
  ECUراهنمبی تبدیل 
 

 

 

ایي اهکبى را برای کبربر فراّن هی سبزد کِ بتَاًذ بذٍى استفبدُ از رٍشْبی تعویراتی سخت افساری ٍ تٌْب از طریك سَکت دیبگ ،  ECUبرًبهِ تبذیل 

ECU .ّبی هختلف را بِ یکذیگر تبذیل کٌذ 

 ّبی زیر را بِ یکذیگر تبذیل کرد. ECUبِ کوک ایي برًبهِ هیتَاى 

 تبدیل به: 3234712320اس پزاید ایموبالیشر 

 )بب شرایط خبص(ٍ آردی پیکبى –LC – 405 ILC – 405 SLC – 405 SLC    IMO 405 –ٍالئَ)بب شرایط خبص(  206–پرایذ هعوَلی 

 تبدیل به: 3224710010اس پزاید ایموبالیشر 

 )بب شرایط خبص(ٍ آردی پیکبى –LC – 405 ILC – 405 SLC – 405 SLC    IMO 405 –ٍالئَ)بب شرایط خبص(  206–رایذ هعوَلی پ

 اس پزاید والئو تبدیل به:

 ٍ آردی پیکبى –LC – 405 ILC – 405 SLC – 405 SLC    IMO 405 –ٍالئَ)بب شرایط خبص(  206 –پرایذ ایوَ بالیسر 

 تبدیل به:اس پزاید سبصم 

 )بب شرایط خبص( 3E-206پصٍ 

 تبدیل به :  VALEO  SLC  405اس پضو

 ٍ آردی پیکبى – LC – 405 ILC – 405 SLC-IMO 405 –ٍالئَ)بب شرایط خبص(  206 –پرایذ ایوَ بالیسر  –پرایذ هعوَلی 

 تبدیل به :  VALEO  SLC –IMO  405اس پضو

 ٍ آردی پیکبى – LC – 405 ILC – 405 SLC 405 –ٍالئَ)بب شرایط خبص(  206 –پرایذ ایوَ بالیسر  –پرایذ هعوَلی 

 تبدیل به :  ILC  405  اس پضو

 ٍ آردی پیکبى – SLC – 405 SLC    IMO 405 – ٍالئَ)بب شرایط خبص( 206 –پرایذ ایوَ بالیسر  –پرایذ هعوَلی  

 تبدیل به :   LC 405اس پضو 

 ٍ آردی پیکبى – SLC – 405 SLC    IMO 405 – ٍالئَ)بب شرایط خبص( 206 –پرایذ ایوَ بالیسر  –پرایذ هعوَلی 

 سبصم تبدیل به: 405اس پضو 

 3E-206پصٍ 

 اس پیکبن والئو تبدیل به :

 LC – 405 ILC – 405 SLC – 405 SLC    IMO 405 –ٍالئَ)بب شرایط خبص(  206 –پرایذ ایوَ بالیسر  –پرایذ هعوَلی  

 سنسوراکسیضن تبدیل به : 1بب   Valeo j34 206اس پضو 

 سٌسَراکسیصى ) بب شرایط خبص( 2بب    Valeo j34 206از پصٍ 

 

 

 تذکز:

 سٌسَراکسیصى ، هیببیست سٌسَر اکسیصى  2بب    Valeo j34 206پصٍ بِ سٌسَراکسیصى  1بب    Valeo j34 206از پصٍ بِ ٌّگبم تبذیل *

 دٍم ًظب گردد.

 

 هیگردد ٍ آردی تبذیل بِ پیکبى ECUبِ علت اختالف بیي سخت افسار پرایذ ایوَ ٍ پیکبى ،  ٍ آردی تبذیل از پرایذ ایوَ بِ پیکبىبِ ٌّگبم *

 کرد.تبذیل را بِ خَدرٍی دیگری  ECUٍلی پبراهترّب درست ًوبیش دادُ ًویشَد ٍ درطَرت تبذیل بِ پیکبى دیگر ًوی تَاى ایي

 

 هشبّذُ ٍچراغ چک رٍشي هی گردد."تشخیض فبز احتراق "ٍ کبرکردى هَتَر ،خطبی  206پصٍ ّبی ٍالئَ بِ  ECUدرطَرت تبذیل *
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  ECUراهنمبی تبدیل 
 

 

 ّیچگًَِ هشکلی ٍجَد ًذارد.3E-206 سبشم بِ پصٍ  405پصٍ ECUتَضیح ایٌکِ در تبذیل 

 

 دٍر هی شَد. 1دٍر بِ پرایذ هعوَلی ، في  2في  بالیسر در طَرت تبذیل پرایذ ایوَ*

 اعوبل کرد. ECU، هیببیست تغیرات سخت افساری الزم را در   CANاز پرایذ سبشم برای راُ اًذازی شبکِ 206بم تبذیل بِ بِ ٌّگ* 

 

  (UNLOCK)ّبیی کِ دارای سیستن ایوَالیسر هی ببشٌذ برای تبذیل شذى یب داًلَد شذى هیببسیت در حبلت غیر لفل  ECUالزم بِ رکر است *

 ببشذ. 

 یب ببیذ رٍی خَدرٍببشذ ) هتظل بِ سیستن ایوَالیسر ٍ سَئیچ تعریف شذُ بِ ًحَی کِ بتَاًذ هَتَر را رٍشي کٌذ ( ECUبرای ایي هٌظَر 

 ٍ یب خبم ببشذ. 

 اشبرُ ًوَد.  Valeo SLCضذ سرلت پرایذ ٍ  Valeoّب هی تَاى بِ  ECUاز ایي ًَع 

 

پرایذ ٍالئَ را بِ  ECUعٌَاى هثبل اگر  بِ .کٌذ تغییر ًویECU هبّیت اطلی  دیگر ، ECUبِ یک  ECU ّوچٌیي دلت فرهبئیذ بِ ٌّگبم تبذیل یک

405 SLC  کِ بخَاّین دٍببرُ تبذیل کردین . در طَرتیECU از پرایذ گسیٌِببز ّن ّوبى ،داخل برًبهِ تبذیل هیببیست  را بِ پیکبى تیذیل کٌین "

 اش ال سی" پیغبم خطب مشبىذه می گردد. 504والئو " انتخبة شود و در صورت اتخبة گسینو " از پژو 

 

 هعوَلی ٍ ًظب آى رٍی دستِ سین ایوَالیسر هیببیست تغییرات  ECUهجْس بِ سیستن ایوَالیسر بِ   ECUتَجِ داشتِ ببشیذ کِ بعذ از تبذیل *

 الزم در هذار سین کشی خَدرٍ اعوبل گردد.

 

 .لببلیت تبذیل یب داًلَد شذى را ًذارًذکِ برًبهِ آًْب دستکبری شذُ است ّبی  ECUیب هتفرلِ  ،ّبی چیٌی  ECUدلت فرهبئیذ *

 

 بذٍى سٌسَر هیل ببداهک هی ببشذ. 1224014211ٍالئَ   ECUببسٌسَر هیل ببداهک ٍ  1214011311ٍالئَ  ECUالزم بِ رکر است کِ  *

 ECU  َهی شَد 1214011311پس از داًلَد  1214011211ٍالئ . 
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