
 کن کردى کیلوهتر

 انواع خودروها

پیکان وانت  –پیکان  –آردی  -ای ال ایکس –سورن  –سمنذ  –پارس  – 504پژو کیلومتز    

 

 STهارک   93S56  ضٌاسِ آی سی 

 (ST   93S56کلیک کزدُ ٍ ضوارُ آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READخَاًذى آی سی رٍی  تزای -2

 را اًتخاب ٍ کیلَهتز در خَاستی را تایپ ٍ هحاسثِ هیکٌین. 405ًزم افشار تاچَ سافت را تاس کزدُ ٍ خَدرٍ  -3

یش ّطت تار تکزار ً 10ٍ  تار ّطت 0را اًتخاب کزدُ ٍ فزهَل تذست آهذُ را در خط BUFFER –EDITتز هیگزدین ٍدر هٌَی   TNMتِ تزًاهِ  -4

 هیکٌین.

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -5

 

 

 کیلومتز پزایذ

 در دٍ ًَع آی سی هَجَد هیثاضذ.

    ST 93S56         ST 93C46ضٌاسِ ّا :               

 ّستٌذ. ST 93C46تاس هیطًَذ اس ًَع  ّستٌذ ٍ آًْایی کِ تا چْارسَ ST 93S56آلي تاس هیطًَذ  هذل ًکتِ : کیلَهتزی کِ 

 (M93C46  8BIT)آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین  کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  -1

 هیکٌین OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی  --2

 اب ٍ کیلَهتز در خَاستی را تایپ ٍ هحاسثِ هیکٌین.را اًتخ SIPAًزم افشار تاچَ سافت را تاس کزدُ ٍ خَدرٍ  -3

                  km    =        FF BF FF FF 4000هثال : 

 تار تکزار هیکٌین. یکًیش  10تار ٍ  دٍ 0را اًتخاب کزدُ ٍ فزهَل تذست آهذُ را در خط BUFFER –EDITتز هیگزدین ٍدر هٌَی   TNMتِ تزًاهِ  --4

 .هیکٌین VERIFYک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا را کلی  PROGسپس  --5
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 602کیلومتز پژو 

 جا کن هیطَد دٍ درٍ اسَایي خ

 پطت آهپز کیلَهتز

 ATMEL  25020   : ضٌاسِ آی سی 

 (ATMEL 25020کلیک کزدُ ٍ ضوارُ آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  - 1

 هیکٌین OKکلیک کزدُ ٍ  READى آی سی رٍی تزای خَاًذ - 2

 را اًتخاب ٍ کیلَهتز در خَاستی را تایپ ٍ هحاسثِ هیکٌین. 206ًزم افشار تاچَ سافت را تاس کزدُ ٍ خَدرٍ  3

                      4000km         =          FA 93 00 00 BF 63 FF FFهثال : 

 تکزار هیکٌین.دٍ تار  20را اًتخاب کزدُ ٍ فزهَل تذست آهذُ را در خط BUFFER –EDIT تز هیگزدین ٍدر هٌَی  TNMتِ تزًاهِ  - 4

 هیکٌین. VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  - 5

BSI 

  ST 95160ضٌاسِ آی سی : 

 (ST   95160کٌین) کلیک کزدُ ٍ ضوارُ آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی  - 2

هیگزدین. دقت داضتِ تاضیذ قثل اس آى چٌذ تیت هطتزک ٍجَد دارد کِ تایذ  7Cدًثال  150الی  120رفتِ ٍ تیي خطَط  BUFFER –EDITدر هٌَی - 3

 کٌین. FFآًْا را یافتِ ٍ تثذیل تِ 

 FF FF FF FF 5C 61 FF FF FF FF 7C      7C FF F5 DF 2E61 5C  FF F5 DF 2E        =هثال : 

 هیکٌین. VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -4
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 Code Switch 

 کد سوئیچینگ

 و حذف آن 602طزیقه کذیابی 

 IC         95080   STضٌاسِ 

 (95160آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی  -2

 ر داردٍ تِ ایي ضکل هی خَاًین.کذ سَئیچ در خط صفز قزا-3

WR DH  =========  DH WR 

 را اًتخاب هی کٌین .  BDONE COD 206را کلیک کزدُ ٍ فایل   LOADتزای حذف کذ گشیٌِ -4

 هی کتین. VERIFYکزدُ ٍ پس اس تاییذ  PROGآًزا -5

 طزیقه حذف کذ سوئیچ سیمنس:

 عَض هی کٌین. 32را تا  31جای سین  -1

 اتصال هی دّین. 6ن را تِ سی 69سین  -2

آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی  کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  تزداضتِ ٍ ecuآی سی فلص را اس  -3

 (AM29F400BBکٌین)

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی  -4

 را کلیک کزدُ تا آی سی خام ضَد. ERASEگشیٌِ   -5

6-  LOAD   ٍ ُفایلرا اًتخاب کزدECU SEMENS CI4 OK M        .را اًتخاب هیکٌین 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -7

 ذ سانتیا :طزیقه حذف ک

                    IC   1800: 24C02       MICRICHIP                                 2000 : 93S46      STضٌاسِ 

 (93S46آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ  - 1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی  -2 

3 - LOAD   ٍ ُفایل را اًتخاب کزدBEDON COD XANTIA .را اًتخاب هیکٌین 

 .هیکٌین VERIFYتاییذ آًزا را کلیک ٍ تعذ اس   PROGسپس  - 4 
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 :کذ پخش

                      24LC02     24LC04     24LC16    93C46     24LC01   24LC08  ّا  ICضٌاسِ 

 (24LC04آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ   -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READرٍی  تزای خَاًذى آی سی  -2

 در اتتذای خط صفز یا ّفتاد تا ًَد ٍجَد دارد.کذ ظثط  -3

 4615=================                              46 15کذ ظاّز ضذُ         02 03هثال:                 کذ خط 

4- LOAD   ٍ ُفایل را اًتخاب کزدZABT BEDONE COD کٌین.را اًتخاب هی 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -5

 

 602نوایشگر ساعت 

 IC    93C46            STشناسه 

 

 (ST 93C46آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ   -1

 هیکٌین. OKک کزدُ ٍ کلی READتزای خَاًذى آی سی رٍی   -2

3- LOAD   ٍ ُفایلرا اًتخاب کزدSAAT 206  .را اًتخاب هیکٌین 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -4

 

TURBO       افسایش شتاب 

 IC    93C46            STشناسه 

 (ST 93C46آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) رُکلیک کزدُ ٍ ضوا SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ   -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی   -2

3- LOAD   ٍ ُفایلرا اًتخاب کزد TURBO  .را اًتخاب هیکٌین 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -4
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 نصة سوخت سنج

AMPER 405 

 IC    93S56            STشناسه 

 

 (ST 93S56آی سی ٍ هارک را اًتخاب هی کٌین) کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ   -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی   -2

 هیکٌین. CFهیثاضذ کِ آًزا تثذیل تِ   CO  30م خط .گشیٌِ جفت تیتی سَهیطَین 30را اًتخاب ٍ ٍارد خط   EDITضذُ ٍ گشیٌِ   BAFFERٍارد  -3

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -4

 

 

 خاهوش کردى چراغ ایرتگ

 

 IC           95080         STشناسه 

 (ST 95080هی کٌین)آی سی ٍ هارک را اًتخاب  کلیک کزدُ ٍ ضوارُ SELECTرا تاس هیکٌین ٍ رٍی گشیٌِ    TNMتزًاهِ   -1

 هیکٌین. OKکلیک کزدُ ٍ  READتزای خَاًذى آی سی رٍی   -2

3- LOAD   ٍ ُفایل را اًتخاب کزدAIRBAG  .را اًتخاب هیکٌین 

 .هیکٌین VERIFYرا کلیک ٍ تعذ اس تاییذ آًزا   PROGسپس  -4
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