
neužsiveda 

Uždegimo energija 
(įjungtas starteris) >20 mVsek Parodo, ar ritėje sukaupiama variklio 

paleidimui reikiama energija 
Akumuliatoriaus 
įtampa (Variklis 
veikia) 

13,2–15,2 V Parodo įtampos reguliatoriaus 
nustatymą ir generatoriaus darbą Krovimas 

Įtampos pulsacijos 
(Variklis veikia) Nėra Jei generatoriuje yra blogas diodas 

arba statorius, pamatysite pranešimą 
Uždegimo energija 
(Variklis veikia) 35–55 mVsek Tikrinama, ar nesugedę uždegimo 

ritės ir komutatoriai 
60% su 

rezistoriais Sureguliuokite, jei reikia Įkrovos valdymo 
laikas (dwell) (variklis 
veikia) 

3–4 mSek srovę 
ribojančiose 
sistemose 

Patikrinami komutatoriai 

Įkrovos laiko 
nestabilumas 
(variklis veikia) 

3,00 ir mažiau 
Tikrinamas pirminės uždegimo 
sistemos kokybė. Tikrinkite nuo 
laisvos eigos iki 2000–3000 RPM 

Uždegimo momento 
nestabilumas 
(variklis veikia) 

3,00 ir mažiau Rodo uždegimo momento 
netikslumus, jei daugiau 

Valdymo įtampa 
(variklis veikia) 

Elektroninei 
mažiau 1,5V 
Kontaktinei 

mažiau 0,3V 

Parodo ritės valdymo modulio darbą ir 
jo blogą kontaktą su kėbulu, jei įtampa 
per didelė 

Uždegimo 
ritės 
pirminės 
grandinės 
testas 

Ritės virpesiai 
(variklis veikia) 

Elektroninei 
sistemai 1–4 

virpesiai 
Kontaktinei 4–8 

Patikrinama ritės ir prijungtų elementų 
izoliacija 

Kibirkšties įžiebimo 
įtampa 8–15 KV Parodo žvakių tarpelių ir laidų būklę 

Kibirkšties trukmė, 
reali (laisva eiga) 0,8–2,3 mSek 

Parodo antrinės grandinės būklę. 
Galima nustatyti, ar nėra trūkių ir 
trumpo jungimo į kėbulą. 

Uždegimo 
ritės 
antrinės 
grandinės 
testas Kibirkšties trukmė, 

mažiausia 
(akseleracijos metu) 

>0,8 mSek 

Parodo susidėvėjusias žvakes ir per 
didelius tarpus tarp elektrodų, 
trūkusius žvakių laidus arba liesą kuro 
mišinį 

Kibirkšties trukmė, 
didžiausia 
(akseleracijos metu) 

vienoda visiems 
cilindrams 

Parodo užterštas arba pramuštas 
žvakes ir laidus. Parodo dingstančią 
kibirkštį. Riebų kuro mišinį 

Paleidimo/k
rovimo 
istorija 

Įtampa starteriui 
veikiant >9,6 V Parodo akumuliatoriaus ir starterio 

būklę 



starterio srovė 100–300 A 
Jei srovė per didelė, galbūt blogas 
starteris. Jei per maža, galbūt blogos 
jungtys arba akumuliatorius. 

Variklio sūkiai esant 
įjungtam starteriui >150 RPM Patikrinamas starterio pajėgumas 

Generatoriaus srovė 50–100 A Palyginkite su generatoriaus 
specifikacija 

Apskaičiuota šalto 
starto srovė (CCA) 

500–1000 CCA 
Palyginkite su 

akumuliatoriaus 
specifikacija 

Jei mažiau, nei nurodyta ant 
akumuliatoriaus, akumuliatorius yra 
silpnas, jį gali prireikti keisti 

Impulso srovė <5% Galbūt maža kompresija, jei daugiau 
nei 8% 

Galios skirtumas tarp 
cilindrų 

visiems 
cilindrams neturi 

viršyti 5 

Jei vienas ar keli cilindrai viršija, 
palyginkite su elektroninės 
kompresijos ir antrinės grandinės testų 
rezultatais Galios 

balansas ir 
indėlis RPM sumažėjimas % 

atjungiant kiekvieną 
cilindrą 

5–15%, 
vienodas 
visiems 

cilindrams 

Kuo didesnis skaičius, tuo geriau 
cilindras veikia. Neigiami skaičiai 
reiškia, jog variklio sūkiai didėja 

 
Toliau pateikiami mūsų gauti pirminės grandinės testų rezultatai. Besiskiriančios 10% reikšmės 
turėtų būti pripažįstamos normalios. Mes ypač rekomenduojame patikrinti keletą iš anksto žinomų 
gerų variklių, kad įprastumėte interpretuoti parametrų reikšmes. Ankstesniame puslapyje nurodyti 
Paleidimo/krovimo ir galios testų rezultatai yra vienodi DIS ir skirstytuvines sistemas turintiems 
varikliams. 
Kompanija/variklis Impulso 

srovė 
Įkrovos 
laikas Kompanija/variklis IImpulso 

srovė 
Įkrovos 
laikas 

General Motors   Ford Motor Company   
2,0L–I4 8,0 3,0 1,9L–I4 5,0 3,1 
2,2L–I4 9,0 3,0 3,0L–V6 5,0 3,5 
2,3L–I4(Quad4) 8,0 2,5 3,8L–V6 5,0 3,5 
Kitos DIS 4 cilindrai 9,0 3,1 4,0L–I6 5,0 3,5 
3,0L–V6 6,5 3,8 4,0L–V6 5,8 3,6 
3,1L–V6 10,0 2,8 4,6L–V8 5,5 3,3 
3,8L–V6 (Tipas I) 7,0 3,8 Chrysler corporation   
3,8L–V6 (Tipas II) 9,5 3,0 3,3L–V6 5,0 4,0 
Kitos DIS 6 cilindrai 9,0 3,1 3,5L–V6 5,0 4,0 
Saturn 1,9L–I4 7,6 3,3 3,8L–V6 5,7 3,8 
 
 Matavimas Tipinės reikšmės Interpretacija 

Pirminės 
grandinės srovė 

daugiau nei 4A, 
vienoda visoms ritėms 

Jei visose mažai, blogos pirminės 
grandinės jungtys. Jei mažai vienoje, 
tikrinkite jos komutatorių Ignition 

primary 
Įkrovos laikas 3–4 mSek, vienodai 

visoms ritėms 
Jei ilgesnis, tikrinkite komutatorių ir jo 
jumgtis. Jei trumpesnis, tikrinkite ritę. 

Ignition 
secondary 

Kibirkšties 
įžiebimo įtampa 

5–10 KV esant 
stabiliam RPM. 
Cilindrai skiriasi vienas 
nuo kito ne daugiau 5 
KV 

Jei daugiau, didelis žvakės tarpas, 
trūkęs laidas, liesas kuro mišinys. Jei 
mažai, užteršta žvakė, bloga antrinės 
grandinės izoliacija, maža kompresija 



Išmetimo 
kibirkšties 
įžiebimo įtampa 

mažiau 4 KV 
Jei daugiau, tikrinkite ar ne per didelis 
žvakės tarpas, ar netrūkęs laidas, ar 
neužteršta žvakė kitame ritės gale. 

 Kibirkšties 
trukmė 

Vienoda visiems 
cilindrams 

Jei trumpesnė, ieškokite trūkių 
antrinėje grandinėje. Jei ilgesnė, 
tikrinkite, ar neužteršti žvakių tarpeliai, 
ar nepramušta izoliacija. 

Atsarginės dalys 
Maitinimo laidas W004-02
Žalias srovės daviklis X000-02
Kibirkšties daviklis  X008-01
Pirminės grandinės srovės daviklis X012-01
Išorinės įtampos matavimo laidas W020-03
Žalias antgalių komplektas W020-85
Raudonas antgalių komplektas W020-82
Uždegimo ritės pirminės apvijos gnybto laidas W055-40
Kibirkšties dėžutė X020-42
KV laidai W020-42
Ilginimo pynė (Keturlaidė W055-02
Ilginimo pynė (Vienlaidė W000-03
KV daviklio plokštelė - GM HEI  X020-44
KV daviklio plokštelė – Toyota X020-45
KV daviklio plokštelė – Nipondenso X020-46

Priedai 
FerretClaws (Gnybtai)....................................................................................... Ferret 911 
Rinkinys iš 4 laidų pradūrimo įrankių, kuriais galima atlikti matavimus ankštose zonose 
 
Krepšys............................................................................................................... G014-09 
Nailoninis lagaminas 55 prietaisui ir laidams sudėti. 
 
ComLink IR .......................................................................................................Ferret 114 
Sąsajos dėžutė, sujungianti 55 prietaisą su tekstiniu IBM standarto spausdintuvu. 
 
DMM/Osciloskopo signalinių laidų rinkinys........................................................ W090-10 
BNC laidas ir adapteris iš BNC į Banana Jack. Dviem rinkiniais 55 prijungiamas prie 
laboratorinio osciloskopo. 
 
10 Cilindrų DIS Adapteris.................................................................................... X020-43 
Yra du Y adapteriai ir 2 KV laidai. 
 
Stovas.................................................................................................................. X014-55 
Laikiklis 55 prietaisui ir laidams sudėti. 



Techninė pagalba ir remontas 
Pateikti klausimus arba teirautis dėl remonto galite Ferret kompanijoje telefonu: 
(231) 627-5664, Faksas: (231) 627-2727, Nemokamas telefonas JAV (800) 627-5655. 
Jei siunčiate prietaisą į gamyklą, siųskite tokiu adresu: 
Ferret Instruments, Inc., 1310 Higgins Dr., Cheboygan, Ml 49721-1061 
Įdėkite raštą, kuriame apibūdinkite gedimą. 

Garantijos 
FERRET KOMPANIJOS RIBOTA GAMINIO GARANTIJA 

FERRET INSTRUMENTS, INC., esanti Čebogano mieste, Mičigano valstijoje, garantuoja tikrajam pirkėjui, 
jog FERRET kompanijos gaminiai neturi medžiagų ar pagaminimo defektų trijų metų laikotarpyje nuo pirkimo 
datos. Mūsų įsipareigojimas pagal šią garantiją yra remontuoti arba pakeisti, mūsų nuožiūra, bet kurias 
sugedusias dalis ir grąžinti prietaisą JAV esančiam siuntėjui., sumokant pašto išlaidas, jei už atsiuntimą 
mokėjo pirkėjas, atsiuntė į mūsų Remonto Skyrių ir pateikė pirkimą įrodantį dokumentą. 
Čia nurodyta garantija pratęsiama impulsinėms lempoms, kurioms galioja penkerių metų nuo pagaminimo 
datos garantija. 

POGARANTINIO REMONTO POLITIKA 

FERRET kompanijos produktai, ne senesni , kaip penkerių metų pagal pagaminimo datą, kurie sugrąžinti į: 
Ferret Instruments, Inc., Repair Department, 1310 Higgins Drive, Cheboygan, Ml 49721, sumokant 
transporto išlaidas, bus remontuojami arba keičiami, gamyklos nuožiūra, kad remonto išlaidos neviršytų 40% 
paskutinės gamyklos siūlomos gaminio kainos, pridedant transportavimo išlaidas ir draudimo kainą. Jei 
gaminio gamyba nutraukta, jis gali būti keičiamas artimiausiu gaminamu analogišku gaminiu. 
Ši garantija ir pogarantinio remonto politika netaikoma gaminiams, kuriems buvo atlikti pakeitimai už 
gamyklos ribų arba remontuoti kieno nors kito, išskyrus gamyklą arba jos įgaliotus remonto centrus; arba, jei 
prietaisas buvo pažeistas dėl nelaimingo atsitikimo, neatsargumo, netinkamo naudojimo; arba jei prietaisas 
buvo naudotas kitaip, nei nurodyta spausdintose naudojimo instrukcijose. Atkreipkite dėmesį, jog laidų 
susidėvėjimui ir pažeidimams garantija negalioja.  

Ferret Instruments, Inc.'s vieninteliai įsipareigojimai ir vienintelis pirkėjui galimas remonto būdas apribotas 
gaminio remontu arba jo pakeitimu, kaip nurodyta Ribotoje Gaminio Garantijoje ir Pogarantinio Remonto 
Politikoje. NĖRA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, NEI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT PERKAMUMO 
AR ATITIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI IR FERRET INSTRUMENTS, INC. NĖRA ATSAKINGA UŽ 
NETYČINIUS AR AIŠKIAI PATIRIAMUS NUOSTOLIUS DĖL GAMINIO PARDAVIMO AR JO NAUDOJIMO. 
Kai kuriose valstijose neleidžiama riboti numanomų garantijų trukmės, taip pat apriboti ar atsisakyti 
garentijos dėl netyčinių ar aiškiai patiriamų nuostolių, todėl anksčiau išvardinti apribojimai gali būti netaikomi 
jums. 
Ši garantija suteikia jums tam tikras juridines teises, taip pat jūs galite turėti kitas teises, kurios yra 
nevienodos skirtingose valstijose. 



PERSPĖJIMAI DĖL SAUGUMO 
Perskaitykite visus nurodymus, prieš naudodamiesi 

analizatoriumi 
•   Tikrindami automobilius, visuomet dėvėkite apsauginius akinius. Ypač 

atsargūs būkite netoli akumuliatorių ir judančių dalių. Nedėkite įrankių ant 
akumuliatoriaus. 

•   Akumuliatoriaus išskiriamos dujos lengvai sprogsta. 
a. Jei akumuliatorius susprogo, nuplaukite rūgštį nuo žmonių dideliu kiekiu 

vandens. Po to skalaukite neutralizuojančiu sodos tirpalu ir vėl vandeniu. 
Analogiškai elkitės ir su aptaškytais drabužiais, automobilio dalimis ir įranga. 
Visus rūgšties pėdsakus įrenginių viduje reikia pašalinti gausiai skalaujant. 
Išdžiovinkite įrenginius ir pastatykite šiltoje 50°C (120°F) temperatūros 
krosnelėje, kol visiškai išdžius. 

b. Niekuomet nenaudokite veržlėrakčio neįžemintam akumuliatoriaus gnybtui 
atsukti, kol įžemintas gnybtas neatjungtas. Kontaktas tarp automobilio kėbulo 
metalinių dalių ir pliusinio akumuliatoriaus gnybto gali sukelti kibirkščiavimą, 
galintį uždegti susikaupusias dujas ar net privirinti įrankį prie akumuliatoriaus 
gnybto, kartu sukeliant trumą akumuliatoriaus sujungimą. 

c. Prižiūrėkite, kad erdvė aplink akumuliatorių gerai vėdintųsi. 
d. Nesukelkite kibirkščiavimo ir neleiskite kilti liepsnai arti akumuliatoriaus. 
•   Prieš pradėdami dirbti prie automobilio, įjunkite stovėjimo stabdį ir blokuokite 

ratus. Nepamirškite, jog gali suveikti automatiniai stovėjimo stabdžio išjungimo 
įtaisai. 

•   Darbo vietą gerai vėdinkite ir neleiskite susikaupti automobilio išmetamosioms 
dujoms. Variklio išmetamose dujose yra mirtinų nuodų. Dujų detektoriaus 
išmetimo ir nutekėjimo žarnas traktuokite taip pat, kaip išmetimo vamzdį. Iš 
abiejų išsiskiria mirtinai nuodingos išmetamosios dujos. 

•   Venkite elektrošoko – nelieskite aukštos įtampos laidų ir uždegimo ritės TACH 
gnybto. Žmogaus reakcija prie užvesto variklio gali sukelti didesnius 
pažeidimus nei šokas. 

•   Įtaisus, kurie gali kelti kibirkštį, laikykite ne žemiau 0.5m (18") nuo grindų, kad 
išvengtumėte benzino garų užsiliepsnojimo pavojaus. 

•   Neleiskite matavimo laidams įsipainioti į besisukantį ventiliatorių ar skriemulį. 
Laidus praveskite atokiai nuo tokių dalių. 

•   Nuimkite nuo pirštų žiedus ir metalines apyrankes. Jie gali sukelti trumpą 
gnybtų sujungimą ir nuo elektros srovės labai smarkiai įkaisti. 


