
(کیلومتر)تغییرات کارکرد 
محمد رضا جوادی: تهبه و تنظیم 
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باز برای این کار باید کیلومتر خودرو باز شود بعد از

را به کردن به ایسی مورد نظر باید برسیم و این ایسی

م کمک هویه الکترونیکی و هیتر انرا از مدار جدا کنی

 SMD & MDSاین ایسی معموال به دو نوع 
میباشد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


اره قبل از باز کردن کیلومتر خودرو مورد نظر ابتدا شم

کیلومتر را روی ماشین 

است را یاداشت می کنیم سپس سر باطری ماشین را 

برداشته وکیلومتر را باز میکنیم 
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 کیلومتر کار کرد خودرو را در برنامه تاکوtacho soft تایپ

می کنیم و ابتدا مقایسه می کنیم که خودرو مورد نظر با 

:کیلومتری که کار کرده چه کدی باید باشد بطور مثال

 کیلومتر است12345کیلومتر زانتیا میزان کارکردش

دهیم ما در تاکو بعد انتخاب زانتیا این کیلومتر را به تاکو می
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12345 = F1 01 23 45

اشد و یعنی حتما ما باید بعد از خواندن ایسی این کد به ترتیب ب

بار تکرار شده باشد4طبق مثال تاکو این کد 
0000: F1 01 23 45  F1 01 23 45  F1 01 23 45  F1 01 23 45  

-------------+-------------+--------------+--------------

4321

سپس ایسی را در اداپتور قرار داده وبه برنامه پروگرامر می

رویم 
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شماره ای سی را از روی ایسی خوانده و در قسمت 

ه لسیت ای سی پیدا می کنیم        ویا به کمک برنام

tacho soft هم میتوان به شماره ایسی پی برد
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فی شماره ایسی را وارد میکنیم وبه کامپیوتر معر

می کنیم
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یکسری از ای سی ها با یک نام ولی چند مدل می باشد 

چند مدل است  93C56: مثال 

استفاده می شود ما هم باید همیشه این  ST & ATMELکه اکثر خودروها از 
دو نوع ای سی را تنظیم کنیم

 16و  BIT 8مدل است که به ظرفیت 4این ایسی  ATMELسپس در 
BIT وC56 A8BIT & C56 A 16BIT 
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محتویا ما باید ای سی انتخاب کنیم که بعد از خواندن ایسی

ردیم  و تش با شماره کیلومتری که قیل تغییرات ثبت ک

در تاکو دادیم

درست با اطالعات بعد خوانده شده ایسی باشد

فقط  93S56 & 95160ولی در ایسی های دیگر مثل 

یک مدل است که این مدل نیاز به تشخیص ندارد 

وخودش می باشد
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 اطال عات ای سی را باREAD  می خوانیم و و به

برای ذخبره کردن می رویم تا از  SAVE ASقسمت  

اشیمای سی قبل از تغییر کپی از محتویاتش داشته ب
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ذخیره کردن 
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 چناچه محتویات

شودREADبا شد ای سی خوانده نشده است و به محل ایسی دقت شود دوباره 

ای سی در حالت خوانده شدن درست مثل عکس باال اطال عات دارد و خوانده شده
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برای تغییر اطال عات ایسی

BAFFER & EDIT  می رویم  ومکان نما سیاه

تغییر میشود برای تغییر به هر مکان که خواستیم برده و

میدهیم
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برای اینکه چگونه تغییر دهیم به برنامهTACHO SOFT

میرویم

و ماشین را از
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 405انتخاب می کنیم مثال GLX 

و نمونه مثال هر امپر را در بر نامه می دهد
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 عدد مورد نظر را در این محل نوشته

نامه محا سبه می کنیم و در برنا مه پروگرامر با استفاده از بر

که مثال زده عمل کرده و تغییر می دهیم می نویسیم
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 بعد از تغییر سطر هاPROGRAMرا زده
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 را می دهد برای صحت عملیات میتوان       استفاده

یغامکرد  که اطالعات کامپیوتر را با ایسی مقایسه وپ

می دهد
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 برای فرا خونی اطال عات ذخیره شده         را زده

واز پنجره مر بوطه 

گردداطال عات کپی گرفته شده به این صورت باز می www.cargeek.ir
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 درمحل پایین برنامهTNM مکان ایسی انتخاب شده را

نشان می دهد
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 از 206برای تغییر کیلومترBSI  و امپر باید ابتدا

کرده و وقبل از تغییر از سطر  READامپر را ابتدا 

را یاداشت میکنیم سپستا از کد های اخر                     4

.کیلومتر را تغییر می دهیم

BSI  خودرو را خوانده و  بعد از ذخیره

()                       کدی که از امپر خوانده و یاداشت کرد ایم را 

در سطر های 
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:ثالاین کد ها را میگردیم پیدا می کنیم بطور م

0140 : C0 BE XX XX …

میکنیم FFو انها را 

0140  :  FF FF FF FF C0 BE  FF FF FF FF XX XX …
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