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Przewód sygnału stacyjki należy podłączać w miejscu, w którym napięcie pojawia się bezpośrednio po włączeniu zapłonu 
oraz zanika po jego wyłączeniu.
Nie wolno podłączać przewodu do obwodu sterowania cewką zapłonową, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń 
układów elektronicznych. Jeżeli w wyniku przepięcia dojdzie do uszkodzenia elektroniki - roszczenia gwarancyjne nie będą 
uwzględniane.
W przypadku problemów ze znalezieniem właściwego miejsca sygnału stacyjki, przewód możemy zostawić niepodłączony. 
Wówczas po uruchomieniu silnika, w programie do kalibracji należy wybrać opcję PRZEWÓD STACYJKI: Niepodłączony

REFERS TO: IGNITION SIGNAL INCORRECT CONNECTION

ОТНОСИТЕЛЬНО: НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА ЗАЖИГАНИЯ
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The ignition wire should  be connected at the point where the power comes immediately after the ignition is switched on and 
disappears when it is off.
Do not connect the cable to the ignition coil control circuit as this can lead to electronic circuits damage. If the electronics 
demage occurs as a result of a short circuit - warranty claims will not be considered.
In case of problems with finding the right place of ignition signal, the wire can be left unconnected. In such case, after the 
engine is started  we should select the option  IGNITION WIRE: Not connected  in the calibration programme.

SE REFIERE A: CONEXIÓN INCORRECTA DE LA SEÑAL DE ENCENDIDO ES

Cable de señal de encendido debe estar conectado en el punto donde el poder viene inmediatamente después del encendido 
está conectado y desaparece cuando está apagado.
No conecte el cable al circuito de control de la bobina de encendido, ya que esto puede conducir a dañar los circuitos 
electrónicos. Si como consecuencia de los aumentos repentinos en el daño a la electrónica - no se tendrán en cuenta las 
reclamaciones de garantía.
En caso de problemas con la búsqueda de la señal de encendido lugar correcto, el cable se puede dejar desconectado. 
Entonces, después de arrancar el motor, el programa de calibración debe seleccionar opciones CABLE Ignición: No Union
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Провод сигнала замка зажигания должен быть подключен в месте, где напряжение появляется непосредственно 
сразу после включения зажигания и пропадает после его выключения.
Запрещается подключать провод к электрической цепи управления катушки зажигания, так как это может привести 
к перенапряжению и , как следствие, повреждению электрооборудования автомобиля. Гарантия не распостраняется 
на электронику, поврежденную в результате подключения провода сигнала замка зажигания к электрической цепи 
управления катушки зажигания.
При возникновения проблем с поиском надлежащего места подключения сигнала замка зажигания, можем оставить 
провод неподключенным.
В таком случае, после запуска двигателя, в программе для калибровки в закладке НАСТРОЙКИ  выберите: ПРОВОД 
ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ: НЕТ СВЯЗИ.
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