Generace 1A
SN: 14000 - 142680
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celková spotřeba
průměrná spotřeba
nulování (P + motorizace)3
průměrná rychlost
nulování
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stav paliva
vnitřní teplota
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Generace 1B
SN: 14268 - 151790
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Servisní menu
volba typu motoru
40, 50, 55
korekce průtokoměru
-08 ÷ 07 [%]
korekce palivoměru
-4 ÷ 3,5 [l]
kor. vnitř. teploměru
-4 ÷ 3,5 [°C]
kor. venk. teploměru
-4 ÷ 3,5 [°C]
korekce voltmetru
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Funkce
okamžitá spotřeba
celková spotřeba
průměrná spotřeba
nulování (P + motorizace)3
průměrná rychlost
nulování
dojezd
stav paliva
vnitřní teplota
palubní napětí
venkovní teplota
zap/vyp. akust. sig. stisku
tlačítek a varování před
námrazou
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Generace 1C
SN: 151800 - 17776
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Servisní menu (kód 000)
volba typu motoru
40, 50, 55
korekce průtokoměru
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korekce palivoměru
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volba typu motoru
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okamžitá spotřeba
celková spotřeba
průměrná spotřeba
nulování (P + motorizace)3
průměrná rychlost
nulování
dojezd
stav paliva
palubní napětí
zap/vyp. akust. sig. stisku
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námrazou
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Generace 1,5
SN: 17776 - 20000
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Servisní menu
volba typu motoru
40, 50, 456, 55

korekce průtokoměru
-08 ÷ 07 [%]
korekce palivoměru
-4 ÷ 3,5 [l]
kor. venk. teploměru
-4 ÷ 3,5 [°C]
korekce voltmetru
-0,8 ÷ 0,7 [V]
zobr. průměr. spotřeby
0.0 / 0.00
signal. "venk. teplota"
on / off
volba palivoměru
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Funkce
okamžitá spotřeba
celková spotřeba
(nelze nulovat)
okamžitá rychlost
průměrná spotřeba
nulování (P + motorizace)3
průměrná rychlost
nulování
dojezd
stav paliva
doba jízdy
zap/vyp. akust. sig. stisku
tlačítek
venkovní teplota
palubní napětí

Servisní menu (kód 000)
volba typu motoru
40, 50, 456, 55

korekce průtokoměru
-08 ÷ 07 [%]
korekce palivoměru
-4 ÷ 3,5 [l]
kor. venk. teploměru
-4 ÷ 3,5 [°C]
korekce voltmetru
-0,8 ÷ 0,7 [V]
zobr. průměr. spotřeby
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nulování
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stav paliva
doba jízdy
zap/vyp. akust. sig. stisku
tlačítek
venkovní teplota
palubní napětí
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Generace 2
SN: 20 0011 - 50153
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Funkce
okamžitá spotřeba
celková spotřeba
nulování celk. spotřeby
průměrná spotřeba
nulování (motorizace)3
průměrná rychlost
nulování
dojezd
stav paliva
otáčkoměr
doba jízdy
zap/vyp. akust. sig. stisku
tlačítek
venkovní teplota
palubní napětí
venk. teplota serv. funkce5

Servisní menu
volba typu motoru
b40, b50, 1.3, 1.6
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Funkce
Servisní menu (kód 000)
okamžitá spotřeba
volba typu motoru
celková spotřeba
b40, b50, 1.3, 1.6
(nelze nulovat)
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průměrná spotřeba
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nulování
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kor. venk. teploměru
stav paliva
-4 ÷ 3,5 [°C]
otáčkoměr
doba jízdy
korekce voltmetru
zap/vyp. akust. sig. stisku
-0,8 ÷ 0,7 [V]
tlačítek
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zobr. průměr. spotřeby
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Přehled označení motorů v servisním menu
Motorizace
Označení v servisním menu
1.3 BMM 40 kW
40 (1. gen, 1.5. gen), b40 (2. gen)
1.3 BMM 50 kW
50 (1. gen, 1.5. gen), b50 (2. gen)
1.6 MPI
55 (1. gen, 1.5. gen), 1.6 (2. gen)
1.3 MPI
45 (1.5. gen), 1.3 (2. gen)

Funkce vyznačené červeně označují funkce, které jsou pro danou generaci/model charakteristické a kterými tak danou
generaci/model odlišují od ostatních generací/modelů
0

Rozmezí sériových čísel Generace 1A a 1B palubních počítačů není úplně známé. Pokud máte palubní počítač s motorizacemi (40, 50, 55) v servisním menu a venkovní a vnitřní
teplotou v nealternující funkci a nespadá do rozmezí SN: 0 - 15 179, dejte nám vědět a pošlete foto;-)
1
Rozmezí sériových čísel 1,5. generace palubních počítačů není úplně známé. Pokud máte palubní počítač s motorizacemi (40, 50, 45, 55) v servisním menu a nespadá do rozmezí
SN: 17777 - 20 000, dejte nám vědět a pošlete foto;-)
2
Sériové číslo posledního vyrobeného kusu nám není přesně známo. Pokud máte palubní počítač s ještě vyšším SN, dejte nám vědět a pošlete foto;-)
3
Při nulování průměrné spotřeby se v menu krátce zobrazuje nastavená motorizace. U první a 1,5té generace se před nastavenou motorizací nachází ještě písmeno "P".
4
N/A znamená, že takovýto model nám rukama nikdy neprošel a domníváme se, že takováto varianta ani neexistuje. Máte pocit, že se mýlíme? Pošlete důkaz;-)
5
Servisní funkce zobrazení teploty zobrazuje skutečnou hodnotu měřenou snímačem teploty bez ohledu na aktuální rychlost vozidla
6
Motorizace "45" je určena pro motory 1.3 MPI

