
 

¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒÃÐºº¹éÓÁÑ¹μÅÍ´àÇÅÒ
กดปุม  จะเปนการเลือกใชน้ำมันตลอดเวลา (ไฟสีเหลืองจะติด)

¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒÃÐººÍÑμâ¹ÁÑμÔ
กดปุม  ครั้งแรกจะเปนการทำงาน Auto (ตอนสตารทจะเห็นไฟสีเขียวมุมขวาสุด 

กระพริบและไฟสีเหลือง มุมซายสุดจะติดคาง) โดยจะเริ่มระบบดวยน้ำมัน จากนั้นเมื่อถึง 

ความเร็วรอบตามคาที่กำหนดไว W-CS2 จะเปลี่ยนระบบจากน้ำมันมาเปนแกส (โดยจะ 

จายแกสเขาระบบจนครบเวลาหนวงตัด แลวจึงตัดน้ำมันออกจากระบบ)

¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒÃÐººá¡�ÊμÅÍ´àÇÅÒ
กดปุม  ซ้ำอีกครั้งจะเปนการเลือกใชแกสตลอดเวลา เมื่อจะกลับมาใช Fuction Auto 

อีกครั้ง ใหกดปุม  เขาสูระบบน้ำมัน ไฟสีเหลืองจะติด แลวจึงกดที่ปุม  อีกครั้ง

เพื่อเขาสูระบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่สตารทเครื่องยนตใหม W-CS2จะเริ่มดวยระบบที่ใชอยูคร้ังสุดทาย
กอนดับเครื่อง

W-CS2 จะมีระบบตรวจเช็คสายสัญญาณ Ignition ในตัว กรณีที่สายสัญญาณ Ignition 
หลุดหรือขาดเครื่องจะสั่งตัด วาวลแกสอัตโนมัติภายใน 2 วินาที    

* มีผลทั้งกอน Start และหลังจาก Start เขาไปแลวก็ตาม

ÊÇÔ·ª�á¡�ÊÍÑμâ¹ÁÑμÔ (ÇÔ»)
Automatic Change Over Switch

W-CS2  เปนสวิทชอัตโนมัติที่ถูกออกแบบใหมีความแตกตางจากรุน W-CS1 คือ ภายในมีรีเลย 2 ตัวแยกหนาท่ีในการทำงานสามารถทนกระแส 
ไดถึง 20A/12VDC และ ระบบความปลอดภัยปดวาวลแกส  (Safety) เม่ือสัญญาณรอบขาดหายในทันที ในกรณีที่เปดสวิทชกุญแจในตำแหนง 
ON ท้ิงไวเกินกวา 2 วินาทีจะปด วาวลแกสโดยอัตโนมัติ เปล่ียนระบบระหวางน้ำมันและแกส (LPG) แบบ Overlap สามารถตั้งคาไดทำให  
เคร่ืองยนตไมสะดุดในขณะขับข่ีโดยใชรอบความเร็วของ เคร่ืองยนตเปนตัวกำหนด สามารถใชกับระบบเคร่ืองยนตหัวฉีด (Injector) ท้ังแบบ Direct coil, 
single coil  และ เครื่องยนตคารบิวเรเตอร (Carburettor) ติดต้ังงาย W-CS2 จะจำสถานะในการใชงานคร้ังสุดทาย

 หมวดการทำงาน

 การปรับเปลี่ยนสวิทช ระหวาง น้ำมัน-แกส

 การโชว LEVEL ของแกส
70% - 100% ÊÕà¢ÕÂÇμÔ´ 3 ´Ç§  
40% - 69% ÊÕà¢ÕÂÇμÔ´ 2 ´Ç§  
26% - 39% ÊÕà¢ÕÂÇμÔ´ 1 ´Ç§
25% ÊÕá´§μÔ´¤ŒÒ§ 
18% ÊÕá´§¡ÃÐ¾ÃÔº (ÃÐ Ñ́ºá¡�Êã¹¶Ñ§àËÅ×Í¹ŒÍÂ)

¢³Ð¢ÑºÃ¶àÁ×èÍá¡�Êã¹¶Ñ§àËÅ×Í¹ŒÍÂ (18%) W-CS2 ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ÃÐºº¨Ò¡á¡�Êà»š¹¹éÓÁÑ¹ãËŒÍÑμâ¹ÁÑμÔ (μŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹ 
Mode Auto à·‹Ò¹Ñé¹) â´ÂàÃÔèÁ¹ÑºàÇÅÒËÅÑ§¨Ò¡ LED ÊÕá´§μÔ´¤ŒÒ§à»š¹àÇÅÒ 90 ÇÔ¹Ò·Õ ¨Ö§¨‹ÒÂ¹éÓÁÑ¹à¢ŒÒÃÐºº 
à»š¹ àÇÅÒ 1 ÇÔ¹Ò·Õ (Overlap) ¨Ö§ÊÑè§μÑ´á¡�Ê

 วิธีการเขาหมวดควบคุม

 วิธีการต้ังคา

W-CS2

หมวดการทำงาน LED การทำงาน

Caburettor เคร่ืองยนตสตารทดวยน้ำมันเบนซิน (ไฟสีเหลืองสวาง) 
กดปุม  เพ่ือตัดน้ำมัน กดปุม  ซ้ำอีกครั้งเพื่อ 
จายแกสเขาสูระบบ (ไฟสีเขียวจะสวาง*)

อัตโนมัติ เคร่ืองยนตสตารทดวยน้ำมนัเบนซิน (ไฟสีเหลืองสวาง, 
ไฟเขียวกระพริบ)หลังจาก มีการเรงความเร็วจนไดรอบ 
(RPM) ที่กำหนดไวระบบจะสับเปล่ียนเปนแกส (ไฟ 
สีเหลืองจะดับไฟสีเขียวจะสวาง*)

แกส (LPG) เครื ่องยนตสตารทและขับเคลื ่อนดวยระบบแกส 
(ไฟสีเขียวจะสวาง*)

น้ำมัน (Petrol) เคร่ืองยนตสตารทและขับเคลื่อน ดวยระบบน้ำมัน 
เบนซิน (ไฟสีเหลืองสวาง)

* จำนวนไฟเขียวที่สวางจะขึ้นอยูกับปริมาณแกสในถัง (ดู Level แกส) 

Carburettor Injection

AutomaticManual

¡ÒÃ Calibrate à¾×èÍμÑé§¤‹Ò¤ÇÒÁàÃçÇÃÍº 
1. เรงความเร็วรอบเครื่องยนตตามที่ตองการ (ไมเกิน 3500 รอบ) 
2. เมื่อเรงรอบไปถึงรอบที่ตองการ กดปุม  และ  พรอมกัน แชไว 5 วินาที 
3. เม่ือไฟ LED ท้ัง 5 ดวง กระพริบแลวจึงปลอยมือ W-CS2 จะจำรอบท่ี Calibrate ไว
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1. ดับเคร่ืองยนต (IGNITION OFF) 

2. กดปุม  คางไวแลวบิดสวิทซกุญแจไปท่ีตำแหนง ON 

3. กดปุม  คางไวประมาณ 5 วินาที ไฟสีแดงจะกระพริบ รอจนไฟสีแดงนิ่งแสดงวา

เขาโหมดการต้ังคา จึงปลอยปุม  เพื่อเขาหมวดการต้ังคา

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ËÁÇ´¤Çº¤ØÁ 
ใชการกดปุม  โดยลำดับ หมวดควบคุมจะวนเปน Cycle ตามหมวด 1-5 และเมื่อ 

กดในขณะที่เปนหมวด 5 จะวนกลับไปหมวด 1 ใหม

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¤‹Ò¾ÒÃÒÁÔàμÍÃ� กดปุม  

¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡ËÁÇ´¤Çº¤ØÁ ดับเคร่ืองยนต (IGNITION OFF)

¡´»Ø†Á  ¤ŒÒ§   

หมวดการตั้งคาสามารถเลือกต้ังคาได 5 หมวด

1. หมวดเลือกประเภทของเครื่องยนต

  Carburettor

ใชสำหรับเคร่ืองยนตระบบคารบูเรเตอร ในกรณีท่ีตองการตัดน้ำมันเพ่ือเขาสูระบบแกส

กดปุม  เพื่อตัดน้ำมัน รอจนกวาน้ำมันในคารบูเรเตอรเผาใหมจนหมด แลวจึงกดปุม 

 ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจายแกสเขาสูระบบ

  Injection

ใชสำหรับเครื่องยนตระบบหัวฉีด   

2. หมวด CUTOFF DELAY (หนวงเวลาการตัดระบบเบนซิน)

    

 แตละคร้ังท่ีกดปุม  LEDสีเหลืองจะกระพริบเพื่อเลือกคาเวลาไดตั้งแต 0-3 SEC.

 - 0 Sec. LED สีเหลืองจะกระพริบ 1 คร้ัง แลวดับ

 - 1 Sec. LED สีเหลืองกระพริบ พรอมกับ LED สีเขียว กระพริบ 1 ครั้ง แลวดับ

 - 2 Sec. LED สีเหลืองกระพริบ พรอมกับ LED สีเขียว กระพริบ 2 ครั้ง แลวดับ

 - 3 Sec. LED สีเหลืองกระพริบ พรอมกับ LED สีเขียว กระพริบ 3 ครั้ง แลวดับ

*** การกดปุม  เพื่อเลือกคา Time  0-3 Sec.เมื่อครบ 3 Sec.ถามีการกดปุมอีกจะวน 

ไปนับ 0 ใหม จนกวาจะกดปุม  เพื่อเปล่ียนโหมด (คา Default จะอยูที่ 1 Sec.)

3. หมวดเลือกชนิดของ Sensor (Type of Sensor)

     Hana

    A.E.B Tomesetto

4. Auto Level   

    On เปนการเลือกเปล่ียนเปนน้ำมันอัตโนมัติเม่ือระดับแกสต่ำกวา 18% 

    Off เปนการเลือกยกเลิกการใชแบบอัตโนมัติ 

5. Save Setting   

    Save เปนการเลือกให Save คาใหมที่มีการปรับเปลี่ยน 

    Load Default เปนการเลือกคา Default จากโปรแกรม 
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  Wiring Diagram

5. หางปลาหัวเสียบตรง 4 อัน

6. หางปลาหัวกลม  1 อัน

7. ชุดสายควบคุมยาว 2 เมตร 1 ชุด

8. สาย Socket ฟวส + ฟวส  1 ชุด

Supply  : +12 VDC

Consumption current  :    < 0.5 A

Output type  : SPDT

Contact rating  : 20 A/12 VDC

Input pluses amplitude  : Max. 300V

Weight  : approx.   32 g.

Specification รายการอุปกรณภายในกลอง 
1. W-CS2  1 ชุด

2. คูมือการใชงาน  1 แผน

3. Clamp รัดกลอง  1 ช้ิน

4. นอต 2 ตัว

Dimension 

Frontpanel 

»Ø†Á¹éÓÁÑ¹ »Ø†Áá¡�Ê

LCD ÊÕà¢ÕÂÇ
LCD ÊÕà¢ÕÂÇ
LCD ÊÕà¢ÕÂÇ

LCD ÊÕá´§
LCD ÊÕàËÅ×Í§

34.00 mm

20.00 mm

60.00 mm

Fuel Pump

From Ignition

Gassolinoid Valve

Bl
ac

k

Bl
ue

Ye
llo

w

¤ÍÂÅ�¨Ø´ÃÐàºÔ´

Rev : 0   Eff date : 16 / 08/ 09



 Automatic Change Over 
Switch
Model : W-CS2
W-CS2 is an automatic switch that use for Petrol and Liquified Petrolium Gas (LPG). 
The microprocessor of the switch lets the installer or driver set speed configuration 
when the car engine starts on the petrol and after acceleration, at certain RPM the 
switch is on LPG valve to engine system, at the end of overlapping time period, cutoff 
the petrol and work on LPG. There is a save mode to protect wire is disconnected to 

ignition coil. Front panel LEDs (yellow, red and 3 green) and two control switches. The switch memorizes last 
setting. 

Performance mode W-CS2 
The switch has two main modes: for engine with injector and with carburettor.

Injector performance mode:

1.   “Automatic”
The car engine starts on petrol (Yellow LED is on, Green LED blinks) and after acceleration, at certain RPM 
speed is set by control switch, switch to LPG. Yellow LED is off, green LED is on.

2.   “LPG”
The car engine starts and works on LPG (Green LED is on, it depend on gas level in the tank)

3.   “Petrol”
The car engine starts and works on Petrol (Yellow LED is on) 

Carburrettor performance mode: 

1.   “None”
 Petrol and LPG feeding is cut off

2.   “LPG”
The car engine starts and works on LPG (Green LED is on)

3.   “Petrol”
The car engine starts and works on petrol (Yellow LED is on)

Programming mode entering
In order to enter programming mode, turn ignition off, push the button “ ” and turn ignition on, holding 
it pressed for 5 sec. Red LED is blinking.  When Red LED is on programming mode is activated. Release 
the button “ ” .  W-CS2 is on mode 1.

Parameter’s setting changing
Push the button  “ ”

Programming mode switching
Push the button “ ”. The sequence is circular, i.e. mode 1 follows mode 5

Programming mode exit
Turn ignition off.

LED status explanation:

 - OFF             – ON                - Blinks 

W-CS2 Parameter setting:
1. Performance modes:

    for injector

   for carburettor



 
2. Petrol cut-off delay: 

   = time delay 0 sec. (Yellow LED blink one time, after is off)

   = time delay 1 sec. (Yellow LED and Green LED blink One time, after are off)

  = time delay 2 sec. (Yellow LED and Green LED blink Two time, after are off)

   = time delay 3 sec. (Yellow LED and Green LED blink three time, after are off)

3.Sensor of LPG level in tank

   HANA

   A.E.B TOMASETTO
 
4. Auto Level modes:

   Auto Level “ON”

   Auto Level “OFF”

5. Save setting

   Save new setting parameter

   Factory’s default

LPG mode feature
If the engine stops or brown wire is disconnected to ignition coil, LPG feeding stops automatically in 2 sec. 

Tank filling indicator with level sensor
HANA and A.E.B. TOMASETTO
     70% - 100%
      40% - 69%
      29% - 39%
      25%  (Red LED blink)
     18%
 
Auto level mode
In automatic mode When the gas level in the tank less than 18%, timer starts counting 90 seconds at the 
end of time period, W-CS2 will turn on Petrol valve and waiting for overlapping time the end, LPG feeding is 
cut-off.

Factory’s default
1.Performance mode: 
   - Injector      
2.Petrol cut-off delay:
   - 1 Second 
3.Sensor of LPG level in tank
   - HANA       
4. Auto level mode:
   - ON            

Specification
Supply : +12 V DC
Consumption current : less 0.5 A
Contact rating : 20A /14 V DC 
Operation : Mechanical : 107 times
 : Electrical : 105 times
Housing : ABS UL 94 V-0
Dimension : 34 x 60 x 20 mm
Weight : approx. 32 g.



 

Checklist
Main unit – 1, Wire harness – 1, bracket – 1, female connector Q250 – 4, Ring terminal – 1, Screws – 2, Owner’s 
manual (English) – 1, 
Package – 1

Operation front panel

 

Dimension

Wiring diagram

34.00 mm

20.00 mm

60.00 mm

Petrol Button Gas Button

Green Led
Green Led
Green Led

Red Led
Yellow Led


