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 معرفی و قابلیت های دستگاه

  دستگاه مولتی پروب، دستگاهی مناسب برای تست وضعیت های مختلف سنسورها و عملگرها        
  خودرو می باشدددد در اید دسددتگاه، کاربر قادر به تسددت مرالف مختلف شددامف شددبیه سددازی، 

 اهم متر و دددد برای قطعات الکتریکی و الکترونیکی خودرو می باشددالجیک، 
 لیست قابلیت های دستگاه:

 قابلیت نرم افزاری -1
 الجیک آناالیزر خودرویی √
 نمایش مقدار ولتاژ واقعی √
 ( ایسیوقابلیت فلش)ریست √
 قابلیت اتصال به باتری خودرو و انجام تست داخف کاپوت √
 انجام تست داخف اتاق خودرو قابلیت اتصال به اوبیدی خودرو و √
 آمپر و عقربه ها جلوقابلیت تست پنف  √
 دارای اسیلوسکوپ خودرویی و نمایش سیگنال ها √
 تستر باتری توسط افت ولتاژ در زمان استارت √
 تست سالمت دینام توسط ولتاژ در زمان موتور روشد √
 اهم متر √
 تست بازر)تست اتصال کوتاه مسیر سیم کشی( √
 خودرو شبیه سازی سنسورهای √

o شبیه ساز سنسور دور موتور 
o شبیه ساز سنسور میف سوپاپ 
o شبیه ساز سنسور دمای آب 
o شبیه ساز سنسور دمای هوا 
o شبیه ساز سنسور دریچه گاز 
o شبیه ساز سنسور فشار هوا 
o شبیه ساز سنسور فشار ریف سوخت 
o شبیه ساز سنسور فشار مخزن 
o شبیه ساز سنسور دمای گاز 
o شبیه ساز سنسور سرعت 
o  ساز سنسور اکسیژنشبیه 

o   تست سنسور دمای محیط 
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 قابلیت سخت افزاری -2

o   نوک پروب قابف تعویض 

o  دارای کانکتورOBDII 

o بدنه صنعتی و با کیفیت 

 معرفی ظاهر دستگاه و کلید ها 

 اید دستگاه دارای دو بخش برای نمایش اطالعات برای کاربر می باشد

 )بیشتر اطالعات بر روی آن نمایش داده می شود( LCDنمایشگر  √

 با تغییر رنگ نمایش می دهد( LCD)اطالعات الجیک را عالوه بر نمایشگر  LEDنمایشگر  √

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LCDنمایشگر

LED نمایشگر وضعیت پایه 

 کلیدهای انتخاب منو

 پروب سوزنی قابف تعویض

 سیم رابط
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 کانکتورهای جانبی دستگاهقطعات و 

 تصویر قطعه

 

 

 

دستگاه مولتی پروب به همراه سیم 

 رابط

 

 

 

 

 

 

 

 رابط کلیپس

 

 

 

 

 )آپشد( OBDرابط 
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 پروب رابط

 

 معرفی و کارکرد منو دستگاه شبیه ساز  

ستگاه؛   توانند توسط منو های د دستگاه شبیه ساز، به صورت طرالی شده است، که کاربران می      

 رالتی قطعات و مسیرهای مختلف خودرو را مورد تست قرار دهنددبه 

 منوهای دستگاه عبارتند از:

 الجیک   √

 اهم متر )تست مقاومت( √

 ولت متر )تست ولتاژ( √

 بازر )تست سیم کشی( √

 تست قطعات √

 تست پشت آمپر √

 فلش ایسیو √

 اسیلوسکوپ √

 شبیه سازی سنسور √
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شود در تم        توجه: برای اینکه  شنا  ساز آ شبیه  ست دستگاه  ام مرالف  کاربر به رالتی با مرالف ت

روی   4ورو ی Sim2k-34و زیمنس   SSATتست دستگاه در اید کاتالوگ، از سوکتهای ایسیو      

 ودرو پراید به عنوان نمونه تست استفاده می شوددخ

 

 الجیک آناالیزر

می شددود  ا پایه قطعه ارسددال یا دریافتتوسددط اید منو، دسددتگاه نوال اطالعاتی را که از سددیم ی

 آن را مشخص می کند:  LEDتشخیص داده و توسط رنگ 

 شودد(قرمز می LEDولت) 12 √

 شودد(سبز می LEDولت) 5 √

 شودد(بنفش می LEDولت) 3.3 √

 شودد(آبی می LEDزمید ) √

 شودد(سفید می LEDسیگنال ) √

 می باشد:مرالف تست و عیب یابی قطعات در منو الجیک به شرح زیر 

 آماده کردن دستگاه شبیه ساز -1

صاالت مثبت و منف     سر باتری ها خودرو یا ات ستگاه را طبق رنگ به  ی خودرو  کابف های تغذیه د

 دمتصف کنید

 متصف شود(ولت و گیره سوسماری مشکی به زمید  12) گیره سوسماری قرمز را به 

 از سنسور دریچه گاز جدا نماییددسوکت را  -2

 از نماییددسوئیچ خودرو را ب -3

 به منوی الجیک بروید و کلید تایید را بزنیدد -4
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سور دریچه گاز    -5 سیو   سن ستورالعمف          SSATای شدکه طبق د سه پایه می با سوکت  دارای 

 که شامف موارد زیر می باشد: باشدکارخانه سازنده دارای سه لالت می

 پایه یک : زمید ) منفی (

 ولت 5پایه دوم : 

 پایه سوم : سیگنال

ایه، بر  با اتصال پروب سوزنی دستگاه به هر یک از پایه های سوکت، وضعیت مربوط به آن پ      -6

ت را روی دستگاه، رنگ مربوط به آن وضعی LEDروی نمایشگر نشان داده میشودد )همزمان 

 نمایش می دهدد(  

 

 تست پایه های سنسور دریچه گاز  

و در   عبارت نمایش داده را با اطالعات شددرکت سددازنده لتما مورد بررسددی قرار دهید  :1توجه

 صورت مغایر بودن به بررسی علت بپردازیدد

شده، باید         :2توجه سنسور دریچه گاز، عالوه بر انجام تست ذکر  سیگنال  تست    در زمان تست 

 دیگری نیز انجام گیرد که شامف مرالف زیر می باشد:

 متصف کنیدد   به سنسورچه گاز را سوکت سنسور دری √
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س             √ سوکت دریچه گاز به پایه مربوطه به ار شت  ساز را از پ شبیه  ستگاه  سوزنی د ال پروب 

 سیگنال متصف کنیدد

پایه   در بعضددی از قطعات برای خواندن مقادیر باید مقداری از روکش سددیم اتصددال به  :3توجه

 ماییدد  نیه سوکت، اتصال را برقرار سوکتِ قطعه را لخت و یا با وارد کردن سوزن به پشت پا

 اهرم دریچه گاز را لرکت دهیدد √

غیر  ولت به صددورت مت 4.75تا  0.5در لید کاربر در دسددتگاه شددبیه سدداز باید بید ولتاژ    √

 مشاهده نمایید در غیر اید صورت قطعه معیوب می باشدد 

 ددر بعضی از موارد برای تست  قطعات باید خودرو را روشد نمایید :4توجه

 اهم متر

سور دور موتور، رله ها و ددد           سن سیژن،  سور اک سن ضی از قطعات خودرو مانند گرمکد  دارای  بع

ومت، می  مقاومت می باشند که مقدار اید مقاومت در تستها اهمیت داردد برای تست مقدار مقا   

 توان از قابلیت اهم متر دستگاه مولتی پروب کمک گرفتد  

 منو اهم متر به شرح زیر می باشد: مرالف تست و عیب یابی قطعات در

 دستگاه شبیه سازآماده کردن  -1

خودرو   کابف ها تغذیه دسددتگاه را طبق رنگ به سددر باتری ها خودرو یا اتصدداالت مثبت و منفی

سماری قرمز را به      سو صف کنید ) گیره  صف       12مت شکی به زمید مت سماری م سو   ولت و گیره 

 شود(

 ددسوکت را از سنسور اکسیژن جدا نمایی

 پروب رابط را به دستگاه متصف کنید -2
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 نصب پروب رابط به گیره سوسماری

 به منوی اهم متر بروید و کلید تایید را بزنیدد -3

سیژن      -4 سور اک سوکت   سن سازنده       4دارای  ستورالعمف کارخانه  شدکه طبق د به  پایه می با

 :صورت زیر می باشد

 پایه یک : سیگنال

 پایه دوم : سیگنال

 مقاومت گرمکدپایه سوم : 

 پایه چهارم : مقاومت گرمکد

نسور سپروب سوزنی دستگاه را طبق دستور العمف شرکت سازنده به یکی از پایه ها گرمکد  -5

سیژن )طب           سور اک سن ستگاه را نیز به پایه دیگر گرمکد  صف و پروب رابط د سیژن مت ق  اک

 د  دستورالعمف( اتصال دهید

 ر دهیددبا مقادیر شرکت سازنده مورد بررسی قرا مقاومت اعالم شده در دستگاه شبیه ساز را
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 تست اهمی سنسور اکسیژن

توجه: عبارت نمایش داده را با اطالعات شدددرکت سدددازنده لتما مورد بررسدددی قرار دهید و در  

 صورت مغایر بودن به بررسی علت بپردازیدد

 

 بن اهم متر دستگاه مولتی پروقه کالیبراسیوطری

در لیست منوی دستگاه وارد بخش اهم متر شوید، سپس ابتدا نوک دستگاه مولتی پروب را 

مستقیم به زمید تغذیه خود وصف کنید، در ادامه کلید باال و سپس کلید پایید را همزمان نگه 

در باالی صفحه نمایان شود، در اید لالت عدد نوشته شده روی  Calibrationداشته تا کلمه 

 صفحه نمایش باید عدد صفر را نشان دهدد

در آخر کلید بازگشت را زده و دوباره وارد منوی اهم متر شوید؛ در اید لالت بار دیگر باید عدد 

 کنیددصفر را در صفحه نمایش مشاهده کنید و از اید به بعد می توانید با دستگاه کار 

 نکته مهم:

در صورت تغییر مکان زمید تغذیه دستگاه، دوباره باید اهم متر را کالیبره کنیدد مگر اینکه با 

 اتصال مستقیم نوک پروب به زمید تغذیه روی صفحه نمایش همان عدد صفر را مشاهده کنیدد
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 ولت متر )تست ولتاژ(

یا دریافت می   ز سیم یا پایه قطعه ارسالتوسط اید منو کاربر قادر خواهد بود میزان ولتاژی که ا

 شود را مورد بررسی قرار دهدد

 مرالف تست و عیب یابی قطعات در منو ولت متر به شرح زیر می باشد :

 آماده کردن دستگاه شبیه ساز -1

ودرو  خمنفی کابف ها تغذیه دسددتگاه را طبق رنگ به سددر باتری ها خودرو یا اتصدداالت مثبت و 

س    صف کنید ) گیره  سماری قرمز را به  مت صف       12و شکی به زمید مت سماری م سو   ولت و گیره 

 شود(

 سوکت را از سنسور اکسیژن جدا نماییدد

 سوئیچ خودرو را باز نماییدد -2

 در دستگاه شبیه ساز روی منو ولت متر بروید و کلید تایید را بزنیدد -3

ای سازنده دار پایه می باشدکه طبق دستورالعمف کارخانه    4دارای  سوکت سنسور اکسیژن      -4

 لالت می باشد که شامف موارد زیر می باشد: 4

 ولت 5تا  0.5پایه یک : 

 ولت 5تا  0.5پایه دوم : 

 پایه سوم : منفی

 ولت 12پایه چهارم : 

یم را با اتصددال پروب سددوزنی دسددتگاه به هر یک از پایه ها سددوکت باید ولتاژ موجود در سدد -5

شاهده نمایید، عبارت نمایش داده را با ا  سی     م سازنده لتما مورد برر شرکت  قرار   طالعات 

 دهید و در صورت مغایر بودن به بررسی علت بپردازیدد

: در بعضددی از قطعات برای خواندن مقادیر باید مقداری از روکش سددیم اتصددال به پایه    1توجه

 سوکتِ قطعه را لخت و یا با وارد کردن سوزن به پشت پایه سوکت، اتصال را برقرار نماییدد  
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: در بعضی از موارد  2وجهت

برای تسدددت قطعات باید    

 خودرو را روشد نماییدد

                                                        

                                                      

 تست سنسور اکسیژن

  بازر)تست سیم کشی(

شی        سیم ک سیر  سالم بودن م ست  سیم،     برای ت صف یا قطع بودن  سی و های داخف خودرو و برر

 مسیر سیم کشی توسط کاربر مورد بازدید قرار گیردد استالزم 

ست تا عملیات تست            ساز طرالی شده ا شبیه  برای رالتی کاربر، قابلیت تست بازر در دستگاه 

 سیم کشی را به درستی و رالتی بتوان انجام دادد 

 به شرح زیر می باشد : مرالف تست و عیب یابی تست بازر

 مثبت باتری را در آورده و از باتری خودرو دور نماییدد، لتما سر توجه : برای تست بازر

به صورت   کتور تا سوکت ایسیو و رله دوبفی سوکت انژ مسیر پایه ها به عنوان مثال، برای تست  

 زیر عمف می کنیم:

تغذیه دستگاه را طبق رنگ به سر باتری های   یکابف ها:  شبیه سازآماده کردن دستگاه  -1

سماری قرمز را به        سو صف کنیدد ) گیره  صاالت مثبت و منفی خودرو مت   12خودرو یا ات

 ولت و گیره سوسماری مشکی به زمید متصف شود(

پروب رابط را به دستگاه شبیه ساز متصف کنیدد ) نحوه نصب طبق روش تست اهم متر         -2

 می باشد (

 زر را انتخاب کنیدداز منو، تست با -3
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ی سوکت   طبق نقشه سیم کشی که توسط شرکت سازنده ارائه می شود مسیر پایه ها           -4

 کتور تا سوکت ایسیو و رله دوبف را مشخص کنیددانژ

 سوکت ایسیو ( 59: سیگنال ) پایه  1پایه 

 ولت ) پایه ها خروجی رله تغذیه رله دوبف ( 12:  2پایه 

کنید و   سوزنی دستگاه را به پایه  سوکت انژکتور دریافت سیگنال از ایسیو متصف       پروب -5

 سپس پروب رابط دستگاه را به پایه مربوط به آن در سوکت ایسیو قرار دهیدد

سیر   سوکت  12توجه : همچنید برای اطمینان از تغذیه انژکتور، م انژکتور تا   ولت از پایه تغذیه 

 دوبف نیز مورد بررسی قرار گیرددپایه خروجی رله تغذیه، رله 

ید در اید هنگام در صددورت درسددت بودن مسددیر، بازر به صدددا در خواهد آمد در غیر ا  -6

 صورت مسیر قطع می باشد و باید کاربر مسیر را عیب یابی نمایدد

لف  در صورت قطع بودن سیم کشی، برای پیدا کردن قطعی سیم باید در طول سیم مرا      توجه:

)ممکد است سیم قطع شده    ام دهید تا لدود قطعی سیم کشی مشخص شودد    تست بازر را انج 

 کشی مشکلی مانند سولفاته شدن پیدا کرده باشدد( باشد یا مسیر سیم

 

 

 

                                     

 

 دوبف رله تا انژکتور تغذیه کشی سیم تست
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 تست قطعات

نند و یا با  کقطعاتی که به صورت سیگنال عمف نمی  می دهد تااید منو اید  قابلیت را به کاربر 

 دتحریک شدن یک پایه، مسیری را وارد مدار می کند، را مورد بررسی قرار دهد

 اید تست ها شامف موارد زیر می باشد :   

 تست باتری   √

 تست باتری و دینام √

 تست رله √

 تست باتری 

ررسددی قرار  عادی و تحت بار مورد ب توسددط اید منو کاربر می تواند باتری و دینام را در شددرایط

 دهدد

ربر از در اید منو دو قابلیت تسدددت برای باتری در نگر گرفته شدددده که در اید دو مرلله، کا         

 وضعیت کارکرد باتری اطمینان لاصف می کندد

 مرالف تست و عیب یابی قطعات در منو تست باتری به شرح زیر می باشد :

ای  دسددتگاه را طبق رنگ به سددر باتری هکابف ها تغذیه : آماده کردن دسددتگاه شددبیه سدداز -1

سماری قرمز را به       سو صاالت مثبت و منفی خودرو متصف کنید ) گیره  ولت   12خودرو یا ات

 و گیره سوسماری مشکی به زمید متصف شود(

 منو تست قطعات  و بخش تست باتری را انتخاب کنیدد -2

اهر می  ظر هنگام ورود به بخش تست باتری  توجه : به راهنمایی که بر روی نمایشگر دستگاه د  

 شود، توجه نماییدد
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ه سر باتری  قبف از اینکه مصرف کننده ایی از خودرو را فعال کنید، پروب سوزنی دستگاه را ب -3

 مثبت متصف نماییدد  

یشود، که   مبا اتصال پروب سوزنی به سر باتری در نمایشگر دستگاه ولتاژ باتری نمایش داده       -4

معیوب   ولت می باشد در غیر اید صورت باتری   12.5تا  11.5تری سالم بید  معموال برای با

 می باشدد

حگه استارت  پس از اطمینان از سالم بودن باتری در مرلله بدون بار، باتری خودرو باید در ل -5

 زدن نیز تست شود، دستگاه را در لالت تست باتری نگه داریدد

 موتور خودرو را استارت بزنیدد -6

رای باتری  رت در نمایشگر دستگاه ولتاژ باتری نمایش خواهد داد، که معموال ب  استا در لحگه  -7

 غیر اید صورت باید باتری عیب یابی گرددد ولت می باشد در 11تا  10.5سالم بید 

 تست باتری و دینام  

ان لاصف   بعد از تست باتری لتما باید از نحوه کارکرد سیستم شارژ باتری توسط دینام اطمین      

 د امر توسط منو تست باتری و دینام برای کاربر در دسترس می باشددشود که ای

 مرالف تست و عیب یابی قطعات در منو تست باتری و دینام به شرح زیر می باشد :

ای  هکابف ها تغذیه دسددتگاه را طبق رنگ به سددر باتری :  آماده کردن دسددتگاه شددبیه سدداز -1

صاالت مثبت و منفی خودرو متصف کنید   سماری قرمز را به    خودرو یا ات سو ولت   12) گیره 

 و گیره سوسماری مشکی به زمید متصف شود(

 پروب سوزنی دستگاه را به سر باتری مثبت متصف نماییدد -2

 چرا غ خودرو را در لالت نور باال  قرار دهیدد -3

 موتور خودرو را روشد نماییدد -4
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 منو تست قطعات  و بخش تست باتری و دینام را انتخاب کنیدد -5

شما اعالم می کن           در اید -6 ستم را به  سی سالم یا معیوب بودن  ستگاه  شگر د د، در  زمان نمای

بوط  صورتی که سیستم شارژ باتری در محدوده مشخص نباشد کاربر باید مسیر و قطعات مر    

 به شارژ باتری را مورد بررسی قرار دهدد

سوزنی      ست کاربر یک بار پروب  صحیح باتری و دینام بهتر ا ست  ساز را بر     توجه : برای ت شبیه 

روی سددر باتری مثبت قرار داده تسددت را انجام دهد و بار دیگر پروب سددوزنی را بر روی سددیم   

 خروجی دینام قرار داده و تست مربوط به سالم بودن دینام را مورد بررسی قرار دهدد

 تست سالمت باتری

 پشت آمپر

شت آمپر، اطالعات      شگرهای پ ضی مواقع عقربه ها و یا نمای شرایط خودرو نمی     در بع ست از  در

شکف می  شت         دهند و یا دچار م سیر یا پ سالم بودن م شوندد در نتیجه کاربر برای اطمینان از 

آمپر نیاز به دستگاه تست و شبیه سازی مناسب اید کار داردد منو تست پشت آمپر، اید امکان          

 را به کاربر میدهدد

 ربر می باشد:در منو پشت آمپر موارد زیر برای تست در اختیار کا

 عقربه کیلومتر شمار √

 عقربه دور موتور √

 آب یعقربه نشانگر دما √
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 عقربه نشانگر سطح سوخت √

 روشد شدن عالئم هشدار √

ر تست عقربه کیلومتر شمار، عقربه دور موتور، عقربه نشانگر دمای آب و عقربه نشانگ

سوخت در پشت آمپر برای نمایش کیلومتر، دور موتور، دمای آب و سطح  سطح سوخت

 توسط عقربه و در خودرو ها جدید به صورت دیجیتالی انجام می شود.

ودد  شدددبا لرکت دادن یک عقربه توسدددط یک موتور، اطالعات خودرو به کاربر نمایش داده می  

سط اید منو موارد مورد نیا      سیر و جلو آمپر تو سالم بودن م ست و   کاربر برای اطمینان از  ز را ت

 بررسی می کندد

ساعت، دور موت         توجه :  سب کیلومتر بر  شمار بر ل سازی در منوها کیلومتر  شبیه  ور  بر  نحوه 

م لسب دور بر دقیقه بوده ولی در بخش نشانگرها دما آب و سطح سوخت برلسب درصد انجا       

 می شودد

 

 مرالف تست و عیب یابی عقربه ها پشت آمپر به شرح زیر می باشد :

 آماده کردن دستگاه مولتی پروب -1

فی  ای تغذیه دسدددتگاه را طبق رنگ به سدددر باتری های خودرو یا اتصددداالت مثبت و منکابف ه

سماری قرمز را به       سو صف کنید )گیره  شکی به زمید      12خودرو مت سماری م سو   ولت و گیره 

 متصف شود(

 عقربه مورد نگر را انتخاب کنیددمنو تست پشت آمپر و بخش مربوط به تست  -2

 سوئیچ خودرو را باز نماییدد -3

مف  سددوزنی دسددتگاه را به پایه تحریک مربوط به عقربه مورد نگر )طبق دسددتور الع   پروب -4

 شرکت سازنده( متصف نماییدد 
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ا لخت یا  رتوجه: در بعضی مواقع برای اتصال سوزن به پایه تحریک باید مقداری از سیم مربوط     

 سوزن را از پشت سوکت به پایه اتصال دهیدد

زان ا تغییر دهید )کم و زیاد کردن مقادیر( و میدر هنگام تسدددت، مقادیر شدددبیه سدددازی ر -5

صورت مغایر بودن مقادی    سه نماییدد در  ر، قطعات  تغییرات را با لرکت عقربه مورد نگر مقای

 پشت آمپر باید عیب یابی شوندد 

سوکت           سازی را از طریق پایه ها  شبیه  سیگنال  ست عقربه ها یک بار  ست برای ت توجه : بهتر ا

 کنید تا از مسیر ارسال سیگنال ایسیو به پشت آمپر نیز مطئمد شویددایسیو ها ارسال 

 
 دمای آبتست عقربه                                     تست عقربه کیلومتر             

 

 شبیه سازی عالئم  هشدار

در صفحه پشت آمپر خودرو، چراغها و عالئم هشدار دهنده از وضعیت خودرو، مانند چراغ چک،     

ایموبالیزر و ددد قرار دارندد برای تسددت اید عالئم، باید پایه های مورد نگر به صددورت درسددت،    

 تحریک گردندد

 مرالف تست و عیب یابی عالئم هشداردهنده پشت آمپر به شرح زیر می باشد:

ستگاه مولتی پروب  -1 سر باتری های       : آماده کردن د ستگاه را طبق رنگ به  کابف ها تغذیه د

ولت و   12اتصاالت مثبت و منفی خودرو متصف کنید )گیره سوسماری قرمز را به     خودرو یا 

 گیره سوسماری مشکی به زمید متصف شود(

 منو تست پشت آمپر و بخش مربوط به تست عالئم هشدار دهنده را انتخاب کنیدد -2

 سوئیچ خودرو را باز نماییدد -3



 

20 

 

ق  )طبار دهنده مورد نگر پروب سددوزنی دسددتگاه را به پایه تحریک مربوط به عالئم هشددد   -4

 دستور العمف شرکت سازنده ( متصف نماییدد 

ا لخت یا  رتوجه: در بعضی مواقع برای اتصال سوزن به پایه تحریک باید مقداری از سیم مربوط     

 سوزن را از پشت سوکت به پایه اتصال دهیدد

د  خواهن در هنگام تست، عالئم هشدار دهنده پشت آمپر به مدت کوتاهی روشد یا خاموش      -5

شت آمپر توجه کنیدد در      ست به عملکرد عالئم مربوط بر روی پ ورت  ص شد، لذا در هنگام ت

 درست کار نکردن هر قسمت، باید عیب یابی انجام گیردد   

سازی را از طریق پایه           شبیه  سیگنال  شدار دهنده یک بار  ست عالئم ه ست برای ت توجه: بهتر ا

س        سال کنید تا از م سیوها ار سوکت ای شت آمپر       ها  سیو به پ سیگنال ای سال  یز مطئمد  ن یر ار

 شویدد
 

            

 

 

  ایموبالیزر LEDتست                                     چراغ چک LEDتست 

 فلش ایسیو

  فلش کردن ایسدددیو موتور به معنی  پاک کردن خطا هایی که در ایسدددیو هبت شدددده اسدددت و

 بازگردادند ایسیو به تنگیمات کارخانه می باشدد

شود،         به علت اینکه  سیو موتور خطا ایجاد  سوکتی جدا و یا در ای ست التمال دارد  در هنگام ت

 کاربر توسط اید منو می تواند خطا های موقت ایجاد شده در ایسیو را پاک نمایدد

سیار مهم  سیو توجه  : قبل از فلنکته ب سیو   نماییدش کردن به نوع ای صورتی که ای ، در 

از نوع بدون فلش می باشددد، از فلش کردن ایسددیو خودداری و مان  از صدددمه دیدن 

 .ایسیو شوید
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 مرالف فلش کردن ایسیو به شرح زیر می باشد:

 ( را به دستگاه متصف کنیدد OBDپروب سوکت عیب یاب) -1

 سوئیچ خودرو را باز نماییدد -2

 منو فلش ایسیو را انتخاب نماییدد -3

 کلید تایید را زده تا مرالف شناسایی اتوماتیک انجام شودد -4

 پس از شناسایی ایسیو، دستگاه به صورت اتوماتیک مرالف فلش کردن را انجام می دهدد -5

 
 خودرو و انجام فلش ایسیو OBDاتصال به سوکت 

 اسیلوسکوپ

سیگنال          سیو یا  سالی به ای سیگنال ار سیو  تمامی قطعات )سنسور و عملگر( دارای  دریافتی از ای

می باشد که برای تشخیص درست بودن سیگنال نیاز به سنجش سیگنال توسط اسیلوسکوپ             

 باشددمی

را به عنوان تست   دور موتورتوجه: در اید بخش برای توضیح دادن عملکرد اسیلوسکوپ سنسور 

 معیار قرار می دهیمد

 : مرالف تست و عیب یابی توسط اسیلوسکوپ به شرح زیر می باشد

 آماده کردن دستگاه مولتی پروب -1
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فی  تغذیه دسدددتگاه را طبق رنگ به سدددر باتری های خودرو یا اتصددداالت مثبت و منکابف های 

سماری قرمز را به      سو صف کنیدد ) گیره  شکی به زم     12خودرو مت سماری م سو ید  ولت و گیره 

 متصف شود(

 منو اسیلوسکوپ را انتخاب کنیدد -2

 موتور خودرو را روشد نماییدد -3

دستور   ایسیو )طبق پروب سوزنی دستگاه را به پایه ارسال سیگنال از سنسور دور موتور به         -4

 العمف شرکت سازنده( متصف نماییدد 

سیم مربوط     1توجه سوزن به پایه تحریک باید مقداری از  صال  ضی مواقع برای ات را لخت   : در بع

 یا سوزن را از پشت سوکت به پایه اتصال دهیدد

ست  2توجه سیو و همچنید بر روی پایه قطعه     : برای ت ست بر روی پایه ای مورد   سیگنال بهتر ا

 نگر انجام گیرد تا بررسی دو سمت سیم به درستی انجام شودد

اطالعات نمایشی به صورت یک طول موج می باشد )مقادیر با اطالعات شرکت سازنده مورد   -5

وب بوده و باید  بررسدددی قرار گیرد(، در صدددورت عدم نمایش درسدددت طول موج قطعه معی

 تعویض شودد

 
 

                                                      
 
 

 SSATتست پایه مربوط به دور موتور ایسیو 
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 شبیه سازی سنسورها

سیگنال از                سال  سور و ار سن شی، مقاومت  سیم ک سیر  صال م صحت ات  پس از اینکه کاربر از 

صف کرد، ولی همچنان      سور ها اطمینان لا مورد   در بخش پارامتر مربوطه در دیاگ، مقادیرسن

گنال  نگر را مشدداهده نمی کند یا شددرایط کارکرد موتور خودرو نا مناسددب می باشددد، باید سددی 

 مربوطه را برای ایسیو شبیه سازی کردد

شده             ستگاه مولتی پروب برای کاربر لحاظ  سورها در د سن سازی  شبیه  سط بخش    اید امر تو

 بیه سازی توانایی تست سنسورها زیر را دارد: است، کاربر توسط منو ش

 دور موتور -1

 میف سوپاپ -2

 سرعت   -3

 دمای آب -4

 دمای محیط -5

 دمای هوا -6

 دمای ریف گاز -7

 فشار هوا محیط -8

 فشار هوا منیفولد -9

 فشار مخزن گاز -10

 فشار ریف گاز   -11

 پدال گاز برقی   -12

 دریچه گاز برقی   -13

 سنسور اکسیژن   -14

ر دقیقه  بمیف سوپاپ بر لسب کیلومتر و دور    توجه : نحوه شبیه سازی در منوهای دور موتور و  

 ها برلسب درصد انجام می شوددبوده ولی در سایر بخش
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ستفاده می            سور ها ا سن صحت عملکرد  سه روش  برای اطمینان از  سازی، از  شبیه    در بخش 

 شود که اید بخش ها شامف موارد زیر می باشد

 ولت متر √

 اهم متر √

 شبیه سازی √

ح  متر در اید بخش از دسددتگاه مولتی پروب همانند روش توضددی مرالف تسددت ولت متر و اهم

 داده شده در بخش ها قبلی اید راهنما می باشدد

 

 شبیه سازی

 مرالف شبیه سازی به شرح زیر می باشد :

 آماده کردن دستگاه مولتی پروب -1

فی  کابف های تغذیه دسدددتگاه را طبق رنگ به سدددر باتری های خودرو یا اتصددداالت مثبت و من

سماری قرمز را به       سو صف کنید )گیره  شکی به زمید      12خودرو مت سماری م سو   ولت و گیره 

 متصف شود(

 منو شبیه سازی و بخش شبیه سازی دمای آب را انتخاب کنیدد -2

 سوکت سنسور دمای آب را از سنسور جدا نماییدد -3

 سوئیچ خودرو را باز نماییدد -4

 دیاگ را به خودرو متصف کنیدد -5

ستگاه مولتی     -6 سیو )      سوزن د سوکت دمای آب به ای سیگنال از  سال  طبق  پروب را به پایه ار

 دستورالعمف شرکت سازنده( متصف کنیدد

سال و داده ها تو            -7 سیو ار شده به ای سازی  شبیه  سیگنال  ستگاه  سط د سط  در اید هنگام تو

 دیاگ در پارامتر مربوط توسط کاربر  قابف دیدن می باشدد 
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مقادیر(   ی شبیه سازی را تغییر دهید )کم و زیاد کردن  در هنگام شبیه سازی، مقادیر ارسال    -8

شد    سه نمایید )مقدار نمایش داده  ه در دیاگ و میزان تغییرات را با مقادیر داخف دیاگ مقای

سور دمای آب با انجام تغییرات بید     سن شد(    100تا  0برای  سانتی گراد می با و در   درجه 

 ا کردن عیب در ایسیو نمایدد صورت مغایر بودن مقادیر کاربر باید سعی در پید

ی که مرالل شبیه سازی سنسور دمای آب روی خودرو و مشاهده تغییر پارامترها در پشت آمپر

          در باال به صورت کامف توضیح داده شده است برای عیب یابی مسیر سیم کشی و قطعات 

ست ایسیو تگیرد که روش  می باشد در صورت سالم بودن موارد فوق باید ایسیو مورد بررسی قرار

ارتباط آی  نیز همانند روش فوق می باشد که برای تست نیاز به اطالعات پایه ها ایسیو و مسیر

 سی ایسیو و دیتا شیت ایسیو می باشدد

 

 

 

 

 

 
 
 

 شبیه سازی سنسور دمای آب

 نکات ایمنی و نگهداری دستگاه

صال دهیدد در اید هنگام،           √ سر مثبت باتری ات ستگاه، پروب را به  سالم بودن د ست  جهت ت

 ولت روشد شودد  12مربوط به  LEDولت را نشان داده و 12نمایشگر باید عدد 

سالم بوده و همچنید          √ سوکت کابف  صف کنید که  صال کابلهای رابط، اطمینان لا قبف از ات

 کانکتور پشت دستگاه کج نشده باشدد 
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 از دستگاه در مقابف ضربه و نفوذ مایعات لفاظت کنیدد √

شرکت ته          √ سوزنی را از  ستگاه، میتوانید پروب  سوزنی د شکف در پروب  صورت بروز م یه  در 

ایگزید  کرده و طبق شکف با پیچاندن، پراب سوزنی معیوب را خارج کرده و پراب سالم را ج   

 نماییدد  

  طرالی ولت 20تا  ولتاژ گیری اندازه و خودرو الکترونیک تسددت برای پروب مولتی دسددتگاه √

  که لالتی در خودرو کوئف های پایه مانند باال ولتاژهای به دسددتگاه اتصددال ازد اسددت شددده

 دکنید خودداری مشابه موارد و است روشد خودرو

 

 


