
 

 

 ECUراهنمای دانلود                                
 

 

اللی پیش بیاید بدلیل پاک ــرا اشتباه انتخاب نمایید و یا در حین عملیات دانلود اخت  ECU توجه داشته باشید که در صورتیکه نوع  : 2نکته 

  .شدن حافظه ، چراغ چک روشن نمی شود  که می بایست در انجام دوباره دانلود دقت نمایید

 

 

ECU  :هایی که می توان برنامه ریزی یا دانلود نمود عبارتند از 

 

 محصوالت سایپا

 

 پراید زیمنس :

 زیمنس بنزینی یا گاز سوز میکسری بدون ایموبالیزر -

 زیمنس بنزینی یا گاز سوز میکسری با ایموبالیزر -

 زیمنس بای فیول -

 

که ـالل در سیستم بنزینی میگردند ، بطوریــــکه سیستم انژکتوری آنها زیمنس می باشند بعد از مدتی روی سوخت گاز دچار اختپراید هایی 

راداتی از قبیل ــــافزایش می یابد ( و یا ای ms 5/3 به  ms 5/5 هنگام استفاده از بنزین مصرف سوخت آنها باال می رود ) زمان پاشش از 

 

 پراید والئو بدون ایموبالیزر :

  
 ) با سنسور میل بادامک ( 0501010511والئو  -

 ( ) بدون سنسور میل بادامک 0551014211و یا والئو  0551014511والئو  -

 

با دانلود  ECU  می توان بسیاری از ایرادات  ECU  را رفع نمود 

الزم به توضیح است که در تمامی موارد دانلود سوئیچ را بمدت 01 ثانیه بسته و مجددا باز نمایید  

 ) UNLOCK ( هایی که دارای سیستم ایموبالیزر هستند برای تبدیل شدن یا برنامه ریزی می بایست در حالت غیر قفـل ECU  : 3 نکته

باشند که برای این منظور  ECU  یا باید روی خودرو باشد ) متصل به سیستم ایمــوبالیزر همراه با سوئیــچ تعریف شده بنحوی که بتــواند 

 SIEMENS  و  VALEO SLC ضـد سرقت پراید یا  VALEO  موتور را روشن نماید ( و یا خـــــام باشد . بعنـــوان مثال می توان به

 ایموبالیزردار اشاره نمود. 

نکته 4 : پس از باز کردن سوییچ در  SIEMENS  ایموبــالیزر دار بعد از گذشت 01 ثانیه  ECU  قفـــل میگردد ، بنــابراین بعد از باز 

کردن سوئیچ کمتر از 01 ثانیه فرصت هست تا شروع دانلود انجام شود در غیر این صـــورت پیغام  " خطا حین انجام دانلود "  مشـــــاهده 

میگردد 

نکته 5 : الزم بتوضیح است که با انجام دانلود ایراداتی که مربوط به نرم افزار  ECU  میباشد اصالح میگردد ، در صورتیکه  ECU  از 

نظر سخت افزاری دچار مشکل شده باشد بایستی اقدام به تعویض یا تعمیر فیزیکی آن نمود. 

نکته 6 : در صورت انتخاب صحیح  ECU  جهت دانلود و برنامه ریزی " کد سوئیچ و کیلومتر آن" تغییر نمی کند. 

نکته ECU : 7 های چینی یا متفرقه  یا  ECU  هایی که برنامه آنها دستکاری شده باشد ، قابلیت تبدیل یا دانلود را ندارند 

iScan  می باشد که برای رفع این قبیل ایرادات می توان با دستـــگاه ECU مختل شدن فن ها یا بد کارکردن موتور که مربوط به نرم افزار

 یا  V-Max دانلود یا برنامه ریزی نمود. 
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هنگام استفاده از بنزین مصرف سوخت آنها افزایش می یابد و یا اختالل در کارکرد فن ها و یا نا میزان کار کردن موتور نیز مــــــربوط به 

درخودرو های فوق الذکر که سیستم انژکتوری آنها زیمنس میباشند بعد از مدتی کـــارکرد روی سوخت گاز دچار اختالل شده بنحوی که به 

 

 

 

اهده شود ـــپراید هایی که سیستم انژکتوری آنها والئو میباشند اگر سنسور کیلومتر کامال سالم باشد ولی خطای  سنسور کیلومتر مش

 دانلود شود  ECU میبایست 

یا   iScanگاه ـجددا با دستـــــرا م  ECU رم افزار ـبایستی نایراداتی از قبیل اختالل در کارکرد فن و یا نا میزان بودن کارکرد موتور نیز 

V-Max   .دانلود یا برنامه ریزی نمود 

 

 : الزم به توضیح است

               ECU   0501010311پس از دانلود به شماره   0501010511والئو بشماره  

               ECU   0551014211شماره پس از دانلود به   0551014511والئو بشماره   

 

 تبدیل میگردند.   

 

 پراید والئو با ایموبالیزر :

 
 ) برنامه اصالح  استارت سرد و برنامه اصالح سنسور ناک( 3531005351والئو  -

 ) برنامه اصالح  استارت سرد و برنامه اصالح سنسور ناک( 3551001101والئو  -

 

وتور در زمان سرد بودن ـــارت زیاد مـــــورت نیاز به استـــایموبالیزرمی باشند در ص پراید های که سیستم انژکتوری آنها والئو مجهز به 

 دانلود شود  ECU میبایست 

الل در سیستم فن ــــاهده می گردد ، در صورتیکه سنسور ناک سالم است و یا اختـــــدربرخی از اینگونه خودرو ها خطای ناک سنسور مش

   یا  iScanگاه ــــبایست با دست بوده که  می ECU نیز ایراد مربوط به نرم افزار  (بدون هیچ خطایی)موتور خودرو یا نا میزان کار کردن 

V-Max   .دانلود یا برنامه ریزی نمود 

 

 محصوالت ایران خودرو

 

 : ( XU7زیمنس )   405پارس ، سمند و پژو 

 

 CI4زیمنس گاز سوز  -

 زیمنس بدون ایموبالیزر -

 ایموبالیزرزیمنس با  -

 زیمنس بای فیول -

 دانلود یا برنامه ریزی نمود.   V-Maxیا   iScanکه برای رفع ایرادات فوق می توان با دستگاه بوده   ECUنرم افزار 

 

 روآ زیمنس : 

 

 زیمنس بدون ایموبالیزر -

 زیمنس با ایموبالیزر -

 CI4زیمنس گاز سوز  -

 زیمنس بای فیول -
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وتور نیز مربوط به نرم افزار ــارکرد فن ها یا نا میزان کار کردن مـاستفاده از بنزین مصرف سوخت آنها افزایش می یابد و یا اختالل در ک

گام ــــــالل شده بنحوی که به هنــدرخودرو پیکان که سیستم انژکتوری آنها زیمنس میباشند بعد از مدتی کارکرد روی سوخت گاز دچار اخت

 

 

 

بنحوی که  هار اختالل شدـــــدتی کارکرد روی سوخت گاز دچـــانژکتوری آنها زیمنس میباشند بعد از م مهای فوق الذکر که سیستدرخودرو 

الل در کارکرد فن ها یا نا میزان کار کردن موتور نیز مربوط به ــــبه هنگام استفاده از بنزین مصرف سوخت آنها افزایش می یابد و یا اخت

 دانلود یا برنامه ریزی نمود.   V-Maxیا   iScanبوده که برای رفع ایرادات فوق می توان با دستگاه   ECUنرم افزار 

 

 

 ( (SAX 500  XU7 گاز   ECUبا  405پارس ، سمند و پژو 

 

زمانیکه خطا توسط اهده می شود و تا ـــــی گاز مشـــباشند خطای نشت می   SAX 500درخودرو های فوق الذکر که سیستم انژکتوری آنها 

ر ظاهر شده و مشکل بقوت خود باقی ـدستگاه دیاگ پاک نشود موتور روی گاز نمی رود ، و پس از پاک کردن خطا مجددا خطای فوق الذک

   V-Maxیا   iScanاز اطمینان پیدا نموده سپس با دستگاه ــی ابتدا از عدم نشتی سیستم گــــــع ایراد بطور کلــــمی ماند . برای رف

 دانلود یا برنامه ریزی می نماییم.   SAX 500 برنامه 

  

 

 ( (SLC CNG  XU7بنزین  ECUو  SAX 500گاز   ECUبا  405پارس ، سمند و پژو 

 

ECU   بنزینی خودرو های ذکر شده را می توان با دستگاهiScan   یاV-Max   .دانلود یا برنامه ریزی نمود 

 

 

 پیکان زیمنس : 

 

 ایموبالیزرزیمنس بدون  -

 زیمنس با ایموبالیزر -

ECU   بوده که برای رفع ایرادات فوق می توان با دستگاهiScan   یاV-Max   .دانلود یا برنامه ریزی نمود 

 

 

 VALEO SLC  (XU7 )  405پارس ، سمند و پژو 

 

 بدون ایموبالیزر  VALEO SLC برنامه  -

 با ایموبالیزر  VALEO SLC برنامه  -

 

 730دور  830وتور در حالت دور آرام به جای ـــمیباشند ، دور م  VALEO SLCای فوق الذکر که سیستم انژکتوری آنها هدر خودرو 

     اــی   iScanوق می توان با دستگاه ـوتور و افزایش دمای آب میگردد که برای رفع ایرادات فـــــــرزش مـدور میباشد که این مورد باعث ل

V-Max    برنامه ریزی نمود.دانلود یا 

 

 ( 4151534454بدون ایموبالیزر )   VALEO SLC برنامه  -

 ( 4151534404با ایموبالیزر ) VALEO برنامه  -

 

 ILC-VALEO LC  (XU7 )  405پارس ، سمند و پژو 

 

 ILC ,LC برنامه اصالح ناک  -
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  اهدهــــــاک سنسور مشــمی باشند ، خطای ن ILC(9420239963)و   LC( 9656598680 )آنها   ECU و سمند هایی که  115در پژو 

   V-Maxیا   iScanمی گردد در صورتیکه سنسور ناک و سرسیلندر و تایم درست می باشد که برای حل این مشکل می بایست با دستگاه 

 دانلود یا برنامه ریزی نمود .

 

 

 

 ( XU7)   405پارس ، سمند و پژو 

 

 را دانلود نمود S2000-10با این برنامه می توان 

 

 

 پیکان والئو : 

 

 را دانلود نمود PL4با این برنامه می توان پیکان والئو 

 

 

 ( 3و2)تیپ  206پژو 

 

 تک سنسوراکسیژن   VALEO J34  512پژو  -

 دو سنسوراکسیژن   VALEO J34  512پژو  -

 S2000 – 3E   512پژو  -

 VALEO PL4   512پژو  -

 

 

ل کپ کردن ) گاز نخوردن ( ، ـــــراداتی از قبیـــــمی باشد ، ای  VALEO J34و   SAGEM 3Eکه سیستم انژکتوری آنها  512در پژو 

 V-Maxیا    iScanگاه ـــایست با دستـــــمی ب کل ــــاهده می گردد که برای رفع این مشـــــــمشمصرف باال و گاز نخوردن موتور سرد 

 نمود.برنامه ریزی 

 

 وصندوق دار( 5بوش ) تیپ  206پژو 

 

رای ــب  0.1.5و   0.1.1بوش   ECUو   TU5وتور ــــــو صندوق دار با م 5تیپ  512برای رفع ایراد کپ کردن و مصرف باالی پژو 

 برنامه ریزی نمود.   V-Maxیا   iScanافزایش شتاب و توان موتور می بایست با دستگاه 

 می باشند  ECUسی سی مجهز به دو مدل  0211با موتور  512پژو  

م ـاال سیستــــــبه ب 45د شده از سال ــهای تولی 512و 0.1.1سیستم انژکتوری آنها بوش  41های تولید شده تا سال  512بطور معمول پژو 

 می باشند 0.1.5انژکتوری آنها بوش 

به باال  41ه گاز پالستیکی و از سال ـــدارای دریچ 44تا  45از سال  0.1.5تولیدی بوش های  510و  512است که پژو  الزم به توضیح 

 دارای دریچه گاز فلزی می باشند

 : گزینه های زیر را می توان انتخاب نمود  0.1.1 – 512بعد از ورود به منوی دانلود بوش 

 

 0.1.1بوش  512 – 4211504141 -

 0.1.1بوش  512 – 4212221341 -

 0.1.1بوش  512 – 4210315541 -

 0.1.1بوش  512 – 4210400341 -

 0.1.1بوش  512 – 4214151241 -

 0.1.1بوش  512 – 4250405241 -
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 ژن می باشدـــسنسور اکسی 5دارای  1سنسور اکسیژن و یورو  0دارای  3یورو مشخص میگردد ، یورو استاندارد آالیندگی را با  : 4نکته 

 

 گیربکس اتوماتیک( –) دریچه گاز فلزی  1یورو  0.1.5بوش  512 – 4204152541 -

 گیربکس اتوماتیک( –) دریچه گاز پالستیکی  1یورو  0.1.5بوش  512 – 4204140041 -

 ) دریچه گاز فلزی ( 1یورو  0.1.5بوش  512 – 4220305141 -

 

 

 

ود ندارد و هر کدام را ــبا انتخاب یکی از نرم افزار های فوق عملیات دانلود شروع می گردد ) هیچگونه محدویتی در انتخاب نرم افزار وج

 می توان دانلود نمود (

 

 گزینه های زیر را می توان انتخاب نمود  V-Max یا    iScanبا دستگاه  0.1.5بعد از ورود به منوی دانلود بوش 

 

 ) دریچه گاز پالستیکی ( 3یورو  0.1.5بوش  512 – 4223401141 -

 ) دریچه گاز پالستیکی ( 1یورو  0.1.5بوش  512 – 4223401541 -

 دریچه گاز پالستیکی ()  1یورو  0.1.5بوش  512 – 4221121141 -

 

 

 

نکته 01 : بعد از اتمام دانلود میبایست یک بار عملیات تعریف دریچه گاز را انجام دهیم 

روش تعریف دریچه گاز : سوئیچ را باز کرده و 01 ثانیه منتظر می شویم ، سپس پدال گاز را تا انتها فشار می دهیم بعد سوئیــچ را بسته و 

بعد از 51 ثانیه پدال گاز را رها می کنیم حال دریچه گاز تعریف شده است 

نکته 00 : به هنگام انجــــام عملیات دانلود ، مخصوصا در ابتدای شروع دانلود به پیغام های دستگاه  iScan و  V-Max دقــت فرمایید و 

در صورت مشاهده پیغام باز یا بسته نمودن سوئیچ ، آنرا انجام دهید. 

نکته 05 : در پژو 512 و 510 که دارای گیربکس اتوماتیک هستند در زمان سرد بودن موتوربعضا  ایراد ترمز دارند که اصطالحا چوب 

کردن ترمز می گویند کـــه برای رفــــع این مشــکل می بـــایست برنامه نـرم افزاری : 4204140041 – 512 بــوش 0.1.5 یـــــورو 1 

) دریچه گاز پالستیکی – گیربکس اتوماتیک( 

یا  4204152541 – 512 بوش 0.1.5 یورو 1 ) دریچه گاز فلزی – گیربکس اتوماتیک( را دانلود نمود 
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