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 معرفی دستگاه .1

یاب هوشتمند ایستیو ابزاری استت که محیو خودروی ستالم را برای انواع ایسیوها     تستتر و عیب 

تواند از عملکرد صحیح ایسیو اطمینان ستازی نموده و از این طری  کاربر می موجود در کشتور شتبیه  

یاب هوشمند، تعریف کلید، پروگرامر حاصل کند. عالوه بر این، تست آی سی عملگرهای ایسیو، عیب

ارچه پخودرویی، تستر عملگرها، الجیک آناالیزر، اسیلوسکوپ خودروی در این دستگاه به صورت یک

ر تعمیسازی، ایرادیابی و افزاری و نرم افزاری جهت شبیهتعبیه شتده استت که تمامی نیازهای ستخت   

 کند. ایسیو را برای کاربر فرآهم می

 های منحصر به فرد دستگاه در ادامه آورده شده است:برخی قابلیت

 های ظاهریویژگی 

o اینچ رنگی با منوی تعاملی 5نمایشگر 

o در صد 122تا  2ای مقادیر تمامی سنسورها در بازه نمایش لحظه 

o مواردی که  6222با مدل های ایستتیو)در مقایستته نمایش اغلب عملگرها و تغذیه

اضتافه شتده اند: شتیربرقی های سیستم دوگانه سوز، رله پمپ بنزین، رله کولر،    

 (CNGچراغ 

o ای جریان مصرفی و ولتاژ سویچ ایسیونمایش لحظه 

o های دستگاه در لحظه روشن شدن، جهت اطمینان تست خودکار تمامی نمایشگر

 از سالم بودن نماشگرها.

o سامانه هشدار و اخطار هوشمند دارای راهنمای صوتی و 

o دارای ولوم صدا جهت تنظیم شدت صدای پخش شده از دستگاه با حالت سکوت 

o  دارای کانکتورUSB     از پنل جلوی دستتگاه و دستترسی به تمامی بردها از طری

 همین کاکنتور)پروگرامر، اسیلوسکوپ و تستر ایسیو(

o  ولت محافظت شده 5و  12خروجی تغذیه 

o کاناله 2کوپ خودرویی دارای اسیلوس 

o کن سنسور اکسیژن(دارای تستر قطعات)دریچه گاز، انژکتور، استپرموتور، گرم 

o دارای الجیک آنالیزر روی پنل دستگاه 

o دارای پروگرامر خودروی روی پنل دستگاه 
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 ویژگی های دستگاه: .2

o  سیلندر 6امکان پشتیبانی از ایسیوهای 

 برخی از مشخصات عملکردی 

o   و همچنین محافظت در  حفاظت از دستتگاه در برابر ایسیو معیوب دارای ستامانه

 برابر اتصال نامناسب کانکتورها و خطای های کاربر

o شناسایی خودکار اتصال دسته سیم و نوع دسته سیم متصل شده به دستگاه 

o امکان انتخاب ایسیو و نوع خودرو از طری  نمایشگر 

o اتصالی در مدار تغذیه ایسیو ارزیابی خودکار تغذیه ایسیو و هشدار در صورت 

o     دارای ستامانه هوشتمند مدیریت جریان مصترفی ایسیو و قطع خودکار سویچ در

 صورت افزایش بیش از حد جریان مصرفی ایسیو

o سازی سنسورها متناسب با نوع خودرو و ایسیوی متصل شده به دستگاه به شبیه

 صورت خودکار

o  یسیو متصل شده به دستگاه به ستازی عملگرها متناستب با نوع خودرو و ا  شتبیه

 صورت خودکار

o   دارای ستامانه محاف  خودکار جریان مصرفی ایسیو جهت جلوگیری از آسیب به

 دستگاه حتی با اتصال ایسیوی کامال معیوب به دستگاه

o   مورد دستتتگاه به دارای برد تستتت ستتالمت دستتتگاه به منظور عدم ارستتال بی

 پشتیبانی و تعیین نوع صدمه. 

o   پین( و  52سیم ایسیو)کانکتور خیص خودکار اتصتال  نامناسب دسته ستامانه تشت

 هشدار صوتی به کاربر

o سازی کوئل در تمامی ایسیوها.حذف خطای شبیه 

o     تنظیم مقادیر ستنستورها در وضتعیت بدون خطا به صورت خودکار و متناسب با

 ایسیو متصل شده
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o   به ارستتال دستتتگاه به  دارای ستتامانه بروزرستتانی )آپدیت( از راه دور بدون نیاز

 پشتیبانی

o  دارای سیستم هوشمند تستIC ایسیو 

 سی دریچه گاز برقیتست آی 

 سی استپر موتورتست آی 

 سی کوئل و انژکتورتست آی 

 سی فنتست آی 

 سی تغذیهتست آی 

 .... و 

o  سی و های ایستیو شامل، شماره پایه ایسیو، شماره آی دارای نقشته راهنمای پایه

 در نمایشگر دستگاه سیشماره پایه آی

o تعریف سویچ خودکار و هوشمند از طری  منوی دستگاه 

o ساز سرعت)تنظیم کیلومتر(شبیه 

o 6222سازی نسبت به دستگاه نسخه حذف اغلب خطاهای شبیه 
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 لوازم  همراه دستگاه .3

ی هاشود. کابلهای مورد نیاز ارسال مییاب هوشمند ایسیو به همراه کابلدستتگاه تستتر و عیب  

 همراه دستگاه سه دسته هستند:

 نمای قطعه نام قطعه ردیف
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 کانکتور ایسیوهای :

ECU S2000 
ECU M7.4.4 405 

ECU SAX500 

 

10 

 

 ایسیو کانکتور

ECU Siemens Petrol 

 ) ایسیو زیمنس بنزینی (

 

 

10 

 ایسیو کانکتور

ECU Siemens Bifuel 

 ) ایسیو زیمنس دوگانه سوز (

 

 

10 
 ایسیو کانکتور

ECU SL96 
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 ایسیو کانکتور

ECU Bosch 7.4.4 

 ( 4.0.0) ایسیو بوش 

 کانکتوردریچه گاز برقیبه همراه 
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 نمای قطعه نام قطعه ردیف

10 
 ایسیو کانکتور

ECU Bosch 7.4.5 

 ( 4.0.0) ایسیو بوش 
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 ایسیو بوش کانکتور

 ایموبیالیزردار 4.0.7

 ایموبیالیزربدون  4.0.7

 بنزینی 4.0.7

4.0.00 

 

10 

 ایسیو والئو کانکتور

ECU J34 
ECU J35 

 

 

 

17 
 ایسیو کانکتور

BOSCH 5.2 

 

01 
 ایسیوکانکتور  

BOSCH 7.3 

 

00 
 ایسیو کانکتور

SIMENCE L90 

 



 

1 

 

 

 نمای قطعه نام قطعه ردیف

00 
 ایسیو کانکتور

BOSCH SSAT 

 

 

00 

 ایسیو کانکتور

ECU BOSCH 7.9.7.1 
ECU BOSCH 7.9.7 

 

 

 والئو پژو یموبیالیزراسوکت  00
 

 4.7.4و  4.0.00بوش  یموبیالیزرا 00
 

00 

 cim ssat یمنسز یموبیالیزرا

زیمنس کانتیتنتال و ایموبیالیزر : توجه 

ایموبیالیزر زیمنس بایفیول و ایموبیالیزر 

 یکی میباشد. (CIM) زیمنس کروز

 

 یدوالئو پرا یموبیالیزرا 04
 

 کانکتور استپرموتور 00
 

07 
 

 کانکتور انژکتور

 

01 

 

 کانکتور سنسور اکسیژن

 

 

 



 

12 

 

 

 نمای قطعه نام قطعه ردیف

 

00 

 

 

 BSIسوکت 

 

 

00 

 

 BCMکانکتور ارتباطی 

 

 

00 

وکانکتور ارتباطی   CCN SMSکانکتور ارتباطی 

 FNبا 

 

 

00 

و کانکتور   CCN Multiplexکانکتور ارتباطی 

 FNارتباطی با 

 

 

 UCH L90سوکت  00

 

 

04 

 

 کابل برق
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 )که به صورت آپشن قابل خریداری هستند.(تجهیزات جانبی همراه دستگاه

o (برد تست سالمت دستگاهECT_Kit) 

o ( برد ارزیابی پایه های ایسیوEPM_Kit) 

 نمای قطعه نام قطعه ردیف

 

00 

 

DVD  راهنمای تستر 

 

 پراب الجیک 07

 

 کابل جیتگ ایسیو )پروگرامر( 01
 

 کابل جیتگ ایموبیالیزر )پروگرامر( 00
 

 کابل رابط سخت افزار )پروگرامر( 00
 

 ی )پروگرامر(دو سر مادگ ینگهوز 00

 

 هوزینگ نری به مادگی)پروگرامر( 00
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 آموزش روشن کردن دستگاه  .4

 صورت زیر است:سازی و روشن نمودن دستگاه به آماده

 .کابل تغذیه را از پشت به دستگاه متصل نمایید  

 .کابل را به پریز برق بزنید 

  قرار دهید. 1کلید تغذیه پشت دستگاه راه را در حالت 

  دارید.را از پنل برای چند لحظه نگه "روشن/خاموش"کلید 

    د حجم صدا را توانیدستتگاه روشتن شتده و آماده به کار است. با چرخاندن ولوم صدا می

 تنظیم نمایید. 

 
 

 
 

 

 

 ولوم تنظیم صدا کلید روشن/خاموش



 

13 

 

 

 سریعشروع به کار  .5

ساز های متنوعی است، شروع به کار سریع را با شبیهیاب هوشمند ایسیو دارای بخشتستر و عیب

 کنیم.خودرو آغاز می

ا سیم دارای کلیدهای تنظیم است، کلیدهسیم متناسب با ایسیو را انتخاب کنید، اگر دستهدستته 

را به دستتتگاه  Bو ستتپس کانکتور  Aرا متناستب با ایستتیوی متصتتل شتده تنظیم کنید. ابتدا کانکتور   

متصتتتل کنید. )عکس/ ستتته عکس که دو تای آن ترتیب کاکنتورها را نشتتتان دهد و دیگری تنظیم  

 ای دسته سیم را(کلیده

 

 
 نحوه اتصال کانکتورهای ایسیو

 
 تنظیم کلیدهای روی دسته سیم

 در منوی  ظاهر شده در نمایشگر، نوع ایسیو و نوع خودرو را انتخاب نمایید. 

 

 

 

 Aکانکتور 

 Bکانکتور 
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 انتخاب ایسیو

 
 انتخاب خودرو

  .از پنل دستگاه کلید سویچ را بزنید

 کلید موتور روشن را بزنید.از پنل دستگاه 

 
 پنل کنترل و انتخاب دکمه های روشن/خاموش، سوئیچ، موتور روشن

 کار را انجام دهید. توانید همینمی "شبیه ساز خودروی سالم"همچنین با انتخاب منوی 
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سازی، شده نشان داده ، دور موتور و سرعت حرکت شبیه"ستاز خودروی سالم شتبیه "در صتفحه  

  شود.می

 
 نمایش دور موتور و سرعت حرکت

دیر توانید مقاساز دیجیتال، با انتخاب هر سنسور و چرخش ولوم به چپ یا راست میدر پنل شبیه

 سنسورها را تغییر دهید. 

 
 پنل شبیه ساز دیجیتال

 

 NKH7000_Video_001مثال:  ویدیو 

 

 



 

16 

 

 

 آموزش کار با دستگاه .6

 ساز خودروی سالمشبیه .6-1

ساز ت ایسیو روشن کردن ایسیو و بررسی رفتار آن است که از طری  منوی شبیهاولین کار در تس

 خودروی سالم قابل انجام است. مراحل کار پس از روشن کردن دستگاه به صورت زیر است:

 اتصال ایسیو به دسته سیم 

 اتصال دسته سیم به دستگاه 

 انتخاب نوع ایسیو و خودرو از طری  منوی نمایشگر 

  یا به ترتیب زدن کلیدهای  "سبا  ووروو  سبا  شبیه "انتخاب منوی

 .موتوو ووشنو  سوئهچ

 ها انتخاب سنسورها و تغییر مقادیر آن 

  نمایش عملگرها"مشاهده عملکرد ایسیو در پنل" 

 NKH7000_Video_002مثال:  ویدیو 

 ارزیابی هوشمند پایه ایسیو .6-2

گیرد. در این منو با مند قرار میدر این قستمت اغلب عملگرهای اصتلی ایسیو مورد ارزیابی هوش  

شود که ایسیو فرمان آن عملگر را صادر کند، و در انتخاب یک عملگر، شرایطی برای ایسیو فرآهم می

 شود. این شرایو فرمان صادر شده مورد ارزیابی قرار گرفته و صحت عملکرد آن به کاربر اعالم می

ایسیو متصل شده باشد، میزان سالمتی پایه  اگر ولتاژ کاری عملگر در محدوده تعریف شتده برای 

درصد  2در صتد خواهد بود و هر چه از این محدوده فاصتله داشته باشد، میزان سالمتی پایه به    122

 شود. نزدیک می

 مراحل انجام این تست پس از روشن کردن دستگاه و اتصال ایسیو به دستگاه به صورت زیر است:

 یاب هوشمندورود به منوی عیب 

 سینتخاب منوی تست آیا 

 .انتخاب عملگر مورد نظر و فشردن کلید تایید 
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در صفحه نتیجه ارزیابی، میزان سالمتی پایه به درصد، ولتاژ عملگر هنگام صدور فرمان از ایسیو و 

 شود.سی به کاربر نمایش داده میسی مرتبو با عملگر و شماره پایه آیاطالعات پایه ایسیو، آی

 

 NKH7000_Video_003مثال: ویدیو 

 تست آی سی)امکان تخصصی( .6-3

این ارزیابی به صتتورت کامال تخصتتصتتی بوده و برای تحلیل نتایی آن نیاز به دانش در خصتتو   

ها استت. مراحل انجام تستت پس از روشن کردن دستگاه و   کاری آنهای الکترونیک و ناحیهستی آی

 اتصال ایسیو به دستگاه به صورت زیر است:

 یاب هوشمندورود به منوی عیب 

  انتخاب منوی تست آی سی 

  )انتخاب عملگر با فشردن کلیدهای باال و پایین)در این مرحله نباید کلید تایید زده شود 

      ایجاد شترایطی که اطمینان حاصتل شتود که ایستیو فرمان عملگر انتخاب شده را صادر

 کند.می

 .فشردن کلید تایید 

  ؟؟؟؟"می شود. نمایش عبارت ولتاژ عملگر در ناحیه کاری به صورت آنالین نمایش داده" 

 معنی عدم صدور فرمان عملگر در زمان تست است. به 

 

 NKH7000_Video_004مثال: ویدیو 
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 شبیه سازی سرعت .6-4

مود. برای این ده نبه منظور تنظیم کیلومتر ایسیو)افزایش کیلومتر ایسیو( می توان از شبیه ساز سرعت استفا

ید. ساز دیجیتال را بفشارمنظور باید صفحه اول منو در حال نمایش باشد سپس کلید سرعت در پنل شبیه

دهد که فعال کردن این گزینه سبب افزایش کیلومتر درون ایسیو خواهد شد با زدن پیام ظاهر شده هشدار می

 شود. سازی حرکت انجام میکلید تایید شبیه

 توانید سرعت را تغییر دهید.ساز دیجیتال میولوم در پنل شبیهاز طری  

 
 پنل شبیه سازی دیجیتال 

 NKH7000_Video_005مثال: ویدیو 

 

 عملکردهای هوشمند دستگاه .6-5
شوند تشریح شده در این قسمت برخی از عملکردهای هوشمند دستگاه که در شرایو خا  وارد عمل می

 است:

 شدن اتصال دسته سیمقطع  .0-0-0
اگر در هنگام کار اتصال دسته سیم قطع شود، 

از طری  پیام صوتی و تصویری به کاربر اطالع داده 

 شود.می

 

 NKH7000_Video_006مثال: ویدیو 

 

 ولوم

 دکمه سرعت
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 تشخیص خودکار اتصالی در تغذیه ایسیو .0-0-0
سو داشته باشد، تواگر در زمان اتصال دسته سیم به دستگاه، اتصالی در مدار تغذیه ایسیو وجود 

هشدار صوتی و تصویری به کاربر اطالع داده شده و مانع از صدمه دیدن دستگاه توسو ایسیو معیوب 

شود. پس از رفع عیب ایسیو باید مجددا دسته سیم را به دستگاه متصل نمود. در صورتی که دسته می

واهد خده و از کاربر میستیم بدون ایستیو به دستگاه متصل شود، به صورت خودکار تشخیص داده ش  

 که ابتدا ایسیو را به دسته سیم متصل نموده و سپس دسته سیم را به دستگاه متصل کند.

 

 NKH7000_Video_011مثال: ویدیو 

 تشخیص خودکار اتصال دسته سیم بدون ایسیو .0-0-0
جهت تستت اتصتالی در تغذیه ایستیو مهم استت که در زمان اتصال دسته سیم به دستگاه حتما     

و متصتل شده باشد و سپس دسته سیم به دستگاه متصل شود. در صورتی که دسته سیم بدون  ایستی 

ایسیو به دستگاه متصل شود به کاربر اطالع داده می شود که ابتدا ایسیو را به دسته سیم متصل نمود 

 و سپس دسته سیم را به دستگاه متصل نماید. 

 NKH7000_Video_006مثال: ویدیو 

 وضعیت بدون خطا .0-0-0
مقادیر  "وضعیت بدون خطا"س از اتصال ایسیو به دستگاه، قبل از باز کردن سویچ، با زدن کلید پ

ای سازی دور آرام به گونهشتود. در این حالت شبیه ستاز دیجیتال به مقادیر دور آرام تنظیم می شتبیه 

 شود که ایسیو بدون خطا به کار خود ادامه دهد.انجام می

 NKH7000_Video_007مثال: ویدیو 
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 محافظت از دستگاه هنگام روشن بودن طوالنی دستگاه .0-0-0

دور  5222دقیقه( در حالت موتور روشن با دور موتور باالی  5در صورتی که دستگاه به مدت طوالنی)بیش از 

شود که روشن بودن دستگاه در این وضعیت سبب در دقیقه، روشن بماند، به کاربر هشدار صوتی داده می

 شود که با زدناهش طول عمر دستگاه خواهد شد و در صفحه ظاهر شده یک دقیقه به کاربر فرصت داده میک

 کلید تایید ادامه همین روند را تایید کند، در غیر این صورت سویچ به صورت خودکار بسته خواهد شد. 

 

 NKH7000_Video_012مثال: ویدیو 

 و شبکه مالتی پلکس هشدار اتصالی در تغذیه کانکتور ایموبالیز .0-0-0

اگر در مدار تغذیه ایموبالیز و یا شتبکه مالتی پلکس متصتل شتده به دستگاه اتصال کوتاه وجود    

شود که پس از ولت قطع شده و به کاربر هشدار داده می 12داشتته باشتد، به صتورت خودکار تغذیه    

 رفع عیب آن مجددا نود را به دستگاه متصل نماید.

 

 NKH7000_Video_023مثال: ویدیو 
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 یا رله پمپ بنزین 0و  0هشدار عملکرد نادرست رله  .0-0-4

یا در شرایو خا  رله پمپ بنزین را به درستی  2یا  1در صتورتی که ایستیو فرمان تحریک رله   

سازی به صورت کامل ادامه خواهد یافت و تغذیه عملگرها تامین خواهد شد صادر نکند، عملیات شبیه

 یا رله پمپ بنزین  2یا رله 1ی توجه کاربر را به خاموش بودن نمایشگر تحریک رله ولی با هشدار صوت

دهد که در این شترایو ایسیو قادر به روشن کردن خودرو نخواهد بود. ولی  جلب نموده و توضتیح می 

شود تا کاربر بتواند مشکالت دیگر ایسیو را ستازی در دستگاه به صورت کامل انجام می عملیات شتبیه 

 بررسی نماید. نیز

 NKH7000_Video_008مثال: ویدیو 

 تنظیم دستگاه متناسب با ایسیو متصل شده .0-0-0

ود. مقادیر حداقل شساز عملگرها متناسب با ایسیو متصل شده تنظیم میساز دیجیتالی سنسورها و شبیهشبیه

 متصل شده بهو حداکثر سنسورها و یا شرایطی مطلوب عملگرها در ایسیوهای مختلف متناسب با ایسیو 

 شود.دستگاه به صورت خودکار تنظیم می

 NKH7000_Video_024مثال: ویدیو 

 ارزیابی نمایشگرهای دستگاه لحظه آغاز به کار دستگاه .0-0-7

گیری و تستر، کالیبره پارامترها و نمایشگرهای های اندازهیکی از اشکاالت مهم در طراحی دستگاه

شتگر چراغ چک دستتگاه صدمه دیده باشد حتی با صدور   خود دستتگاه استت. به عنوان مثال اگر نمای  

فرمان روشتن شتتدن چراغ چک از طرف ایستتیو، کاربر متوجه روشتن شتتدن چراغ چک نخواهد شتتد.   

بنابراین اطمینان از عملکرد صحیح تمامی نمایشگرهای دستگاه بسیار ضروری است. در این دستگاه با 

ای چند لحظاتی روشتن شتده تا کاربر از صحت   هر بار روشتن شتدن دستتگاه، تمامی نمایشتگر ها بر    

 ها اطمینان حاصل نماید.عملکرد آن

 NKH7000_Video_013مثال: ویدیو 
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 سامانه هوشمند حفاظت جریان مصرفی ایسیو .0-0-01

متناستب با ایسیو متصل شده به دستگاه، حداکثر جریان مصرفی تعریف شده برای آن به صورت  

خودکار اعمال شتتتده و در صتتتورتی که جریان 

مصتتترفی از حداکثر تعریف شتتتده تجاوز نماید، 

ستویچ به صتورت خودکار بستته شده و به کاربر    

شود. دستگاه با اینکار مانع هشدار صوتی داده می

 شود. صدمه بیشتر به ایسیو میوارد شدن  از 

 NKH7000_Video_014مثال: ویدیو 

 

 آموزش کار با امکانات جانبی دستگاه .6-6

در این قسمت آموزش کار با تجهیزات جانبی تعبیه شده در دستگاه آورده شده است. انتخاب این تجهیزات به 

 ها در ایرادیابی و رفع عیب ایسیو بوده است.سبب فواید استفاده از آن

 آموزش کار با اسیلوسکوپ .0-0-0

ه دهد. اسیلوسکوپ تعبیاستیلوستکوپ ابزاری استت که تغییرات ولتاژ را نسبت به زمان نشان می   

شتده در دستگاه، اسیلوسکوپ خودرویی دو کاناله بوده و دارای پایه کالیبراسیون است. جهت آشنایی  

 رونیکی مراجعه نمایید. گیری الکتهای مرتبو با این ابزار اندازهبا اسیلوسکوپ به آموزش

( متصل 1را به یکی از کانالها )مثال کانال -شودکه همراه دستگاه ارسال می–برای کار با اسیلوسکوپ، پروب آن 

 می کنیم. 
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کنار محل اتصال پروب به دستگاه  LEDدر منو روی گزینه اسیلوسکوپ می رویم و کلید تایید را می زنیم.  

روشن می شود که به معنی فعال بودن آن کانال است و صفحه نمایش اسیلوسکوپ در صفحه نمایش دستگاه 

باز میشود و آماده استفاده است. برای نمایش سیگنالها، پروب اسکوپ روی هر کدام از پایه های مورد نظر قرار 

 حه نمایش مشاهده کنیم.  دهیم، میتوانیم سیگنال آن را روی صف

 

توان توجه شتود که اسیلوسکوپ دستگاه به صورت مستقیم به رایانه متصل شده و سیگنال را می 

 در رایانه نیز مشاهده نمود. 

 

 NKH7000_Video_015مثال: ویدیو 

 

 های ایسیوآموزش روش استفاده از برد سنجش  پایه .0-0-0

را به پایه مورد نظر متصل نمود. مثال برای جهت استتفاده از استیلوستکوپ نیاز است که پراب آن   

، باید شماره پایه ایسیو را استخراج نموده و با یک عدد سوزن پراب اسکوپ را 1مشاهده سیگنال کویل

ا نام                   اهی بگیری با اسیلوسکوپ و الجیک آناالیزر دستگمتصل نمود. جهت سهولت در اندازه 1به کویل

EPM-Kit (ECU Pin Measurementیا برد سنجش پایه ).های ایسیو طراحی شده است 
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ورها و ... ها، سنساین دستگاه در مسیر اتصال ایسیو به دستگاه قرار گرفته و پایه عملگرها، تغذیه 

 دهد.را در اختیار کاربر قرار می

 

 EPM-Kitیو با استفاده از اسیلوسکوپ و خواندن سیگنال پایه های ایس

 NKH7000_Video_009مثال: ویدیو 

 

 آموزش کار با تستر قطعات خودرویی .0-0-0

تستر قطعات تعبیه شده در دستگاه، دریچه گاز برقی، انژکتور، استپر موتور و هیتر سنسور اکسیژن را تست 

 کند. در ادامه آموزش تست هر کدام از این قطعات به صورت مجزا آورده شده است:می

 NKH7000_Video_016مثال: ویدیو 

 

 تعریف سویچآموزش  .0-0-0

نیمه  را به صورتتوان تعریف کلید ایسیوهای ایموبالیزردار بیه شتده در دستگاه می با امکانات تع

 های مختلف توضیح داده شده است:های آموزشی زیر روش کار برای ایسیوخودکار انجام داد. در فیلم
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 نمونه مراحل تعریف کلید

 NKH7000_Video_017مثال: ویدیو 

 آموزش کار با الجیک آناالیزر .0-0-0

ولت، زمین و  00ولت،  0مناسببب برای تسببت و نمایش ولتا های  ابزاریالیجک آناالیزر 

 کند.های مختلف به صورت زیر عمل میبا اتصال پراب الجیک سیگنالاست.  حالت سیگنال

 اتصال به زمین     ==   نمایشگر سبز رنگ 

  نمایشگر زرد رنگولت   ==   5اتصال به 

  ولت == نمایشگر قرمز رنگ 12اتصال به 

 اتصال به سیگنال == نمایشگر سفید 

 NKH7000_Video_018مثال: ویدیو 

 آموزش کار با پروگرامر .0-0-0

جهت کار با پروگرامر به راهنمای پروگرامر که از طری  نرم افزار آن در دستتترا استتت مراجعه  

 نمایید.
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 ه آموزش استفاده از منبع تغذی .0-0-4

 5حد اکثر جریان مصرفی برای  .ولت دارد 5ولت و  12دو خروجی  ،منبع تغذیه تعبیه شده در پنل دستگاه

آمپر می باشد. که میتواند برای موارد مختلف استفاده شود. دستگاه در برابر  22ولت تا  12آمپر و برای  3ولت 

 اتصال کوتاه شدن پایه های منبع تغذیه، حفاظت شده است. 

 NKH7000_Video_019ویدیو  مثال:

 

 آموزش تنظیمات و بروزرسانی دستگاه .6-7

 آموزش روش تمدید اعتبار دستگاه .0-4-0

برای این منظور پس از روشن نمودن دستگاه از منوی تنظیمات، منوی مشخصات دستگاه را انتخاب نمایید. 

رمز  و کدو یا در نرم افزار تلفن همراه وارد نمایید  سازی را به سامانه قید شده پیامک نمایید شناسه فعال

دریافت شده را در قسمت شناسه دریافتی با استفاده از کلیدهای باال، پایین و چپ و راست وارد نموده و سپس 

 کلید تایید را بفشارید.

 

 

 NKH7000_Video_020مثال: ویدیو 
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 آموزش کالیبره نمایشگر جریان مصرفی ایسیو .0-4-0

گیری جریان مصرفی ایسیو به ندرت سی استفاده شده جهت اندازهاطالعاتی آی ا برگهمتناستب ب 

گیری جریان مصترفی ایسیو  ممکن استت با تغییر شترایو محیطی و یا با گذر زمان، خطایی در اندازه  

ایجاد شتود. برای رفع این مشتکل از منوی تنظیمات گزینه کالیبره جریان مصترفی ایستیو را انتخاب     

 د.دستگاه(، کلید تایید را بفشاری برقها )به جز کابل د، پس از اطمینان از جدا بودن تمامی کابلنمایی

 NKH7000_Video_021مثال: ویدیو 

 

 آموزش تنظیم صدا .0-4-0

قستتمت پنل کنترل، ولومی وجود دارد که با چرخش آن به چپ و راستتت   ، دردر پنل دستتتگاه

توان دستگاه را در وضعیت سکوت توان شدت صدا را کم و زیاد نمود. همچنین با فشردن ولوم میمی

 کامل قرار داد. 

شوند و در صورت نیاز با شدت صدای توجه شتود که اخطارهای مهم دستتگاه شامل سکوت نمی  

 د شد. کافی پخش خواهن

 NKH7000_Video_001مثال: ویدیو 

 

 آموزش بروزرسانی)آپدیت( دستگاه .0-4-0

 برای این منظور ابتدا باید نرم افزار بروزرسانی را در رایانه خود نصب نمایید.

ایل ف دانلود نرم افزار، گام بعدی دانلود فایل بروزرسانی است، با مراجعه به سایت نگارخودرو بخش

 را دانلود نمایید.  7222یاب هوشمند ایسیو مدل و عیببروزرسانی دستگاه تستر 
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ارسال شده همراه دستگاه را به رایانه و دستگاه متصل نمایید، حال از منوی  مخصو  USBکابل 

تنظیمات، گزینه بروزرسانی را انتخاب نمایید. هشدار نوشته شده را با دقت مطالعه کرده و کلید تایید 

ود. شه نمایش خاموش شتده و دستتگاه در وضعیت بروزرسانی تنظیم می  را بفشتارید. با اینکار صتفح  

 ثانیه نگه دارید. 12تا  5برای خروج از این حالت بدون بروزرسانی باید کلید بازگشت را حدود 

برای بروزرستتانی نرم افزار بروزرستتانی را در رایانه اجرا نموده و با دادن آدرا فایل بروزرستتانی   

 دانلود شده دستگاه بروزرسانی خواهد شد. 

 NKH7000_Video_022مثال: ویدیو 

 

 های صوتیآموزش بروزرسانی پیام .0-4-0

دستگاه خارج نموده، را از پشت آن Micro SDهای صوتی باید کارت حافظه برای بروزرستانی پیام 

و از طری  دستتتتگاه کارت خوان، به رایانه متصتتتل نمایید و از منوی مربوطه کارت حافظه پیام های 

 صوتی را بروزرسانی نمایید.

 

 ECUآموزش استفاده از  برد ارزیابی سالمت کانکتور  .0-4-0

فرض اینکه ایسیو متصل شده به دستگاه معیوب است، تمامی مدارات داخلی متصل به کانکتور  با

 تواند سبب آسیبایستیو دارای ستامانه حفاظت از آستیب هستتند، یعنی خرابی و اتصالی ایسیو نمی    

 سنجش سالمت"رسیدن به دستگاه شود. با این وجود جهت اطمینان خاطر کاربر دستگاهی با عنوان 

های کانکتور طراحی شتتده که تمامی پایه ECU Conecctor Tester Kit (ECT-Kit)یا  "ور ایستتیوکانکت

ها اطمینان حاصل شود و از ایسیو دستگاه را به صورت خودکار مورد ارزیابی قرار داده تا از سالمت آن

  گیری به عمل آید. مورد دستگاه به پشتیبانی پیشارسال بی
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ت کانکتورها، پایه های سالم با رنگ سبز و پایه های نا سالم با رنگ در منو خروجی تستت ستالم  

 شود.قرمز نمایش داده می

 

 خروجی تست سالمت پایه های ایسیو

 NKH7000_Video_010مثال: ویدیو 

 

 نکات ایمنی و نگهداری دستگاه .7

لوگیری صدمات احتمالی ج ابتدا دستگاه را به یک محاف  برق مناسب نصب نمایید تا از نوسانات احتمالی برق و .1

 .شود

 به دستگاه ، دقت شود که پین های کانکتور دچار آسیب و یا کی نشده باشند.  ECUقبل از اتصال کانکتورهای .2

قرار داشته باشد. پس از  خاموشبه دستگاه ، دقت نمایید که کلید سوئیچ در حالت  ECUبرای متصل کردن  .3

نید سوئیچ را در حالت یک قرار داده و بر روی منو موتور روشن به دستگاه می توا ECUمتصل نمودن کانکتور

موتور روشن  دکمهاز دستگاه نیز ابتدا بر روی  ECUفعال گردد . در هنگام جدا نمودن  ECUکلید نمایید تا 

را از  ECUقرار دهید و سپس کانکتور خاموشغیر فعال گردد ، سپس سوئیچ را در حالت   ECUکلید نمایید تا

 جدا نمایید. دستگاه

)که در پشت دستگاه واقع شده است(، ابتدا سوئیچ را در حالت صفر قرار داده  Powerبرای قطع نمودن کلید  .4

  راخاموش کنید.  Powerو سپس کلید 
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 دستگاه را به مدت طوالنی در دور موتور باال نگه ندارید. .5

که طرز استفاده از (ECT-Kit) ورهای ایسیوتوانید از برد تست کانکتبرای تست سالمت کانکتورهای ایسیو، می .6

 آن در همین راهنما آمده استفاده کنید. 

 ولت که بر روی دستگاه طراحی شده است، دقت نمایید که جا 12ولت و  5در هنگام استفاده از منبع تغذیه  .7

 به جا یا اشتباه متصل نگردند. 

تست قرار می گیرد . در صورتی دستگاه دچار این دستگاه قبل از تحویل به مشتری در چندین  مرحله مورد  .1

مشکل قرار گیرد از دست زدن دستگاه خودداری نموده و با مرکز خدمات پس از فروش شرکت نگارخودرو 

 تماا بگیرد.

ل می توانید برای دریافت پاسخ با مرکز خدمات پس از فروش شرکت نگارخودرو تماا در صورت بروز سوا .1

 بگیرد.

 .دقت نمایید که به دستگاه صدمه ایی وارد نشود در زمان جا به جایی .12
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