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 معرفی و قابلیت دستگاه

از اینکه محصول ما را انتخاب کرده اید بسیار خرسندیم،این محصول حاصل تالشهای بی وقفه کارشناسان 

،شرکت فنی مهندسی نگار خودرو می باشد.که هم اکنون در اختیار شما مشتری گرامی قرار گرفته است . 

 می باشد. گرامیسراسر این فعالیت ها در جهت کسب رضایت شما مشتری 

با استفاده مطلوب از این محصول بتوانیم گامی موثر درجهت پیشرفت توان و دانش فنی تکنسین  امید است تا

 .هاو متخصصین صنعت خودرو ایران عزیزمان برداریم

 : NKH6000+ كاربرد تستر صنعتی ايسيو

د دانید تمامی خودروهایی که دارای سیستم سوخت رسانی انژکتوری می باشند دارای واحطور که میهمان

ها، باشند، در نتیجه برای راحتی تعمیرکاران خودرو )مکانیکمی  ( ECU )کنترل الکتریکی به نام ایسیو

طراحی شدتا تعمیرکار خودرو. ایسیو را  NKH6000+ ها، تنظیم موتور( دستگاه تستر صنعتی ایسیوسازیباتری

مورد نظر را توسط دیاگ مشاهده نماید ، بتواند تعمیر و پارامترهای ایسیو بدون نیازی به خودرو به راحتی 

 حتی مراحل تعریف سوئیچ نیزانجام دهند. 

توانید در هر کجا که هستید با حداقل امکانات و خیال آسوده ایسیو خودرو در کل با این دستگاه به راحتی می

امترهای تفاده از پاریاب متصل نمود و نتیجه تعمیرات را با اسیابی، تعمیر و حتی به دستگاه عیبرا چک، عیب

 دیاگ و بدون نیاز به هیچ خودرویی . به صورت واقعی چک کنید.

 از بارزترین مزایا این دستگاه می توان موارد زیر را مشاهده نمود :

 راحتی کار  .3

 مشاهده پارامترهای ایسیو بدون نیاز به خودرو  .2

ر به همراه تست استپرموتو و ، سنسور اکسیژنتست قطعاتی نظیر انژکتور، دریچه گاز برقیقابلیت  .3

 ایسیو مربوطه

 ولت، رله اول ایسیو، رله دوم ایسیو، چراغ چک (5 قابلیت تست مدار قدرت ایسیو از جمله ) برق  .1

 قابلیت تست مدار انژکتورهای ایسیو  .5



 

1 

 

 قابلیت تست مدار سنسور اکسیژن ایسیو .1

 دریچه گاز (قابلیت تست مدار داخلی ایسیو ) دمای آب، دمای هوا، فشار هوا،  .7

 قابلیت تست چراغ ایموبیالیزر پشت آمپر بر روی پنل تستر  .2

 قابلیت تست مدار فن دور تند و کند ایسیو  .1

 قابلیت تست مدار سنسور موقعیت میل سوپاپ ایسیو .32

 قابلیت تست مدار شیر برقی کنیستر ایسیو بر روی پنل تستر .33

 قابلیت تست مدار داخلی سنسور دور موتور ایسیو  .32

 فعال سازی مدار کولر ایسیو و تست آن قابلیت .33

 قابلیت تعریف سوئیچ خودروهای ایموبیالیزردار .31

 206قابلیت تعریف سوئیچ تمامی خودروهای  .35

 بر روی تستر 206خودروی  BSIقابلیت نصب  .31

 قابلیت نصب دستگاه دیاگ ) خواندن و پاك کردن خطاها و دیدن پارامتر های ایسیو ( .37

 دانلود ایسیو قابلیت نصب دستگاه دیاگ و  .32

 قابلیت نشان دادن جریان مصرفی ایسیو به صورت واقعی .31

 دارای منو فارسی برای راحتی کار تعمیر کاران .22

 دریچه گاز (–مپ سنسور -قابلیت نمایش منفی ایسیوها)دمای آب .23

 قابلیت نمایش کارکرد شیربرقی کنیستر .22

 دارای الجیک آناالیزر .23
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 قطعات و لوازم جانبی دستگاه

صورت آپشن و با پرداخت ، دارای تعدادی قطعات جانبی بوده، که به  NKH6000+دستگاه تستر صنعتی ایسیو

  هزینه تقدیم می گردند.

 نمای قطعه نام قطعه رديف
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 كانکتور ايسيوهای :

ECU S2000 

ECU M7.4.4 405 

ECU SAX500 
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 ايسيو كانکتور

ECU Siemens Petrol 

 بنزينی () ايسيو زيمنس 
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 ايسيو كانکتور

ECU Siemens Bifuel 

 ) ايسيو زيمنس دوگانه سوز (
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 ايسيو كانکتور

ECU SL96 
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 ايسيو كانکتور

ECU Bosch 7.4.4 

 ( 4.0.0) ايسيو بوش 

 كانکتوردريچه گاز برقیبه همراه 
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 نمای قطعه نام قطعه رديف

10 

 ايسيو كانکتور
ECU Bosch 7.4.5 

 ( 4.0.0) ايسيو بوش 

 و كيت ايموبياليزر كانکتوردريچه گاز برقیبه همراه 
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 ايسيو كانکتور

 ايموبياليزردار 4.0.7

 بدون ايموبياليزر 4.0.7

 بنزينی 4.0.7

به همراه سوكت دريچه گاز برقی و سوكت 

 به همراه ايموبياليزر 4.0.00و 7.4.9ايموبياليزر 

 

10 

 ايسيو كانکتور

ECU J34 
ECU J35 

 به همراه سوكت دريچه گاز برقی

 

17 
 ايسيو كانکتور

BOSCH 5.2 

 

01 
 ايسيوكانکتور  

BOSCH 7.3 

 

00 
 ايسيو كانکتور

SIMENCE L90 

 

00 

 ايسيو كانکتور

BOSCH SSAT 

 

 

00 

 ايسيو كانکتور

ECU BOSCH 7.9.7.1 
ECU BOSCH 7.9.7 

 7.9.7به همراه سوكت ايموبياليزر 

 



 

1 

 

 

 نمای قطعه نام قطعه رديف

 M7.8 كانکتور ايسيو 00

 

 ME7.9.7 ايسيو كانکتور 00

 

 ME17 ايسيو كانکتور 00

 

 MT22.1 ايسيو كانکتور 04
 

 استيل غرب ايسيو كانکتور 00

 

 ME7 & ME7.8.8 ايسيو كانکتور 07

 

01 
  شبکه 010پشت آمپر  كانکتور

 (سوكته تک)

 

00 
  ،سمند010پارس، آمپر پشت كانکتور

 (بنزينی سوكته دو)

 

00 
  ،سمند010پارس، پشت آمپر كانکتور

 (دوگانه)
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 نمای قطعه نام قطعه رديف

00 
  پرايد پشت آمپر كانکتور

 (سوكته دو)

 

00 
 تيبا، پرايد پشت آمپر كانکتور

 (شبکه سوكته دو)

 

 كانکتور استپرموتور 00

 

00 
 

 كانکتور انژكتور

 

04 

 

 كانکتور سنسور اكسيژن

 

 

00 

 

 كانکتور ايموبياليزر والئو پرايد
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 كانکتور ايموبياليزر زيمنس

زيمنس كانتيتنتال و ايموبياليزر ايموبياليزر : توجه 

 (CIM) زيمنس بايفيول و ايموبياليزر زيمنس كروز

 يکی ميباشد.

 

01 
 ايموبياليزر سوكت

 ME7 &ME 7.8.8 & ME7.9.7 

 

 جنرال ايموبياليزر سوكت 00

 

 



 

33 

 

 

 نمای قطعه نام قطعه رديف

 استيل غرب ايموبياليزر سوكت 00

 

 جنرال گاز دريچه سوكت 00

 

00 
 

 SLCسوكت ايموبياليزر والئو پژو 

 

00 
 

 BSIسوكت 

 

00 
 

 BCMكانکتور ارتباطی 

 

وكانکتور ارتباطی با   CCN SMSكانکتور ارتباطی  04
FN 

 

00 
و كانکتور   CCN Multiplexكانکتور ارتباطی 

 FNارتباطی با 

 

 UCH L90سوكت  07

 

 پين 00 به پين 7 تبديل 01

 

 كيت بيکد 00
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 نمای قطعه نام قطعه رديف

 كوئل كيت 00

 

00 
 

 كابل برق

 

00 
 

CD راهنمای تستر 

 

00 
 

 پراب الجيک
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 دستگاهمشخصات ظاهری 

 

 سانتی متر 21سانتی متر              ارتفاع :  33سانتی متر               عرض :  31طول  :    ابعاد دستگاه : 

 کیلوگرم 1وزن دستگاه :                      

 V 222  /A 5  - V 32تغذیه :                                 

 پیکسل ( 322 * 11) صفحه نمایشگر :                   گرافیکی 

 

                                                                         معرفی بخش های مختلف دستگاه:

 صفحه نمایشگر .3

 صفحه کلید .2

 پنل نمایش کارکرد دستگاه .3

نمایشگر جریان مصرفی  .1

 ایسیو

پارامتر ولوم های تنظیم  .5

 ایسیو بنزین

ولوم های تنظیم پارامتر  .1

  ایسیو گاز

محل اتصال سیم فلت  .7

 پروگرامر

 5Vو  12Vمنبع تغذیه  .2

 محل اتصال به کانکتور دیاگ .1

 ایسیومحل اتصال به کانکتور  .32

 BSIمحل های اتصال کانکتورهای ایمو، استپرموتور،  .33

 الجیک آناالیزر .32

 محل اتصال کانکتورهای تستر قطعات .33

 کلید پاور .31

 محل قرار گرفتن سه فیوز دستگاه .35

  دارای نویزگیر پروگرامر USBکابل محل اتصال  .31

 سریال دستگاه .37

 

 

 

00 00 
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 دستگاه نکات ایمنی و نگهداری

ابتدا دستگاه را به یک محافظ برق مناسب نصب نمایید تا از نوسانات احتمالی برق و صدمات احتمالی جلوگیری  .3

 .شود

 به دستگاه ، دقت شود که پین های کانکتور دچار آسیب و یا کج نشده باشند.  ECUکانکتورهایقبل از اتصال  .2

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

به دستگاه می توانید سوئیچ را در حالت یک قرار داده و بر روی منو موتور روشن کلید  ECUنمودن کانکتور

از دستگاه نیز ابتدا بر روی منو موتور روشن کلید نمایید  ECUفعال گردد . در هنگام جدا نمودن  ECUنمایید تا 

را از دستگاه جدا  ECUغیر فعال گردد ، سپس سوئیچ را در حالت صفر قرار دهید و سپس کانکتور  ECUتا

 نمایید.

)که در پشت دستگاه واقع شده است(، ابتدا سوئیچ را در حالت صفر قرار داده  Powerبرای قطع نمودن کلید  .1

  راخاموش کنید.  Powerو سپس کلید 

ولت که بر روی دستگاه طراحی شده است، در هنگام استفاده  32ولت و  5در هنگام استفاده از منبع تغذیه  .5

 مایید که جابه جا یا اشتباه متصل نگردند. دقت ن

زمانی که از تستر دریچه گاز برقی استفاده می نمایید سعی کنید بیشتر از سه بار استارت نکنید ، همان طور  .1

جریان  نایآمپر جریان می کشد  2.5که می دانید موتور دریچه گاز برقی زمانی که عمل می کند نزدیک به 

 ادرست باعث آسیب دیدن مدارهای دستگاه می شود.زیاد از حد و استفاده ن

این دستگاه قبل از تحویل به مشتری در چندین  مرحله مورد تست قرار می گیرد . در صورتی دستگاه دچار  .7

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

 تماس بگیرد.

می توانید برای دریافت پاسخ با مرکز خدمات پس از فروش شرکت نگارخودرو تماس  لاؤدر صورت بروز س .2

 بگیرد.

 .در زمان جا به جایی دقت نمایید که به دستگاه صدمه ایی وارد نشود .1
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 نحوه کار با دستگاه

برای راحتی و ایجاد امکانات بیشتر برای کاربران ، یک مجموعه منو  NKH6000دستگاه تستر صنعتی ایسیو در 

 برای دستگاه طراحی گردیده است که شامل موارد زیر می باشد :

 موتور روشن .3

 راهنمای قطعی پین تغذیه .2

 سرعتسنسور شبیه ساز  .3

 بسته تکمیلی .1

 بدون ایسیو 2و  3آزمایش رله  .5

 ECU PROGپروگرامر ایسیو -1 .1

 الجیک آناالیزر .7

 شناسنامه محصول .2

 
 

تمامی منوهای باال به صورت کامل، برای کاربران توضیح داده می شود تا کاربران برای استفاده از دستگاه 

 ین استفاده از دستگاه را نمایند.مشکلی خاصی نداشته باشند و بتوانند بهتر

 فلش ایسیو

 رد ریست قرار دهید و به حالت اول برگرداندتوسط منو فلش ایسیو می توانید ایسیو را از نظر ساختار برنامه مو

 و با این کار مشکالت  زیر را بر طرف نمود :

 کاهش شتاب خودرو .3

 باال رفتن پاشش انژکتورها و باال رفتن مصرف سوخت  .2

 روشن شدن فن خودرودر حالت سرد موتور خودرو .3

 ندایجاد مکث پدال خودرو در ای سی یو هایی که دارای دریچه گاز برقی می باش .1

 بد کارکردن خودرو های دوگانه سوز در حالت بنزین .5

 ایجاد خطای مپ سنسور در صورتی سالم بودن مپ سنسور  .1

 ایجاد خطای دمای آب در صورتی سالم بودن سنسور دمای آب .7

 در دور موتور های پایین CUTOFFایجاد  .2

 دود کردن خودرو .1

 به هم ریختن تنظیم استپ موتور .32

 اکسیژنبهم ریختن تنظیم سنسور  .33

 .......و .32
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 ECUنحوه کار با منو فلش 

 : طبق مراحل که برایتان توضیح داده شده است عمل نمایید ECUبرای فلش کردن 

 ابتدا کانکتور ایسیو مربوطه را به ایسیو متصل  و سپس به دستگاه متصل نمایید. -3

 ید.پس از اتصال ایسیو به دستگاه کلید سوئیچ دستگاه را در حالت یک قرار ده

 

 سپس وارد  منوی فلش ایسیو که بر روی نمایشگر صفحه نشان داده شده بشوید. -2

 
 

برای شما به نمایش در خواهد ″ید که میخواهید ایسیو فلش شود؟آیا مطمئن″با ورود به این منو عبارت -3

سپس صفحه زير نمايش داده ميشود كه بايد موارد زير را چک   بزنيد را Enterبرای انجام اين كار بايد كليد آمد  

 كنيد.
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 را بزنید تا  ایسیو شناسایی شود و فلش ایسیو انجام شود.  Enterسپس دکمه -1

c     

 کنید. Restartبعد از انجام عملیات فلش ایسیو را -5

 موتور روشن

 وطه شروع به عیب یابینموده و ازطریق پارامترهای مربتوسط این منو شما می توانید ایسیو مختلف روشن 

 .ایسیو نمود

 : طبق مراحل زیرکه برایتان توضیح داده شده است عمل نماییدبرای استفاده نمودن از این منو باید 

 ابتدا کانکتور ایسیو مربوطه را به ایسیو متصل  و سپس به دستگاه متصل نمایید. -3

 
 

کانکتور های دیگر مانند کانکتور ایموبیالیزر و استپر موتور و........ حتما به دستگاه متصل توجه : درصورت نصب 

 گردد تا دستگاه بتواند ایسیو را روشن نموده و از ایجاد خطا جلو گیری نماید.

به دستگاه باید کلید سوئیچ در حالت صفر ) حالت خاموش ( قرار  ECUتوجه : قبل از وصل کردن کانکتور 

 ته باشدداش

رله اول ، رله دوم های  LEDسپس کلید سوئیچ را در حالت یک ) حالت روشن ( قرار دهید . در این زمان  -2

  .وشن می شوندبر روی پنل کارکرد دستگاه ر بدنه دمای آب و چراغ چک و
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 مورد در نظر درآن مدار دارای مشکل می باشد. ECUها ،  LEDتوجه : در صورت روشن نشدن هر یک از 

شما می توانید با می باشد، ECUها که نشان دهنده سالم بودن مدارهای اصلی LEDبعد از روشن شدن  -3

انژکتور ، کوئل را فعال نموده و عملکرد مدارها  از جمله  Enter   ،ECUو با زدن کلیدانتخاب گزینه موتورروشن

 کارکرد دستگاه و از طریق نصب دستگاه عیب یاب و دیدن پارامتر ها مشاهده نمود.و فن را از طریق پنل 

 .از مرحله  تست خارج می گردد Enter   ،ECU با زدن کلید ‚بعد از تست مراحل فوق  -1

پس از اتمام تست می توانید وارد منو خواندن خطا وعملگرها دستگاه عیب یاب شده و از وجود خطا و  -5

 ها را تست نمود.سایر عملگر

 (کلید سوئیچ در حالت صفر )حالت خاموش بعد از پایان تست باید ECUتوجه : در زمان جدا نمودن کانکتور 

 .قرار داشته باشد

توجه : درصورت نشان دادن عدد صفر و یا عدد خارج از رنج مشخص شده در نمایشگر سون سگمنت نشان 

 .شما معیوب می باشد ECUداده نشود 

های زیر را مورد تست قرار دهید و از سالم بودن مدارها اطمینان حاصل این دستگاه می توانید مدار طریق از

 کنید:

 مشاهده تغییرات عملکرد دور موتور با چرخاندن ولوم دریچه گاز .3

 توسط دیاگ(ز با چرخاندن ولوم دریچه گاز ) مشاهده تغییرات عملکرد ولتاژ دریچه گاز و زاویه دریچه گا .2

عملکرد دریچه گاز برقی با چرخاندن ولوم دریچه گاز ) با زیاد نمودن ولوم دریچه گاز ، دریچه گاز  مشاهده .3

 دور بر دقیقه پروانه دریچه گاز به حالت عمود در خواهد آمد ( 5722شروع به کار نموده و تا دور موتور 

 امتردردستگاه عیب یاب (مشاهده تغییرات عملکرد فشار هوا با چرخاندن ولوم فشار هوا ) مشاهده پار .1

 مشاهده تغییرات عملکرد دمای هوا با چرخاندن ولوم دما هوا ) مشاهده پارامتردردستگاه عیب یاب ( .5

مشاهده تغییرات عملکرد دمای آب با چرخاندن ولوم دمای آب) مشاهده پارامتردردستگاه عیب یاب و  .1

جوش بر روی پنل کارکرد دستگاه و  در دمای Stopهای فن کند وتند در دمای باال و LEDروشن شدن 

 ( تست این مدار ها

  ( ) بر روی پنل کارکرد دستگاه مشاهده عملکرد مدار انژکتور بنزین و انژکتور گاز .7
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 ( ) بر روی پنل کارکرد دستگاه مشاهده عملکرد مدار کوئل .2

 ( ) بر روی پنل کارکرد دستگاه مشاهده عملکرد مدار کولر با زدن کلید کولر .1

 ( ) بر روی پنل کارکرد دستگاه CNGبا زدن کلید  CNGه عملکرد مدار مشاهد .32

 ( ) بر روی پنل کارکرد دستگاه مشاهده عملکرد مدار ایموبیالیزر با زدن کانکتور ایموبیالیزر .33

  ) بر روی پنل کارکرد دستگاه ( ECUمشاهده جریان مصرفی  .32

 
 

 سرعتسنسور شبیه ساز 

کیلومتر هایی که کیلومتر در آنها ثبت می شود با مقدار ECUتوسط این منو شما می توانید مقدارکیلومتر را در 

 پشت آمپر یکسان نمایید.

 : طبق مراحل زیرکه برایتان توضیح داده شده است عمل نماییدبرای استفاده نمودن از این منو باید 

 متصل  و سپس به دستگاه متصل نمایید. ابتدا کانکتور ایسیو مربوطه را به ایسیو -3

 
گاه متصل حتما به دستالیزر و استپر موتور و........ توجه : درصورت نصب کانکتور های دیگر مانند کانکتور ایموبی

 گردد تا دستگاه بتواند ایسیو را روشن نموده و از ایجاد خطا جلو گیری نماید.
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به دستگاه باید کلید سوئیچ در حالت صفر ) حالت خاموش ( قرار  ECUتوجه : قبل از وصل کردن کانکتور 

 .داشته باشد

با انتخاب گزینه شبیه ساز سرعت و با  وسپس کلید سوئیچ را در حالت یک ) حالت روشن ( قرار دهید  -2

 وارد منو شوید Enterزدن کلید 

 سپس توسط کلید باال مقدار کیلومتر را تنظیم نمایید. -3

 افزایش دهید  ECUاین منو فقط می توانید مقدارکیلومتر را در توجه : در 

 نکته : گزینه شبیه ساز سرعت فقط برای ایسیوهای زیمنس انجام میشود . 

 

 آزمایش رله های اصلی دستگاه

ها مربوط به آن اطمینان حاصل  LEDدستگاه و  2و3توسط این منو شما می توانید از صحت عملکرد رله های 

 کنید. 

 :طبق مراحل زیرکه برایتان توضیح داده شده است عمل نماییدی استفاده نمودن از این منو باید برا

 ابتدا کلید سوئیچ را در حالت یک ) حالت روشن ( قرار دهید  -3

 LEDانتخاب نمایید.در این حالت رله اول دستگاه فعال و  Enterسپس منو آزمایش رله اول را توسط کلید  -2

  .مربوطه روشن می گردد ، در غیر این صورت رله اول دستگاه معیوب می باشد

 
 

کلیک نمایید و سپس کلمه قطع بر روی دستگاه نمایش داده  Enterدوباره بر روی برای غیر فعال کردن  -3

 مربوطه خاموش می گردد. LEDشده و 

 
  .توجه : تمامی مراحل تست رله دوم همانند رله اول می باشد
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 عملگرها و حسگرها
 

)بدون ايسيو( : نحوه تست سنسور اكسيژن  

را مورد تست قرار دهید و از سالم بودن  2و 3توسط این منو شما می توانید مقدار اهمی مقاومت پایه های 

 .مقاومت سنسور اکسیژن اطمینان حاصل کنید

 توضیح داده شده است عمل نمایید :برای استفاده نمودن از این منو باید طبق مراحل زیرکه برایتان 

 ابتدا کانکتور سنسور اکسیژن را به سنسور متصل  و سپس به دستگاه متصل نمایید. -3

تخاب منو سنسور اکسیژن را انبسته تکمیلی و بعد گزینه تست قطعات خودرو و در نهایت سپس منو تست  -2

 .نمایید

 
 

رنج مقاومت سنسور فشار داده و پس از تست  Enterپس از انتخاب منو سنسور اکسیژن، بر روی کلید  -3

 .اکسیژن را برایتان نمایش می دهد

اهم می باشد که نشان از سالم  5الی  3سنسور اکسیژن در حدود  2و 3توجه : مقدار رنج مقاومتی پایه های 

 .صورت معیوب می باشدبودن سنسور اکسیژن می باشد در غیر این 

 

)بدون ايسيو( : نحوه تست انژكتور  

توسط این منو شما می توانید قسمت الکترومکانیکی )بوبین انژکتور( مورد تست قرار دهید و از سالم بودن 

 .بوبین انژکتور اطمینان حاصل کنید

برای استفاده نمودن از این منو باید طبق مراحل زیرکه برایتان توضیح 

 است عمل نمایید : داده شده

ابتدا کانکتور انژکتور را به انژکتور متصل و سپس به دستگاه متصل  -3

 نمایید.

 

 

 .نمایید را انتخاب انژکتورمنو بسته تکمیلی و بعد گزینه تست قطعات خودرو و در نهایت سپس منو تست  -2
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به انژکتور ی از دستگاه چند بار شبیه سازپالس ، فشار داده Enter، بر روی کلید پس از انتخاب منو انژکتور -3

نان توانید از صحت عملکرد بوبین انژکتور اطمیتیک انژکتور میتیکو با لمس انژکتور یا صدای ارسال می شود 

 حاصل کنید.

توجه : دراین تست فقط بوبین انژکتور انجام می گیرد،تست های دیگر از جمله خراب بودن سوزن انژکتور 

 .دانجام نمی گیر

 .نمودن بر روی منو بازگشت از مرحله تست خارج شوید Enterتوجه : برای بازگشت به منو شما می توانید با 

 

 نحوه تست استپرموتور بدون ايسيو :
توسط این منو شما می توانید استپرموتور را بدون ایسیو تست کنید و از صحت کارکرد استپرموتور مطمئن 

 شوید.

 استپرموتور را به استپرموتور متصل نمایید.ابتدا کانکتور -3

 
 نتخابا را استپرموتور منو نهایت در و خودرو قطعات تست گزینه بعد و تکمیلی بسته تست منو سپس -2

 .نمایید

نحوه کارکرد استپرموتور به صورت حرکتی جلو و عقب ، پس از انتخاب منو استپرموتور دکمه تایید را زده-3

 .می باشد

پین بوده باید به قسمتی که در عکس باال  35دقت کنید سوکت استپرموتور بدون ایسیو که پورت توجه : 

 )تست بدون ایسیو( نشان داده متصل شود و هر دو سوکت استپرموتور همزمان وصل نباشد.

 

وه تست دريچه گازبرقی )بدون ايسيو( :نح  
ایسیو تست کنید و از صحت کارکرد دریچه گازبرقی توسط این منو شما می توانید دریچه گاز برقی را بدون 

 .بدون متصل کردن ایسیو مطمئن شوید

 ابتدا کانکتور دریچه گاز برقی مربوطه را به تستر متصل نمایید. .3

ا انتخاب ردریچه گاز برقی منو بسته تکمیلی و بعد گزینه تست قطعات خودرو و در نهایت سپس منو تست  .2

 .نمایید
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و دریچه گازبرقی دکمه تایید را زده و نحوه کارکرد دریچه گازبرقی بدین صورت است که  پس از انتخاب من .3

 دریچه باز و بسته می شود .

پین بوده باید به قسمتی که در عکس  35توجه : دقت کنید سوکت دریچه گاز برقی بدون ایسیو که پورت 

 گازبرقی همزمان وصل نباشد. باال )تست بدون ایسیو( نشان داده متصل شود و هر دو سوکت دریچه

 

 نحوه استفاده از الجيک آنااليزر : 

برای تست الجیک آناالیزر کافی است سوکت مربوط به الجیک را به قسمت الجیک روی تستر متصل کنید 

ولت یا سیگنال ایسیو قرار  32ولت . 5 .و سمت دیگر سوکت الجیک را بر روی پایه های ایسیو قسمت زمین 

 ت مورد نظر را انجام دهید.داده و تس

 

 

 

 

 سریال دستگاه

 دستگاه خود را مشاهده نمایید.مدل ی سریال و در این قسمت می توانید شماره 
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 دریافت کد اعتبار دستگاه

با به اتمام رسیدن تعداد مجاز استفاده از دستگاه ، ابتدا بر روی صفحه نمایشگر دستگاه پیغام ) در صورت 

اشتباه وارد کردن کد، دستگاه قفل می شود ( به نمایش در می آید. سپس منتظر بمانید تا پیغام نحوه ارسال 

 در خواهد آمد.کد برای شما در نمایشگر به نمایش 

وارد کردن کد را با دقت انجام دهید تا دستگاه شما قفل نگردد. در صورت قفل شدن دستگاه توجه : مراحل 

 باید دستگاه را به شرکت ارسال نمایید.

           
 

و یا در نرم افزار تلفن همراه نگارخودرو ارسال کنید  32222223332333کی عدد رمز را به سامانه پیامسپس 

 خودرو که حاویی کد می باشد بمانید.نگاراز شرکت  پیامو منتظر دریافت وارد کنید 

 

 کد فعال سازی دستگاه وارد کردن نحوه 
تگاه وارد دسد موردنظر را به کنگه داشتن کلید فلش باال  پس از دریافت کد از طریق سامانه شرکت ، توسط 

 را فشار دهید Enterنموده وکلید 

ست بودن کد اطمینان را فشار ندهید ) از در Enterتوجه : تا زمانی که کد درست را وارد نشده است ، کلید 

 .حاصل نمایید

نکته : سامانه پیامکی  خدماتی شده است حتی اگر خطوط تبلیغاتی تلفن همراهتان بسته شده باشد  کد 

 برایتان بدون محدودیت ارسال میشود .

د پیغام صحیح بودن کد در نمایشگر نشان داده می شود .و در صورت عدم درست وارد با درست وارد نمودن ک

پیغام اشتباه بودن کد برای شما به نمایش در خواهد آمد که برای رفع نمودن این اشتباه  کردن کد دستگاه،

ارد و دستگاه یک فرصت دیگر برای درست وارد نمودن کد به شما می دهد تا کد درست طبق روش گفته شده

 نمایید.
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 آمپری دستگاه تستر : 2نحوه تعویض فیوزهای 

برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه در مواقعی که جریان بیش از حد مجاز از  6000+در تسترهای جدید 

 2در صورت بروز مشکل فیوز  ،دستگاه کشیده می شود یا ایسیو دارای اتصال به دستگاه نصب شده باشد

 .ستگاه تستر سوخته و باید فیوز دستگاه تستر را تعویض نماییدآمپری بر روی د

روشن می باشد فیوز دستگاه سوخته و باید  5vزمانی که ایسیو را به تستر متصل کردید ، فقط چراغ های 

 تعویض گردد.

 برای دستگاه تستر استفاده شود.مپری آ 2 نکته: حتما از فیوز

 

 
 شده قرار دارند و در صورت بروز مشکل قابل تعويض هستند.فيوزهای دستگاه در محلهای مشخص 

 

 نصب کانکتور و تست ایسو

و نحوه اتصال آن را به دستگاه برای شما شرح داده  ECUدر این بخش سعی شده است تمام مراحل تست یک 

 شود تا شما کاربران گرامی در حین انجام کار با دستگاه مشکل خواستی نداشته باشید.

الزم به یک دستگاه عیب یاب ) دیاگ ( می باشد تا توسط آن عملکرد و پارامترهای  ECUتوجه : برا ی تست 

  را مشاهده نمایید. ECUمختلف 
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 ایسیوهای بوش

ECU Bosch ME7.4.4 ( 4.0.0) ايسيو بوش    

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 7.1.1برای تست ایسیو بوش 

  7.1.1کانکتور ایسیو بوش 

 7.1.1دریچه گاز برقی  سوکت 

 در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید :

 .ت می توان آن را روشن و تست نموددرصورتی که ایسیو دارای کد می باشد به دوحال

 COM 2000کانکتور  و BSIوصل نمودن سیستم ضد سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور  .3

 COMکانکتور  و BSIبی کد نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور  .2

2000 

با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل زیرکه برایتان توضیح داده شده است می توانید یک ایسیو را 

 بررسی و عیب یابی نمود :

  را به قطعات و سپس به دستگاه متصل نمایید.ابتدا کانکتور ایسیو و دریچه گاز برقی  .3

 
می توانید از دسته  کد می باشند،که دارای برنامه بی 221خودرو پژو  7.4.4نکته: برای تست نمودن ایسیوهای 

که همراه تستر ارسال شده برای روشن کردن این نوع ایسیوها  DB15  به همراه کیت بیکد 7.4.4سیم ایسیو 

 .دارای برنامه بیکد را تست نمایید  7.4.4با این عمل رله دوم فعال شده و شما می توانید ایسیو استفاده نمایید.
 

دستگاه را روشن نموده و سپس کلید سوئیچ را درحالت یک ) حالت روشن ( قراردهید. در این  .2

یان ولت و چراغ چک روشن گردد و جر 5های رله اول، رله دوم و LEDحالت باید در این نوع ایسیو 

 مصرفی را نمایش می دهد . درغیر این صورت ایسیو معیوب می باشد.

 دستگاه دیاگ را به دستگاه متصل کنید و خطا های داخل ایسیو را مشاهده کرده و پاك نمایید .3

پس از مطمئن شدن بخش های اصلی ایسیو ، منو موتور روشن را انتخاب کرده تا عملکرد درست  .1

 .هده نماییدانژکتور و کویل را مشامدار 
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ولوم دریچه گاز بر روی دستگاه را بچرخانید تا دور موتور را افزایش یا کاهش یابد و عملکرد مدار  .5

 انژکتور و کویل را مورد بررسی قرار دهید

توجه : با چرخا ندن ولوم دریچه گاز شما می توانید عملکرد دریچه گاز برقی مشاهده نمایید و از سالم بودن 

و مدار دریچه گاز برقی اطمینان حاصل کنید، در غیر این صورت آن بخش از مدار از ایسیو دریچه گاز برقی 

 معیوب می باشد.

 دوربر دقیقه به صورت کامال باز و عمودی قرار می گیرد. 5722توجه : پروانه دریچه گاز برقی در دورموتور 

گاز را توسط دستگاه عیب یاب مشاهده توجه : در بعضی از مدل های ایسیو می توانید تغییرات زاویه دریچه 

 :کنید

 

توسط دستگاه عیب یاب پارامتر های ایسیو را مشاهده کرده و با چرخاندن ولوم های دمای آب ، دمای هوا   .3

و فشار هوا ایسیو را تحریک کرده و تغییرات را در پارامتر ها دستگاه عیب یاب مشاهده نمایید در صورت 

 ر از ایسیو معیوب می باشد.عدم تغییرات آن بخش از مدا

برای تست نمودن عملکرد مدارفن در دمای استاندارد ایسیو ، ولوم دمای آب را به آرامی بچرخاند ) پارامتر  .2

مربوط به فن دورکند  LEDدمای آب را در دستگاه عیب یاب نیز مشاهده کنید ( با چرخاندن ولوم ابتدا 

 فن دور تند روشن می گردد. LEDروشن شده و سپس باال رفتن دما 

روشن داخل کلید کولر  LEDبرای تست نمودن عملکرد مدارکولر ،کلید کولر دستگاه فشار دهید با این عمل  .3

های فن دور کند و دورتند دستگاه  LEDشده و نشان دهنده سالم بودن مدار می باشد ) در این نوع ایسیو 

 درحین تست مدار کولر روشن نمی شوند (

فشار داده تا از منو موتور روشن خارج شوید و در ادامه می توانید  Enterبعد از پایان تست بر روی کلید  .1

 توسط دستگاه عیب یاب و از طریق گزینه تست عملگر ها قسمت های دیگر ایسیو تست و عیب یابی نمود

 .خاموش ( قرار داشته باشدبرای جدا نمودن کانکتور ها از دستگاه حتما کلید سوئیج در حالت صفر) حالت  .5

 

ECU Bosch 7.4.5 ( 4.0.0) ايسيو بوش    

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 7.1.5برای تست ایسیو بوش 

  7.1.5کانکتور ایسیو بوش 

 7.1.5دریچه گاز برقی  سوکت 

 

 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید

  باشد به دوحالت می توان آن را روشن و تست نمود درصورتی که ایسیو دارای کد می

 COM 2000 و کانکتور BSI وصل نمودن سیستم ضد سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور .3
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 COMو کانکتور  BSIبی کد نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور  .2

2000 

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1ورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش با استفاده نمودن از این کانکت

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود.

های LEDتوجه :  در هنگام که کلید سوئیچ را درحالت یک ) حالت روشن ( قرار می دهید. در این نوع ایسیو 

چراغ چک  روشن نمی گردد. درغیر این صورت ایسیو معیوب  LEDولت روشن می گردد،  5رله اول، رله دوم و 

 .می باشد

 

ECU Bosch 7.4.11 (  4.0.00) ايسيو بوش   

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 7.1.33برای تست ایسیو بوش 

  یکی می باشد.( 7.1.1) با کانکتور بوش 7.1.33کانکتور ایسیو بوش 

 یکی می باشد( 7.1.7ر ) با سوکت ایموبیالیز ایموبیالیزر سوکت 

را مطابق عکس به  7.4.11: کانکتور ایسیو و سوکت ایموبیالیزر  :  7.4.11برای تست نمودن ایسیو های بوش

 قرار دهید. 7.4.11دستگاه تستر متصل کنید و کلید کیتی که روی کانکتور متصل میباشد را در حالت 

 

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1در تست ایسیو بوش با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که 

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود .

توجه: درصورت که ایسیو کد دار باشد می توانید بدون وصل نمودن سیستم ضد سرقت از دستگاه عیب یاب 

 (.حالت موتور روشن تست نماییدنمی توانید ایسیو را در ه نمایید )استفاده و پارامتر های آن را مشاهد

های LEDدر هنگام که کلید سوئیچ را درحالت یک ) حالت روشن ( قرار می دهید. در این نوع ایسیو عالوه بر 

نیز روشن می گردد. درغیر این صورت ایسیو  Stopو  Immoچراغ چک ،  LEDولت،  5رله اول، رله دوم و 

 .معیوب می باشد
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ECU Bosch 7.9.7 (  4.7.4و بوش ) ايسي   

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 7.1.7برای تست ایسیو بوش 

  یکی می باشد.( 7.1.7.3) با کانکتور بوش 7.1.7کانکتور ایسیو بوش 

  یکی می باشد.( 7.1.33) با سوکت ایموبیالیزر بوش  ایموبیالیزرسوکت 

 استپرموتور  سوکت 

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1مراحل که در تست ایسیو بوش با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق 

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود .

 

ECU Bosch 7.3 (  4.0) ايسيو بوش    

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 7.3برای تست ایسیو بوش 

  7.3کانکتور ایسیو بوش 

 استپرموتور  سوکت 

ین نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستگاه توجه :در هنگام تست ا

متصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر موتور 

 را ثبت نمود.

 

 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید

  .ایسیو دارای کد می باشد به دوحالت می توان آن را روشن و تست نمود درصورتی که

 وصل نمودن سیستم ضد سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور ایموبیالیزر .3

 بی کد نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور ایموبیالیزر .2
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که برایتان توضیح داده شده  7.1.1کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش با استفاده نمودن از این 

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود .

های فن کند و فن تند روشن نشده و برای مطمئن شدن  LEDتوجه : در این نوع ایسیو با باال بردن دمای آب ، 

 .در دستگاه عیب یاب ) دستگاه دیاگ ( مراجعه نمایید از عملکرد دمای آب به پارامتر دمای آب

 

  ECU Bosch 5.2 (5.2 ايسيو بوش)

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 5.2برای تست ایسیو بوش 

  5.2کانکتور ایسیو بوش 

 استپرموتور  سوکت 

ه دستگاه و سپس بتوجه :در هنگام تست این نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب 

متصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر موتور 

 را ثبت نمود.

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 عیب یابی نموداست می توانید یک ایسیو را بررسی و 

های فن کند و فن تند روشن نشده و برای مطمئن شدن  LEDتوجه : در این نوع ایسیو با باال بردن دمای آب ، 

 از عملکرد دمای آب به پارامتر دمای آب در دستگاه عیب یاب ) دستگاه دیاگ ( مراجعه نمایید

 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید

  رصورتی که ایسیو دارای کد می باشد به دوحالت می توان آن را روشن و تست نمودد

 وصل نمودن سیستم ضد سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور ایموبیالیزر .3

 بی کد نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور ایموبیالیزر .2

 

ECU Bosch 7.9.7.1 ( 4.7.4.0و بوش ) ايسي   

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 7.1.7.3برای تست ایسیو بوش 

  یکی می باشد( 7.1.7)با کانکتور بوش  7.1.7.3کانکتور ایسیو بوش 

  کیتBICODE 

 استپرموتور  سوکت 

کانکتور ایسیو را به تستر وصل کنید. کیت کوچکی  7.1.7.3بوش  برای تست نمودن ایسیو هاینکته مهم : 

 که روی آن عبارت )کیت بیکد( نوشته شده است را باید به پورت ایموبیالیزر روی تستر خود متصل کنید. 
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اگر کیت مورد نظر را وصل نکنید رله دوم و سنسورها و عملگرهایی که از طریق رله دوم عمل میکنند کار 

 کرد. لطفا مراحل را با دقت انجام دهید.نخواهند 

در تست عملگر برخی  7.1.7در ایسیو  7.1.7.3با بوش  7.1.7نکته مهم : به دلیل ادغام شدن کانکتور بوش 

 از عملگرهای انژکتور جا به جا میزند.

دستگاه  هتوجه :در هنگام تست این نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس ب

متصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر موتور 

 را ثبت نمود.

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 ی نمود.است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یاب

می شود و برای مطمئن نهای فن کند و فن تند روشن  LEDتوجه : در این نوع ایسیو با باال بردن دمای آب ، 

 شدن از عملکرد دمای آب به پارامتر دمای آب در دستگاه عیب یاب ) دستگاه دیاگ ( مراجعه نمایید.

 

 

ECU Bosch 7.4.9 ( 4.0.7) ايسيو بوش    
  دوگانه  7.1.1بنزینی و  7.1.1بدون ایموبیالیزر و 7.1.1ایموبیالیزر و با  7.1.1کانکتور ایسیو بوش

 میباشد.یکی  7.1.33و 

  7.1.1کانکتور ایسیو بوش  

 دریچه گاز برقی سوکت 

 (.که دارای کد می باشد 7.1.1ایسیو برای ایموبیالیزر ) سوکت 

توجه : حتما قبل از 

اینکه کانکتور را به 

ایسیو متصل کنید 

کلید کیت را در حالت 

وضعیت ایسیو مورد 

 نظر قرار داده و سپس به تستر متصل کنید.ممکن است به دستگاه آسیب برساند. 

و را مطابق شکل به تستر ایموبیالیزردار : کانکتور ایسی 7.4.9برای تست نمودن ایسیو های بوش  .3

چون این  باایمو باشد  7.1.1ید لذا دقت داشته باشید که کلیدهای مربوطه به سمت وصل کن

ایسیوها دارای ضد سرقت میباشند باید پک ایموبیالیزر خودرو را از طریق کانکتور ایموبیالیزری 

که همراه با کانکتور ایسیو برای شما ارسال شده را به پورت ایموبیالیزر بر روی تستر خود متصل 

 .قرار دهید IMMO 7.4.9و کلید کیتی که روی تستر میباشد را در حالت کنید
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بدون ایموبیالیزر فقط کافی است که کلید کیت روی  7.4.9برای تست نمودن ایسیوهای بوش  .2

پین را به قسمت  ایموبیالیزر تستر وصل  35قرار دهید و کیت بیکد  7.4.9کانکتور را در حالت 

 کنید

فقط کافی است کلید کیت روی کانکتور را در  ,بنزینی  7.4.9ایسیوهای بوشبرای تست نمودن  .3

 قرار دهید. PETROL 7.4.9حالت 

به دلیل اینکه این نوع ایسیو از نوع دوگانه سوز می باشد ، برای تست قسمت سیستم گاز ایسیو باید نکته: 

 ن شرایط شامل موارد زیر می باشدشرایط و پارامتر هایی تنظیم گردد تا ایسیو به حالت گاز برود که ای

 

 .از تنظیم نمودن پارامترها حتما خطا های داخل ایسیو را پاك نمایید بعدتوجه : 

 شرايط تنظيم بخش هايی كه بايد تنظيم گردند

 دور بر دقيقه  0011 دور موتور

  Hpa 011 فشار منيفولد هوا 

 درجه سانتی گراد 01 دمای هوا

 درجه سانتی گراد  01تا 04 دمای آب

 درجه سانتی گراد 41 ) گاز ( CNG دمای

  0011تا  Hpa0111 ) گاز ( CNGفشار 

 بار CNG 001فشار مخزن 

 

شود، سپس خطاهای ایسیو پاك گردد، در این حالت با خاموش  موتور بایدبعد از تنظیم نمودن پارامترها 

خودکار از حالت بنزین به گاز تبدیل می شوند که می توان به روشن کردن موتور پاشش انژکتورها بصورت 

 ( پاشش را به حالت بنزین و سپس گاز تغییر داد.CNGوسیله کلید تغییر وضعیت سوخت )

 7.1.1بدون ایموبیالیزر و  7.1.1ایموبیالیزردار و  7.1.1نکته مهم : به دلیل ادغام شدن کانکتور های بوش 

 در تست عملگرها در بعضی از ایسیوها کوئل ها جا بجا میزند.،  7.1.33بنزینی و دوگانه و بوش 

 

ECU Bosch 7.4.4 ( 405 ) ( 010 - 4.0.0) ايسيو بوش     

  نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 125، خودرو پژو  7.1.1برای تست ایسیو بوش 

  کانکتور بوش( 125)   7.1.1کانکتور ایسیو بوش(M7.4.4  وS2000  وSAX500 ).یکی می باشد 

 سوکت ایموبیالیزر  ایموبیالیزر سوکت(M7.4.4  7.4.9با سوکت ایموبیالیزر )یکی می باشد 

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 .است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود
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  ECU Bosch SSAT ( SSAT) ايسيو بوش 

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: بنزینی   SSAT برای تست ایسیو بوش 

  کانکتور ایسیو بوشSSAT 

 سوکت ایموبیالیزر بوش  ایموبیالیزر سوکت(SSAT  با سوکت ایموبیالیزر خانواده زیمنس و سوکت

وضعیت کلید ایموبیالیزر باید در حالت توجه داشته باشید که ) باشد.( یکی می CIMایموبیالیزر 

SSAT/CIM )باشد 

 استپر موتور سوکت 

توجه :در هنگام تست این نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستگاه 

تور ومتصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر م

 .را ثبت نمود
 

 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید

  .درصورتی که ایسیو دارای کد می باشد به دوحالت می توان آن را روشن و تست نمود

 وصل نمودن سیستم ضد سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور ایموبیالیزر .3

 زرکانکتور ایموبیالی کیت بیکد به جایپروگرامر و اتصال  بیکد نمودن ایسیو از طریق برنامه .2

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود.

 

 )دوگانه (  SSATتست ايسيو بوش
باشد فقط باید بر روی  دوگانه را بخواهید انجام دهید، روند مانند حالت قبل می SSATاگر تست ایسیو بوش 

 کانکتور مربوطه کلیدهای مربوط به دوگانه را تنظیم نمایید . 

 

 ایسیوهای زیمنس

ECU Siemens Bifeul   ) ايسيو زيمنس بايفيول( 

 برای تست ایسیو زیمنس بایفیول نیاز به کانکتورهای زیر می باشد:

 کانکتور ایسیو زیمنس بایفیول 

 سوکت ایموبیالیزر ر )ایموبیالیز  سوکتSSAT و سوکت  با سوکت ایموبیالیزر خانواده زیمنس

)توجه داشته باشید که وضعیت کلید ایموبیالیزر باید در حالت  .(باشد یکی می  CIMایموبیالیزر 

Siemens )باشد 

 استپر موتور سوکت 
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نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستگاه توجه :در هنگام تست این 

متصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر موتور 

 را ثبت نمود.

برای مطمئن شدن از عملکرد  شده ونفن کند روشن  LEDتوجه : در این نوع ایسیو با باال بردن دمای آب ، فقط 

 .دمای آب به پارامتر دمای آب در دستگاه عیب یاب ) دستگاه دیاگ ( مراجعه نمایید

 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکات توجه نمایید

  .درصورتی که ایسیو دارای کد می باشد به دوحالت می توان آن را روشن و تست نمود -3

 د سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور ایموبیالیزروصل نمودن سیستم ض 

 بی کد نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور ایموبیالیزر 

به دلیل اینکه این نوع ایسیو از نوع دوگانه سوز می باشد، برای تست قسمت سیستم گاز ایسیو باید شرایط  -2

 تنظیم گردد تا ایسیو به حالت گاز برود که این شرایط شامل موارد زیر می باشد.و پارامتر هایی 

 .توجه : قبل از تنظیم نمودن پارامترها حتما خطا های داخل ایسیو را پاك نمایید
 

 شرايط تنظيم بخش هايی كه بايد تنظيم گردند

 دور بر دقيقه 0011تا  0111 دور موتور

  Hpa 011 فشار منيفولد هوا 

 درجه سانتی گراد 01 دمای هوا

 درجه سانتی گراد  41تا 01 دمای آب

 درجه سانتی گراد 41تا 01 ) گاز ( CNG دمای

 بار  0.0 ) گاز ( CNGفشار 

 بار CNG 0فشار مخزن 

 

 بخش گاز LED فشار داده تا   CNG، بر روی کلید پاك کردن خطاهای ایسیوبعد از تنظیم نمودن پارامترها و 

CNG)) به خاموش و روشن نمودن و بعد از چند ثانیه بر روی حالت گاز برود . شروع 

ن شروع به خاموش و روش ( CNG )بخش گاز LED فشار داده تا   CNGبرای خروج از حالت گاز بر روی کلید 

 نمودن و به حالت بنزین برگردد.

که برایتان توضیح  7.1.1تست ایسیو بوش  با استفاده نمودن از این کانکتورها  و نکات باال طبق مراحل که در

 .داده شده است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود
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ECU Siemens Petrol   ) ايسيو زيمنس بنزينی( 

 برای تست ایسیو زیمنس بنزینی نیاز به کانکتورهای زیر می باشد:

 کانکتور ایسیو زیمنس بنزینی 

  سوکت ایموبیالیزر )سوکت ایموبیالیزرSSAT  با سوکت ایموبیالیزر خانواده زیمنس  و سوکت

)توجه داشته باشید که وضعیت کلید ایموبیالیزر باید در حالت  )باشد یکی می CIMایموبیالیزر 

SSAT/CIM )باشد 

 استپر موتور سوکت 

گاه ور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستدر هنگام تست این نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موت توجه :

متصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر موتور 

 را ثبت نمود

 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید

  توان آن را روشن و تست نموددرصورتی که ایسیو دارای کد می باشد به دوحالت می 

  وصل نمودن سیستم ضد سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور ایموبیالیزر .3

 بی کد نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور ایموبیالیزر .2

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود.

روشن شده و برای مطمئن شدن از  STOP، تند و فن کند LEDتوجه : در این نوع ایسیو با باال بردن دمای آب، 

 .عملکرد دمای آب به پارامتر دمای آب در دستگاه عیب یاب ) دستگاه دیاگ ( مراجعه نمایید

 

  ECU Siemens CIM  (CIM) ايسيو زيمنس  

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: CIMبرای تست ایسیو زیمنس 

 کانکتور ایسیو زیمنس CIM  

 سوکت ایموبیالیزر ایموبیالیزر سوکت(SSAT و سوکت  سوکت ایموبیالیزر خانواده زیمنس با

)توجه داشته باشید که وضعیت کلید ایموبیالیزر باید در حالت  باشد( یکی می CIMایموبیالیزر 

Siemens )باشد 

 راستپر موتو سوکت 

توجه :در هنگام تست این نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستگاه 

ور می توان مدار استپر موتمتصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و ن

 .را ثبت نمود
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 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید

  درصورتی که ایسیو دارای کد می باشد به دوحالت می توان آن را روشن و تست نمود

 وصل نمودن سیستم ضد سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور ایموبیالیزر .3

 نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور ایموبیالیزربی کد  .2

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود.

 

ECU Siemens L90 (71ل) ايسيو زيمنس ا   

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: 12برای تست ایسیو زیمنس ال

 12ال کانکتور ایسیو زیمنس  

  کیتBICODE 

 استپر موتور سوکت 

که دارای برنامه بی کد می باشند، می توانید از دست سیم ایسیو  L90برای تست نمودن ایسیو های  توجه :

L90 خودرو  به همراه کیت بیکدBD15 تر ارسال می شود  برای روشن کردن این نوع ایسیو ها که همراه تس

دارای برنامه بی کد را تست   L90استفاده نمایید . با این عمل رله دوم فعال شده و شما می توانید ایسیو 

 .نمایید

توجه :در هنگام تست این نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستگاه 

گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر موتور متصل 

 .را ثبت نمود

 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید

 .درصورتی که ایسیو دارای کد می باشد به دوحالت می توان آن را روشن و تست نمود

 سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور ایموبیالیزر وصل نمودن سیستم ضد .3

 بی کد نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور ایموبیالیزر .2

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 و را بررسی و عیب یابی نمود.است می توانید یک ایسی
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ECU Sagem S2000  ایسیو ساژم (S2000  ) 

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد:  S2000برای تست ایسیو ساژم 

  کانکتور ایسیو ساژمS2000   با کانکتور(SAX500  وM7.4.4 405  ).یکی میباشد 

 استپر موتور سوکت 

کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستگاه توجه :در هنگام تست این نوع ایسیو حتما 

متصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر موتور 

 .را ثبت نمود

اده شده که برایتان توضیح د 7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود.

 

 ایسیوهای والئو

  ECU Valeo S2000   (S2000) ايسيو والئو 

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد:  S2000برای تست ایسیو والئو 

  کانکتور ایسیو والئوS2000   با کانکتور(SAX500  وM7.4.4 405  )یکی میباشد 

 استپر موتور سوکت 

توجه :در هنگام تست این نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستگاه 

متصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپر موتور 

 را ثبت نمود

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1مراحل که در تست ایسیو بوش با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق 

 .عیب یابی نمود است می توانید یک ایسیو را بررسی و

 

  ECU Valeo S2000 – SAX500 ( 011ساكس  – S2000) ايسيو والئو 

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد:  522ساکس  – S2000برای تست ایسیو والئو 

  کانکتور ایسیو والئوS2000 –  با کانکتور    522ساکس(S2000  وM7.4.4 405  )یکی میباشد 

 استپر موتور سوکت 
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به دلیل اینکه این نوع ایسیو از نوع دوگانه سوز می باشد ، برای تست قسمت سیستم گاز ایسیو باید شرایط و 

 ن شرایط شامل موارد زیر می باشد.پارامتر هایی تنظیم گردد تا ایسیو به حالت گاز برود که ای

 .توجه : قبل از تنظیم نمودن پارامترها حتما خطا های داخل ایسیو را پاك نمایید

 شرايط تنظيم بخش هايی كه بايد تنظيم گردند

 دور بر دقيقه 0011تا  0111 دور موتور

 Hpa 001 فشار منيفولد هوا

 درجه سانتی گراد 01 دمای هوا

 سانتی گراد درجه 00 دمای آب

 درجه سانتی گراد 01 ) گاز ( CNG دمای

 ------ ) گاز ( CNGفشار 

 بار CNG 0.4فشار مخزن 

 

و  S2000در دیاگ ، موتور را خاموش کرده و بعد از پاك کردن خطاهای ایسیون پارامترها بعد از تنظیم نمود

SAX500  ،بر روی کلید موتور را مجدداً روشن می کنیمCNG  و پس از چند ثانیه پاشش انژکتور از  دادهفشار

  بنزین به گاز تغییر می کند.

 به حالت بنزین برگردد. تافشار داده   CNGبرای خروج از حالت گاز بر روی کلید 

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 سیو را بررسی و عیب یابی نمود.ایاست می توانید یک 

 

  ECU Valeo J34 & ECU Valeo j35 (J34 &j35) ايسيو والئو  

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد:  J34برای تست ایسیو والئو 

  کانکتور ایسیو والئوJ34  کانکتور ایسیو(j34   باj35 )یکی می باشد 

 دریچه گاز برقی  سوکتJ34 

  برای تست ایسیوj35   استفاده کنید. 7.1.1باید از سوکت دریچه گاز برقی بوش 
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 : در هنگام تست این نوع ایسیو باید به این نکته توجه نمایید

  درصورتی که ایسیو دارای کد می باشد به دوحالت می توان آن را روشن و تست نمود

 COM 2000 کانکتورو  BSI وصل نمودن سیستم ضد سرقت خودرو به دستگاه از طریق نصب کانکتور .3

 COMو کانکتور  BSIبی کد نمودن ایسیو از طریق برنامه پروگرامر و اتصال به دستگاه بدون کانکتور  .2

2000 

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تست ایسیو بوش 

 . است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود

های LEDتوجه :  در هنگام که کلید سوئیچ را درحالت یک ) حالت روشن ( قرار می دهید. در این نوع ایسیو 

چراغ چک  روشن نمی گردد. درغیر این صورت ایسیو معیوب  LEDولت روشن می گردد،  5رله اول، رله دوم و 

 می باشد

 

  ECU SL96  ( SL96) ایسیو 

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد:  SL96برای تست ایسیو 

  کانکتور ایسیوSL96 

 استپرموتور   سوکت 

توجه :در هنگام تست این نوع ایسیو حتما کانکتور استپر موتور به یک استپر موتور نصب و سپس به دستگاه 

موتور  رمتصل گردد در غیر این صورت در حافظه ایسیو خطا استپر موتور ثبت می گردد و نمی توان مدار استپ

 را ثبت نمود.

های فن کند و فن تند روشن نشده و برای مطمئن شدن  LEDتوجه : در این نوع ایسیو با باال بردن دمای آب ، 

 از عملکرد دمای آب به پارامتر دمای آب در دستگاه عیب یاب ) دستگاه دیاگ ( مراجعه نمایید

که برایتان توضیح داده شده  7.1.1ت ایسیو بوش با استفاده نمودن از این کانکتورها طبق مراحل که در تس

 است می توانید یک ایسیو را بررسی و عیب یابی نمود.

 

  BSI معرفی و آموزش تست

را می توان مرکز فرماندهی یا یک واحد   BSIدر یک عبارت 

اتصال داخلی که امکان مدیریت وبه اشتراك گذاشتن اطالعات 

 نام برد. ،داراست واحدهای کنترل الکترونیکیدر بین 
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BSI  درساختارمولتی پلکس نقش برقرار نمودن ارتباط بین کلیه واحدهای کنترل الکترونیکی موجود در شبکه

دارای وظیفه پشتیبانی از قطعات زیر BSIرا به دو صورت کنترل پردازنده ای و فیوزی برعهده دارد. عالوه بر آن 

 تند از :مجموعه خود را داراست که این وظایف عبار

تامین برق اصلی شبکه و ارتباط بین دستگاه های عیب یاب و واحدهای کنترل الکترونیکی شبکه  .3

VAN 

) فعال سازی و حالت بیدار  VANکنترل و مدیریت الکتریکی واحدهای کنترل الکترونیکی شبکه .2

 (VANباش شبکه 

 CANو VANارتباط بین واحدهای کنترل الکترونیکی موجود در شبکه  .3

ساخت ایران در سمت چپ راننده در 227و پژو  221در خودروهای پژو  BSIقرار گرفتن  محل .1

 قسمت پایین فرمان خودرو و در داخل  داشبورد تعیین شده است.

می باشد که شرکت آن را در اختیار شما قرار می دهد و شما  BSIالزم به یک کانکتور  BSIبرای تست نمودن 

را تست  BSIطبق مراحل زیرکه برایتان توضیح داده شده است یک  می توانید با استفاده نمودن از این کانکتور

  نمود:

 BSI ابتدا طبق شکل نشان داده شده سوکت های کانکتور را به -3

 و سپس به دستگاه متصل نمایید.

حتما کلید سوئیچ درحالت صفر ) حالت  BSIتوجه : در هنگام نصب 

 .خاموش ( قرار داشته باشد

 سپس دستگاه عیب یاب را به دستگاه متصل نمایید -2

پس از اتصال دستگاه و عیب یاب کلید سوئیچ را در حالت یک ) حالت روشن ( قرار دهید. حاال شما می  -3

 را توسط دیاگ چک کنید. BSIتوانید مدار قدرت و همچنین می توانید خطا های داخل ایسیو مشاهده
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 COM 2000معرفی و آموزش تست 
 برقرار ارتباطBSI با VAN BODY شبکه طریق از قرار گرفته و پلکس مولتی 221 خودروهای در COM2000قطعه 

 این و دارد عهده بر را راهنما و ها کن پاك برف و خودرو ضبط و رادیو کنترل وظیفه COM2000. کند می

 . گيرد می انجام قرار دارد COM2000طوسی رنگ که در پشت  پایه 1 سوکت یه توسط فقط موارد

 :می توان موارد زیر را نام برد COM2000 مهم وظایف از

 BSI به بوق دستور انتقال .3

  هوا کیسه کردن عمل و انفجار برای هوا های کیسه یونیت به دستور انتقال .2

  آنها عملکرد تمام و راهنما به مربوط اطالعات انتقال .3

 BSI به آنها عملکرد نحوه و ها کن پاك برف به مربوط اطالعات تمام انتقال .1

 وشنر بر مبنی الزم دستورات دادن و خودرو سوئیچ کدینگ سیستم به اطالعات دریافت و انتقال .5

 خودرو شدن روشن از جلوگیری یا و شدن

و پژو  221در خودروهای پژو  COM2000محل قرار گرفتن 

 فرمان خودرو تعیین شده است. بر رویساخت ایران  227

 نیاز به کانکتورهای زیر می باشد: COM2000برای تست 

  کانکتورCOM2000 

  کانکتورBSI 

 COMیک توانید می است شده داده توضیح برایتان زیرکه مراحل طبق کانکتورها این از نمودن استفاده با

 : نمود یابی عیب و بررسی را  2000

متصل  BSIرا به  CIM2000طبق راهنما سیم های  سپس و قطعات به را COM2000و  BSIکانکتور  ابتدا -3

  نمایید.

( خاموش حالت)  صفر درحالت سوئیچ کلید برروی  دستگاه حتما COM2000و   BSI نصب هنگام در:  توجه

 .باشد داشته قرار

 BSIبر روی  COM2000محل قرار گرفتن سيم 

 BSIپابه  COM 2000پايه 

 BA ( Blanc BH1 )پايه سفيد 01سوكت  – 00پايه 0

0 ------------------------- 

 BA ( Blanc BH1 )پايه 01سوكت  – 01پايه 0

 VE ( Vert PP )پايه سبز 00سوكت  – 0پايه 0

 NR ( Noir PH1 )پايه مشکی 00سوكت  – 00پايه 0

 GR ( Gris PH2 )پايه خاكستری 00سوكت  – 0پايه 0
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 BA ( Blanc BH1 )پايه 01سوكت                                  VE ( Vert PP )پايه 00سوكت             

                        
 

 GR ( Gris PH2 )پايه 00سوكت                                            NR ( Noir PH1 )پايه 00سوكت     

  BSIرا به دستگاه متصل نموده و هماهند روش  BSIسپس  -2

 ،COM2000  نیز می توانید تست نمایید و از طریق دستگاه

 عیب یاب مورد عیب یابی نمود

تعریف سوئیچ می توانید آنتن سوئیچ را به برای توجه :  

COM2000 متصل و تعربف کلید را انجام دهید 

 

 

برای بعضی از دسته سیم های ایسیوهای زیر نیاز است از سوکت دریچه گاز و ایمو جنرال استفاده  : نکته

 شود.

سوکت جنرال به این معناست که سوکت نامبرده برای همه مدل های دریچه گاز و ایمو قابل استفاده  : نکته

 خاصی برای اتصال به قطعه موردنظر روی سوکت اعمال شود. است اما باید تنظیمات
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 ME7 , ME 7.8.8ایسیو دسته سیم 

، X50(، لیفان  H200,H220,H230,H320,H330خودروهایی که از این ایسیو استفاده می کنند شامل: برلیانس ) 

 CS35آریو، چانگان 

 روند تست استاندارد به شرح زیر می باشد:

 خاموش کرده و دسته سیم را به ایسیو متصل کنید.دستگاه تستر را  .3

 دریچه گاز و سوکت ایمو را به تستر متصل نمایید. .2

 تستر را روشن کرده و سپس سوئیچ را باز کنید. .3

 ولت و بدنه ها را تست نمایید. 5مدار قدرت خودرو همانند رله اصلی،  .1

تنظیم کرده و سپس سوئیچ را بسته و  35وارد منوی نمایش پارامترها شده و مقدار پدال گاز را روی % .5

 دوباره باز کنید.

 در حالت موتور خاموش خطاها را خوانده و پاك کنید. .1

 موتور را روشن کرده و پاشش انژکتورها و کوئل ها را بررسی کنید. .7

 .مشاهده شودروی ایسیو  P0010خطای ممکن است  (:0نکته )

 می هادپیشن باال دورهای در دستگاه به رسیدن آسیب امکان و ایسیو باالی مصرفی جریان دلیل به (:0نکته )

 .نگردد انجام دستگاه روی بر آف کات تست گردد

ثانیه دوباره روشن کنید و فرآیند  32در صورت بروز مشکل در هریک از مراحل، تستر را خاموش کرده، بعد از 

 تست را مجدداً تکرار نمایید.

ای متفاوتی برای اتصال به خودروهای مختلف وجود دارد که با توجه بر روی دسته سیم ایسیو کلیده توجه :

 به جدول زیر باید کلیدهای روی دسته سیم را تنظیم نمود.

 

 جدول وضعيت كليد :
 وضعيت كليد مدل خودرو

CHANGAN CS35 0 0حالت  كوئل 

Lifan x50 - H200 00حالت كوئل 

H220 - H230 - H320 - H330 00حالت  كوئل 
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یدهای دسته وضعیت کل  CHANGAN CS35برای خودروی ، بایدبه عنوان مثال

 سیم بصورت روبرو باشد.

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت کلیدهای دسته سیم  Lifan x50برای خودروی  ، بایدبه عنوان مثال

 بصورت روبرو باشد 

 

 

 

 

 

 

 

یمات د نیاز است تنظاستفاده می کننبرای اتصال ایموبیالیزر خودروهای مختلف که از این نوع ایسیو توجه : 

 مربوط به آن خودرو با توجه به جدول زیر روی سوکت اعمال شود.

 

، 3ایمو با برچسب ایمو و دیاگ و در طرف دیگر سیم های ی با برچسبدر یک طرف سوکت سیم هایتوجه : 

 با برچسب زیر باید سیماتصال هر یک از موارد ذکرشده در جدول  و دیاگ قرار دارد. برای 3، ایمو 2ایمو 

دیاگ را به یکدیگر  با برچسب و در صورت نیاز سیم های 3تا  3ایمو  با برچسب ایمو را به یکی از سیم های

 متصل کنید.
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 جدول ايمو :

 ايموسوكت وضعيت  مدل خودرو

CS35 0ايمو 

Lifan x50 - H200  0ايمو 

H220 - H230 - H320 - H330 0ايمو 

 0ايمو آريو

 

 

 

 

  CHANGAN CS35برای خودروی ، بایدبه عنوان مثال

 سوکت های ایمو بصورت روبرو باشد.وضعیت 

 

 

 

 

 

 

اتصال ایمو طبق جدول، ارتباط  اگر علیرغم (:0نکته )

تستر با ایموبیالیزر برقرار نشد اتصاالت قسمت دیاگ 

 سوکت ایمو را متصل کنید.

 

وضعیت Lifan x50  برای خودروی ، بایدبه عنوان مثال

 سوکت های ایمو بصورت روبرو باشد.
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 ME 7.9.7ایسیو دسته سیم 

 MVM X33,MVM 550,MVM 530خودروهایی که از این ایسیو استفاده می کنند شامل: 

 روند تست استاندارد به شرح زیر می باشد:

 دستگاه تستر را خاموش کرده و دسته سیم را به پین های ایسیو متصل کنید. .3

 گاز و سوکت ایمو را به تستر متصل نمایید. دریچه .2

 تستر را روشن کرده و سپس سوئیچ را باز کنید. .3

 ولت و بدنه ها را تست نمایید. 5مدار قدرت خودرو همانند رله اصلی،  .1

تنظیم کرده و سپس سوئیچ را بسته و  35وارد منوی نمایش پارامترها شده و مقدار پدال گاز را روی % .5

 دوباره باز کنید.

 در حالت موتور خاموش خطاها را خوانده و پاك کنید. .1

 موتور را روشن کرده و پاشش انژکتورها و کوئل ها را بررسی کنید. .7

 .مشاهده شودروی ایسیو  P0016و در بعضی موارد  P1670خطای ممکن است  (:0نکته )

تنظیم کرده و  35در منوی پارامتر، پدال گاز را روی % P2127و  P2122در صورت مشاهده خطای  (:0نکته )

 سپس سوئیچ را بسته و دوباره باز کنید و خطاها را پاك نمایید.

ثانیه دوباره روشن کنید و فرآیند  32در صورت بروز مشکل در هریک از مراحل، تستر را خاموش کرده، بعد از 

 تست را مجدداً تکرار نمایید.

 

یموبیالیزر خودروهای مختلف که از این نوع ایسیو استفاده می کنند نیاز است تنظیمات برای اتصال اتوجه : 

 مربوط به آن خودرو با توجه به جدول زیر روی سوکت اعمال شود.

 

 جدول ايمو :

 وضعيت سوكت ايمو مدل خودرو

& X33 MVM 530 & 550 0ايمو 

 

تستر با ایموبیالیزر برقرار نشد اتصاالت قسمت دیاگ اتصال ایمو طبق جدول، ارتباط  اگر علیرغم (:0نکته )

 سوکت ایمو را متصل کنید.
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 MT22.1ایسیو دسته سیم 

 Lifan x60,Lifan 620,Geely x7,changan Eadoخودروهایی که از این ایسیو استفاده می کنند شامل: 

 روند تست استاندارد به شرح زیر می باشد:

 دسته سیم را به ایسیو متصل کنید.دستگاه تستر را خاموش کرده و  .3

 وصل کنید.دریچه گاز را به تستر  .2

 تستر را روشن کرده و سپس سوئیچ را باز کنید. .3

 د.ولت و بدنه ها را تست کنی 5اصلی، مدار قدرت خودرو شامل رله  .1

 در حالت موتور خاموش خطاها را خوانده و پاك کنید. .5

 .کنید بررسی را ها کوئل و انژکتورها پاشش و کرده روشن را موتور .0

 .مشاهده شودروی ایسیو  P1391و  P1336خطای ممکن است  (:0نکته )

ثانیه دوباره دستگاه را روشن کنید و  32بروز مشکل دستگاه را خاموش کرده، بعد از در صورت  (:0نکته )

 فرآیند تست را تکرار نمایید.

 برای خاموش کردن چراغ چک، در دیاگ به قسمت تست عملگر رفته و چراغ چک را تست کنید. (:0نکته )

 

بر روی دسته سیم ایسیو کلیدهای متفاوتی برای اتصال به خودروهای مختلف وجود دارد که با توجه  توجه :

 به جدول زیر باید کلیدهای روی دسته سیم را تنظیم نمود.

 
 جدول وضعيت كليد :

 وضعيت كليد خودرومدل 

X60  0حالت 

 0حالت 620

GEELY X7  0حالت 

CHANGAN EADO  0حالت 

 

 دسته سیمهای کلیدوضیت Lifan X60 & 620  برای خودروی ، بایدبه عنوان مثال
 بصورت روبرو باشد.

 

 

یزر و ایموبیالبرای اتصال ایموبیالیزر این ایسیو باید اتصاالت سوکت ایمو را طبق جدول زیر بین توجه : 
 تستر بصورت دستی برقرار کرد.

سیم مربوط به سوکت ایمو که باید به آن وصل  برچسبدر جدول زیر شماره پین یونیت ایموبیالیزر و توجه : 

 شود مشخص شده است.
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 ايمو : جدول

 برچسب سوكت ايمو رنگ سيم خودرو شماره پين

 ولت دائم 00 زرد –سفيد  0

0 * * 

0 * * 

 زمين مشکی 0

 ولت سوئيچ 00 سبز –آبی  0

 چراغ ايمو قرمز –طوسی  0

 ارتباط ايسيو سفيد –صورتی  4

 دياگ بنفش 0

 

 
 
 
 
 
 
 

 

برای این ایسیو از سوکت دریچه گاز جنرال استفاده می شود و کاربر باید با توجه به جدول اتصاالت توجه : 

 سوکت دریچه گاز را به پین مربوط وصل کند.

 

 سوكت دريچه گاز:

 MT22.1 سوكت دريچه گاز برقی

M- 0 

M+ 0 

5V 0 

GND 0 

POT1(POT-) 0 

POT2(POT+) 0 
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 دسته سیم ایسیو غرب استیل

 روند تست استاندارد به شرح زیر می باشد:

 متصل کنید. کانکتوردستگاه تستر را خاموش کرده و دسته سیم را به  .3

  تستر وصل کنید.را به و ایموبیالیزر دریچه گاز  .2

 .و کوئل باکس را به دسته سیم متصل کنیدشن کرده و سپس سوئیچ را باز کنید تستر را رو .3
 ولت و بدنه ها را تست کنید. 5مدار قدرت خودرو شامل رله اصلی،  .1

به دلیل عدم وجود نودهای  CAN)خطای دائم شبکه  در حالت موتور خاموش خطاها را خوانده و پاك کنید. .5

 خودرو پاك نمی شود(

با تغییر دادن ولوم ها تغییرات را در دیاگ مشاهده کنید. )تغییر ناگهانی ولوم ها موتور را روشن کرده و  .1

 منجر به ایجاد خطا در ایسیو می شود(

ه باید از این در تست با این دسته سیم گاهی اوقات خطای موقعیت میل لنگ مشاهده می شود ک (:0نکته )

 خطا و خطاهای بعد از کات آف چشم پوشی کرد.

 قبل از خاموش کردن موتور حتماً دریچه گاز را تا انتها ببندید. (:0نکته )

. گردد اعمال زمانی فاصله ثانیه 32 موتور، کردن خاموش و روشن بار هر برای گردد می پیشنهاد (:0نکته )

 .دارد وجود ایسیو به آسیب امکان و شده  خطا ایجاد باعث پارامترها آنی تغییرات ایسیو  مدل این در

 به روشن موتور حالت در گاز دریچه اما متصل کرد ایسیو این به توان می را 7.1.1 ایسیو گاز دریچه :نکته 

 دارد. درجه ( تغییرات 15 ) ماکزیمم شود نمی بسته و باز کامل صورت

ند باره دستگاه را روشن نموده و فرایثانیه دو 32در صورت بروز مشکل دستگاه را خاموش کرده، بعد از  :توجه 

 تست را مجدداً تکرار نمایید.

برای این ایسیو از سوکت دریچه گاز جنرال استفاده می شود و کاربر باید با توجه به جدول اتصاالت توجه : 

 ند.سوکت دریچه گاز را به پین مربوط وصل ک

 

 سوكت دريچه گاز:

 

 

 

 

 

 

 غرب استيل سوكت دريچه گاز برقی

M- 0 

M+ 0 

5V 0 

GND 0 

POT1(POT-) 0 

POT2(POT+) 0 
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 ME17دسته سیم ایسیو 

 روش تست استاندارد:

 را خاموش کرده و دسته سیم را به کانکتور ایسیو متصل کنید 1222دستگاه تستر  .3

 بر روی دسته سیم را به باکس کوئل متصل کنید.  DB9سوکت  .2

 الیزر را به دستگاه وصل کنید.یدریچه گاز و ایموب .3

 تستر را روشن کرده و سپس سویچ را باز کنید .1

 مدار قدرت خودرو شامل رله اصلی، پنج ولت و بدنه ها را تست کنید .5

ه دلیل عدم اتصال شبکه مالتی در حالت موتور خاموش خطاها را خوانده وپاك کنید.)در ایسیو بنزنی ب .1

 (موجود می باشد.(U0121,U0140,P0504,P0501پلکس و نود های دیگر خطاهای )

 موتور را روشن کرده و پاشش انژکتورها و کوئل ها را بررسی کنید. .7

برای ایسیوهای بنزینی طراحی شده اما بر روی ایسیوهای دوگانه هم قابل استفاده  ME17دسته سیم  : نکته

 روی ایسیو مشاهده می شود(رامترهای گاز ااشد )خطای پمی ب

به دلیل جریان مصرفی باالی ایسیو و امکان آسیب به دستگاه در دورهای باال مشاهده کات آف مقدور  توجه :

 نیست.

ثانیه دوباره دستگاه را روشن کرده وفرایند تست را دوباره  32*در صورت بروز مشکل سوییچ را ببنید ، بعد از 

 .تکرار کنید

 به روشن موتور حالت در گاز دریچه اما متصل کرد ایسیو این به توان می را 7.1.1 ایسیو گاز دریچه :نکته 

 دارد. درجه ( تغییرات 15 ) ماکزیمم شود نمی بسته و باز کامل صورت

ت به جدول اتصاالبرای این ایسیو از سوکت دریچه گاز جنرال استفاده می شود و کاربر باید با توجه توجه : 

 سوکت دریچه گاز را به پین مربوط وصل کند.

 

  سوكت دريچه گاز:

 ME17 سوكت دريچه گاز برقی

M- 0 

M+ 0 

5V 0 

GND 0 

POT1(POT-) 0 

POT2(POT+) 0 
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 M7.8دسته سیم ایسیو 

 ( MVM 315 -خودروهایی که از این ایسیو استفاده می کنند شامل : ) مزدا کارا 

 تست استاندارد به شرح ذیل می باشد:روند 

 را خاموش کرده و دسته سیم را به کانکتور ایسیو متصل کنید. 1222دستگاه تستر  .3

 استپرموتور و ایموبیالیزر را به دستگاه متصل کنید. .2

 برحسب مدل خودرو کلید را در حالت مناسب قرار دهید. .3

 تستر را روشن کرده و سوئیچ را باز کنید. .1

 موتور خاموش خطاها را خوانده و پاك کنید.در حالت  .5

 موتور را روشن کرده و عملیات تست را انجام دهید. .1

گرفته و فقط با اتصال ایسیو و ایموبیالیزر  CANچراغ چک در این خودروها دستور خود را از شبکه  ( :0نکته )

 روشن نمی شود.

صورت معکوس می باشد. بدین صورت که با فشردن در خودروی مزدا کارا، کارکرد کلید کولر به  ( :0نکته )

 کلید کولر، کولر غیرفعال می شود.

ثانیه دوباره دستگاه را روشن کنید و فرآیند تست  32در صورت بروز مشکل دستگاه را خاموش کرده، بعد از 

 را ادامه دهید.

 لف وجود دارد که با توجهبر روی دسته سیم ایسیو کلیدهای متفاوتی برای اتصال به خودروهای مخت توجه :

 به جدول زیر باید کلیدهای روی دسته سیم را تنظیم نمود.

 
 جدول وضعيت كليد :

 وضعيت كليد مدل خودرو

MVM315  0حالت 

 0 حالت مزدا كارا

 

وضیت کلیدهای دسته سیم MVM 315  برای خودروی ، بایدبه عنوان مثال
 بصورت روبرو باشد.

 

 

ایموبیالیزر این ایسیو باید اتصاالت سوکت ایمو را طبق جدول برای اتصال توجه : 
 زیر بین ایموبیالیزر و تستر بصورت دستی برقرار کرد.
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سیم مربوط به سوکت ایمو که باید به آن وصل  برچسبدر جدول زیر شماره پین یونیت ایموبیالیزر و توجه : 

 شود مشخص شده است.

 

 ايمو : جدول

 كت ايموبرچسب سو شماره پين

 باتری 0

 زمين 0

 چراغ ايمو 0

 ولت سوئيچ 00 0

 ارتباط با ايسيو 0

0 * 

 دياگ * 4

 * دياگ 0

 

 7* سوکت ایمو را به پین شماره 

ایموبیالیزر و در صورت عدم اتصال به 

 ایمو متصل کنید. 2پین شماره 

 
 
 

 شبکه )تک سوکته( 202دسته سیم پشت آمپر 

 متصل کنید  BSI دسته سیم را پشت آمپر متصل کرده و طبق نقشه به  -3

2- BSI  را به دستگاه تستر متصل کرده و سویچ را باز کنید 

تست  <=پشت آمپر  <سایر تجهیزات = <تجهیزات= "فرانسوی شده و در مسیر 221با دیاگ وارد منوی  -3

 شاهده کنید.عملگرها را تست کرده تغییرات را بر روی پشت آمپر م "عملگر 

 

 

 BSIشبکه به  221نحوه اتصال سوکت پشت آمپر 

 بصورت زیر می باشد.
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 ، سمند )دوسوکته بنزینی(504دسته سیم پشت آمپر پارس، 

 دسته سیم را پشت آمپر وصل کرده ،سپس به دستگاه تستر متصل کنید.-3

 آمپر را انتخاب نماییدسویچ را باز کنید و در منوی بسته تکمیلی گزینه تست پشت -2

و تغییر ولوم دریچه گاز، تغییرات گیج سرعت و دور موتور را در پشت آمپر   RPM/SPبا انتخاب گزینه  -3

 مشاهده کنید.

و تغییر ولوم دمای آب، تغییرات گیج دمای آب  را در پشت آمپر مشاهده   W.TEMPبا انتخاب گزینه  -1

 ال می گردد.(کنید.)تغییرات دمای آب به تاخیر اعم

و با استفاده از دکمه باال و پایین  ، باز و بسته شده گیج بنزین و همچنین    FUELبا انتخاب گزینه  -5

 خاموش روشن شده کلیه چراغ های پشت آمپر مشاهده گردد.

 

 

 ، سمند )دوسوکته دوگانه سوز(504دسته سیم پشت آمپر پارس، 

 به دستگاه تستر متصل کنید.دسته سیم را پشت آمپر وصل کرده ،سپس -3

 سویچ را باز کنید و در منوی بسته تکمیلی گزینه تست پشت آمپر را انتخاب نمایید-2

و تغییر ولوم دریچه گاز، تغییرات گیج سرعت و دور موتور را در پشت آمپر   RPM/SPبا انتخاب گزینه  -3

 مشاهده کنید.

آب، تغییرات گیج دمای آب  را در پشت آمپر مشاهده و تغییر ولوم دمای   W.TEMPبا انتخاب گزینه  -1

 کنید.)تغییرات دمای آب به تاخیر اعمال می گردد.(

و با استفاده از دکمه باال و پایین  ، باز و بسته شده گیج بنزین و همچنین    FUELبا انتخاب گزینه  -5

 خاموش روشن شده کلیه چراغ های پشت آمپر مشاهده گردد.

 

 

 



 

51 

 

 

 شت آمپر پراید )دوسوکته(دسته سیم پ

 دسته سیم را پشت آمپر وصل کرده ،سپس به دستگاه تستر متصل کنید.-3

 سویچ را باز کنید و در منوی بسته تکمیلی گزینه تست پشت آمپر را انتخاب نمایید-2

پر و تغییر ولوم دریچه گاز، تغییرات گیج سرعت و دور موتور را در پشت آم  RPM/SPبا انتخاب گزینه  -3

 مشاهده کنید.

و تغییر ولوم دمای آب، تغییرات گیج دمای آب  را در پشت آمپر مشاهده   W.TEMPبا انتخاب گزینه  -1

 کنید.)تغییرات دمای آب به تاخیر اعمال می گردد.(

و با استفاده از دکمه باال و پایین  ، باز و بسته شده گیج بنزین و همچنین    FUELبا انتخاب گزینه  -5

 ش روشن شده کلیه چراغ های پشت آمپر مشاهده گردد.خامو

 

 دسته سیم پشت آمپر پراید، تیبا )دوسوکته شبکه(

 .ددستگاه تستر متصل کنی سپس به کانکتور مالتی پلکس ،آمپر وصل کردهپشت به دسته سیم را  -3

 .متصل نمایید به تسترایسیو خودرو مربوط را  -2

 کنید.سویچ را باز کنید و موتور را روشن  -3

 با تغییر ولوم دریچه گاز، تغییرات گیج دور موتور را در پشت آمپر مشاهده کنید. -1

یرات )تغیبا تغییر ولوم دمای آب، تغییرات گیج دمای آب و گیج بنزین  را در پشت آمپر مشاهده کنید. -5

 دمای آب به تاخیر اعمال می گردد.(

ور سرعت تغییرات گیج سرعت در پشت آمپر را موتور را خاموش کرده و با انتخاب گزینه شبیه ساز سنس -1

 مشاهده کنید.

 

 کیت بیکد  استفاده ازمعرفی و آموزش 
 تست کنند استفاده از این سوکت برای زمانی میباشد که ایسیو بیکدی را بر روی تستر بخواهند 

کیت بیکد را بر  بدون ایمو را بر روی تستر بخواهند تست کنند باید 7.1.1مثال برای زمانی که ایسیو بوش 

  .تا رله دوم بر روی تستر نمایش داده شود وصل نمایند ایمویالیزر  ت روی تستر بر قسم
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