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 مقدمه 

 و افزاری سخت تعمیراتی روش از استفاده بدون بتواند که سازد می فراهم کاربر برای را امکان این ایسیو دانلود برنامه

 .اکثر ایسیو ها اقدام نماید برای رفع ایرادات نرم افزاری در ، ) دیاگ ( یاب عیب دستگاه سوکت طریق از تنها

 .است شده داده قرار گرامی کاربران شما برای راهنما این در را مختلف های ایسیو دانلود امر همین برای

 

 

 

 

 راهنمای دانلود ایسیو

 که قابلیت انجام دانلود را دارا می باشد عبارتند از : J34والئو  ایسیو ها

 202کسیژن خودرو پژو دارای یک سنسور ا J34والئو ایسیو  -1

 202کسیژن خودرو پژو سنسور ا دودارای  J34والئو ایسیو  -2

ایراداتی از قبیل کپ کردن ) گاز نخوردن ( ، مصرف اگر دارای  می باشندمجهز  J34والئو ایسیو که  به  202ژو خودرو پ

 می توان ایسیو را دانلود نمود. ابرای رفع خطا ه. گرددباال و گاز نخوردن موتور به هنگام موتور سرد مشاهده 
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 مستندات فنی نگارخودرو

 دانستنی ها

 اکسیژن سنسور 1 دارایمی باشند،  3یورو موتور خودروکه دارای استاندارد باشد، می آالیندگی استاندارد نوع  یورو -1

 .باشد میدر موتور خودرو  اکسیژن سنسور 2 دارای 4 یورو استاندارد و در موتور خودرو می باشد

 فرمائید دقت دستگاه روی های پیغام به ، دانلود شروع ابتدای در مخصوصاً ، ایسیو دانلود عملیت انجام هنگام به -2

 .نمائید بسته و باز را سوئیچ دستگاه صفحه روی دستورات مشاهده هنگام به و

 شود قطع دانلود عملیات دلیل هر به بنا اگر اما. باشد می دقیقه 2 تقریباً ایسیو دانلود عملیات برای الزم زمان مدت -3

 .دباش می بعد از دانلود اولیه دقیقه 44 حدود ایسیو دانلود تکرار برای الزم زمان ،

 و بسته ثانیه 10 مدت به را سوئیچ بایست می دانلود از بعد ،ایسیو دانلود موارد تمامی در می باشد ذکر به الزم -4

 .نمود باز مجدداً

به ایسیو هایی که کارهای ایسیو بنزین و ایسیو گاز را هم زمان انجام می دهند ، به اصصالح ایسیو های بای فیول  -4

 گفته می شوند.

توجه داشته باشید در صورتی که نوع ایسیو به اشتباه انتخاب شود و یا در حین عملیات دانلود اختاللی به وجود  -2

آید، به دلیل پاک شدن حافظه چراغ چک روشن نمی شود ) در این هنگام سعی نمایید عملیات دانلود ایسیو را 

 د، نماییو دوباره تعریف نمودن سوئیچ ایسیو  کردن خاممجددا انجام دهید ، در صورت عدم موفقیت ( باید اقدام به 

) قفل یرغ حالت در بایست می شدن دانلود یا شدن تبدیل برای باشند می ایموبیالیزر سیستم دارای که هایی ایسیو -7

Unlock  )باشد . 

 که نحوی هب باز سوئیچ ، ایموبیالیزر سیستم به متصل ) باشد متصل خودرو روی بر ایسیو باید حالت این در:  توجه

 الئوو و پراید سرقت ضد والئو های ایسیو مانند باشد خام حالت این در ایسیو یا ( نمود روشن را خودرو بتوان موتور

 SLC مدل 404 پژو

وجه داشته باشید با دانلود کردن ایسیو مشکالت نرم افزاری ایسیو برطرف می شود ، ولی اگر ایسیو از نظر سخت ت -8

 آسیب شده باشد باید اقدان به تعویض یا تعمیر ایسیو نمود افزار داخلی دچار

در صورتی که ایسیو به درستی انتخاب شده باشد ، با دانلود کردن ایسیو کد سوئیچ و کارکرد کیلومتر آن تغییر  -9

 نمی کند

 دانلود یا لتبدی قابلیت است شده دستکاری آنها برنامه که هایی ایسیو یا متفرقه ، چینی های ایسیو نمایید توجه -10

 ندارند را شدن

 متری استفاده گردد. 2.4برای انجام عملیات دانلود ایسیو یا تعریف کلید حتما از کابل با طول استاندارد  -11
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