
٩نسخه ٧۶ TNM5000A/TNM5000 ECU-KIT راھنمای استفاده از

١صفحه ...................................................  ت و مدلھای دستگاهمشخصا
٢صفحه ..............................................................  .............طریقه نصب
٣صفحه ..........  PWMبرد تستر –تست سالمت سخت افزار –ن آپدیت رایگا

۴صفحه ..............  ......................................و فلشبرای دانلود OBDکابل 
۶صفحه ...............................................  5000Aقابلیتھای پیشرفته مدل 

OBDاز راه (95160-95080)نوشتن و خواندن اییپرام ایسیو 
OBDتبدیل مدل ایسیو زیمنس از راه 

٨صفحه .........................................................  ۵٠٠٠برنامه دیاگ 
٩صفحه ...........................................................  JTAGسیمه ۶کانکتور 

١٠صفحه .........................................................  0S200ایسیو
١٢صفحه .........................................  ی و  زیمنس کروززیمنس بنزین

١٣صفحه ................  ...................................سوززیمنس دوگانه
١۴صفحه ...................................................  زیمنس گاز

۵١صفحه ...................................................  4PLوالئو یا ساژم 
47.4.EBosch M  ................................................... ٧١صفحه
4Bosch M7.4.  ................................................... ٨١صفحه
57.4.EBosch M.....  .............................................. ٩١صفحه

/M7.4.117.4.9EBosch M.......  ................................... ٢٠صفحه
.17.9Bosch 7.د و زامیاBosch 7.9.7١٢حه صف......................  ..پراید

Valeo J34  ................................................... ٣٢صفحه
Valeo SAX500  ................................................... ۴٢صفحه

٢۶صفحه ........................................................  زیمنس ریو
٧٢صفحه .......  ...A2C00038136(0L72A)سییایموبالیزر زیمنس با آ

٨٢صفحه .................................  بنزینی و  دوگانه 0L9ایسیو زیمنس 
٩٢صفحه .......  )C5سیتروئن -۴٠٧پژو (6lp2.02ایسیو مگنتی مارلی 

٣٠صفحه …....……FN/CCNبندیدانلود و پیکره/ D76F0111GJجیتگ 
١٣صفحه ...............................) پرشیا-٢٠۶( ایسیو گیربکس زیمنس 

٢٣صفحه ...............................……………………………SL96ایسیو 
٣٣صفحه .................  …………برد الیت/ OM457LAایسیو مرسدس 

٣۴صفحه ..................  ……………ایسیو فرمان مگان 
٣۵صفحه ..................  ……………۴٢٠برد داشبورد ولو 

٣۶صفحه ..................  ……………j-35دوگانه سوز ٢٠۶ایسیو 
٣٧صفحه ..................  ……………AZ60-HC908AZ32موتوروال سری 

UCH(BSI) ٣٨صفحه ..................  ……………مگان
٣٩صفحه ..................  ……………OMVLکیت گاز 

۴٠صفحه ..................  ……………(DDN/PDN)ماجول درب سمند
۴١صفحه ..................  …………EDC16C39ایسیو وانت زامیاد دیزل 

۴٢صفحه ..................  …اسپورتیج/ IX55/سوناتاSIM2K-34ایسیو 
۴٣صفحه ..................  …………بنزینی و دوگانهSSATایسیو 
۴۴صفحه ..................  Tricore)-1796سی آی(Bosch17.4ایسیو 
۴۵صفحه ........................................  مرسدس FRایسیو 

۴۶صفحه .........................................  ایسیو بنز اسپرینتر 
۴٧صفحه ............   ی رنزو امگاس سمند لندوایسیو گاز غرب استیل

۴٨صفحه ......   پایه۴٨با فلش CGE/ CGXCGT /کروز ایسیو زیمنس
CBM٢٠۶  ٩۴صفحه ........................................   و رانا اکوماکس

۵٠صفحه ......................................   CGDکروزایسیو
۵١صفحه ...................   LZNFایسیو // 34CIXCIX48ایسیو کروز 

۵٢صفحه .........................  ............SMS-CCNنود 
۵٣صفحه ..................  SMS-FN/٢٠۶نمایشگر/FCMنود / ایسیو لواتو 

SMS-/ ICN / DCNNR..............................................  ... ۵۴صفحه
۵۵صفحه ...  ....................................کیا /گیربکس اتوماتیک ھیوندا 

۶۵صفحه ...  ......................................1.5MT-j5-Jackایسیو موتور 

.توانید روی عناوین فھرست کلیک کنیدبرای مراجعه سریع می
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١

:مشخصات

:تخصصیقابلیتھایی 
)جیتگ(سیم۶-۴از روی فیبر تنھا با هکردن قطعاییپرام و فلش انواع ایسیو متداول در ایران بدون نیاز به جداپروگرام-
به تمام مدلھا)OBD(کانکتور دیاگاز راهS2000تبدیل ساژم -
OBDقابلیت خواندن دامپ اکثر ایسیو ھا از طریق -
5000A)مدل (OBDاییپرام ایسیو از طریق قابلیت خواندن و نوشتن -
5000A)مدل (OBDاز راه ) خودرو به سایپا و برعکسایموبالیزر به غیر ایموبالیزر و ایران(قابلیت تبدیل ایسیو زیمنس -
CBM/FN/CCN/SMS/قابلیت برنامه ریزی -

:قابلیتھای عمومی
...)با ایموبالیزر و –سنسور ٢-تک سنسور( ای آن ھبا انواع نسخهھای موجود در بازارپشتیبانی اکثر ایسیو-
باالترین سرعت دانلود و پروگرام  -
به زبان فارسیھای پروگرام ھا و راھنمای کامل اتصال سیمبا نقشه-
لنگمیل٢+۵٨و PWMتستر و شبیه ساز سیگنال -
سال آپدیت رایگان١-
شده برای خودروبا لیست قطعات بھینهو افزار فارسیبا نرمTNM5000به ھمراه یک عدد پروگرامر -

:شاملپروگرام فلش و اییپرام انواع ایسیو با کابل ، بدون نیاز به درآوردن قطعه از روی ایسیو-
SAGEM  S2000-10 / S2000-11 / S2000-21 / S2000-29 / S2000-35 / S2000-3E / S2000-3F/ PL4-LC

 VALEO  PL4-ILC  / PL4-SLC / PL4-PRIDE / J-34 / SAX500
 BOSCH M7.4.4  / ME7.4.4 / ME7.4.5 / ME7.4.9 NG / ZAMIAD7.9.7.1

SIEMENS CI1/CI2/CI3/CI4/CI5/CI6/CI7/CIP/CA0/CBE/CB5/CNG/Kia-RIO/L90/GearBoxAL4/CGD/CEE
MAGNETI MARELLI  6LP2

:دانلود و تبدیل و فلش انواع ایسیو شامل-
SAGEM  S2000-10 / S2000-11 / S2000-35 / S2000-3E / S2000-3F / PL4-LC

 VALEO  PL4-ILC  / PL4-SLC / PL4-PRIDE / J-34 / SAX500
 BOSCH M7.4.4  / ME7.4.4 / ME7.4.5 / ME7.4.9

SIEMENS CI1 / CI2 / CI3 / CI4 / CI5 /CI6 / CI7 / CIP / CA0 / CBE / CB5 / CNG/ GearBoxAL4/CGD/CGE/CEE
BSI206 Version30/32/34/38/45

:مدلھای دستگاه

:معمولی ھستند به ھمراه امکانات زیر۵٠٠٠ھمه مدلھا شامل یک عدد پروگرامر 

برای پروگرام کردن قطعات ایسیو روی ) سیمه۶(یک عدد برد جیتگ دارای:)جیتگ+ پروگرامر(4001مدل ایسیو کیت -
.... و 95080و 29F200و ST10Fمانند انواع برد بدون نیاز به در آوردن قطعات

)بدون قابلیت تبدیل و فلش و دانلود ایسیو( OBDکانکتور و کابل بدون

قابلیت تبدیل و فلش و دانلود (OBDکانکتور و کابل دارای: )تبدیل ایسیو/دانلود+ پروگرامر(4002مدل ایسیو کیت -
...اتوماتیک و قابلیت دانلودھای تخصصی مثل گیربکس بدونو ) سیمه۶(برد جیتگ بدون)ایسیو

.۴٠٠٢و ۴٠٠١مدل ٢مجموعه قابلیتھای : )تبدیل ایسیو/دانلود+ جیتگ + پروگرامر(4005مدل ایسیو کیت -
) سیمه۶(عدد برد جیتگ ١دارایو )قابلیت تبدیل و فلش و دانلود ایسیو(OBDکابل دارای

خودروھای داخلی ودیاگنرم افزاربعالوه۴٠٠۵ل تمام قابلیتھای مددارای: )ایمدل حرفه(5000ایسیو کیت مدل -
پروگرام قابلیتدانلود وتبدیلھای تخصصی مثل گیربکس اتوماتیک و ایسیوھای تخصصی از راه کانکتور دیاگ وقابلیت

.... و ۵٠٠قفل فرمان مرسدس و BMWو C5مانند داشبورد ) NEC–موتوروال (قطعات تخصصی خودروھای خارجی
PWMعدد برد جیتگ اضافه و تستر ١دفترچه چاپ شده رنگی و وچرمی پروگرامر و کیس چوبی دستگاه کیفبا

که برای اولین بار قابلیتھای تخصصی بعالوه۵٠٠٠قابلیتھای مدل تمام دارای:)مدل پیشرفته(5000Aایسیو کیت مدل -
FN/CCNو پروگرام OBDنوشتن اییپرام از راه کابل مانند تبدیل پایه ایسیو زیمنس و خواندن و در ایران انجام میشود 

مختار خواھد TNMبه دستگاه اضافه میشود شرکت قابلیتھای که بعدا از طریق آپگریدبرای:توجه
.کنداضافه، آن قابلیت را مدلھای خاصی تنھا در بود که
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٢

:طریقه نصب

Setup.exeه درون ھریک برنامه نصب به نام کTNM5000 / ECUKIT / DIAG5000: موجود استCDپوشه در ٣
. موجود است که با نصب ھریک برنامه نصب میشود

TNM5000: برنامه کامل پروگرامرTNM5000است که برای پروگرام قطعات غیر خودرویی استفاده میشود.
ECUKIT:برنامه پروگرامر خودرویی و انواع دانلود و تبدیل ایسیو است.

Diag5000:مه دیاگ انواع خودروھا برنا

.برای اولین بار ، حتما قبال باید نرم افزار نصب شده باشدUSBقبل از اتصال پروگرامر به :توجه 

دانلودھا و فلش و ۴٠٠١مثال در مدل . افزار ممکن است کار نکندنرمپروگرامر برخی از قابلیتھای برحسب نوع مدل 
.تبدیل ایسیو کار نمیکند

:کانکتور وجود داردECU-KIT٢مدل ۵٠٠٠ر پشت پروگرام

پین موجود در داشبورد خودرو ١۶برای اتصال به کانکتور دیاگ )OBD(کابل دیاگ پایه مادگی که به آن  ١۵کانکتور -١
.میشودوصل 

.انواع ایسیو استو دیاگ کردنتبدیل ،دانلود کردن ،این کابل برای فلش کردن 

و سیگنال میل لنگ است به این DCو انواع ولتاژ PWMکه برای ایجاد ھمزمان سیگنال PWMھمچنین برد تستر 
.پایه متصل میشود١۵کانکتور 

. متصل میشودبرد کانکتور داررشته سفید نواری به١٠که با یک کابل تایی نر ١٠کانکتور -٢

رشته١٠کابل JTAGبرد کانکتور دار

دارای شش اتصال برای پروگرام قطعات قابل پروگرام ایسیو با باز (JTAG) سیمه پیچی6دارای یک کانکتور این برد 
نتیجه این حالت دقیقا مشابه . کردن ایسیو بدون خارج کردن آی سی ھای فلش و اییپرام از روی برد می باشد

ی فلش از روی برد است و تمام ایسیو ھایی که دارای اشکاالت برنامه می باشند و توسط خارج کردن آی سی ھا
.دانلود و فلش کردن تصحیح نشده اند و یا ارتباط آنھا با دستگاه دیاگ قطع است با این روش تعمیر میشوند

خواھند سوخت که در عدد مقاومت روی برد وجود دارد که حالت فیوزی داشته و در اثر اتصال اشتباه سیمھا٢
وجود یک عدد برد یدکی اضافه نیز درون ھر بسته بندی. اھم باید عوض شوند ١٠اھم تا ۴اینصورت با مقاومت بین 

.دارد
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٣

:آپدیت رایگان
.نسخه جدید تمام برنامه ھا قابل دانلود استWWW.TNMElectronics.comاز صفحه دانلودھای سایت به آدرس 

.میتوانید برنامه جدید ایسیو کیت را دانلود کنیدEcukitSetup.exe\Downloads\WWW.TNMElectronics.comآدرس از چنینھم
ود شده را اجرا کنید و برنامه جدید را نصب ، فایل دانلو پروگرامر جدا شدهبسته استافزار نرمبعد از دانلود ، در حالیکه 

.سپس اگر مجدد برنامه ایسیو کیت را اجرا کنید ، نسخه جدید اجرا خواھد شد.نمیباشدuninstallنیازی به .کنید

:تست سالمت سخت افزار
در منوی ستگاهدانجام تست داخلیای روی آن نیست با گزینه را می توانید در حالیکه  ھیچ قطعه۵٠٠٠پروگرامر 

.تست کنیدراھنما
ECU-Programmer \ TESTER \ Self-Testو سپس انتخابانتخاب قطعه ایسیو کیت را نیز با زدن دکمه 

سیم آبی و قرمز باید به ھم ٢وصل باشد و OBDسیمه و یا ۶کابل برای اینکار نباید ایسیو به . میتوانید تست بگیرید
.اتصال کوتاه شوند

.را بزنیدخواندن از قطعه مه سپس دک

:PWMبرد تستر 
۵که شامل  اتصال کانکتور پیچی است۶پایه مادگی پشت دستگاه متصل میشود و دارای ١۵این برد به کانکتور 

.بعد از اتصال برد ، دکمه سیگنال را در نرم افزار بزنید.خروجی و یک زمین است

یا میل لنگ است و در نرم افزار با زدن دو دکمه CrankShaftاز سنسور است که شبیه س٢+۵٨خروجی : ١خروجی 
درصد و ۵٠و ٠ھمچنین دامنه توسط یک ولوم لغزنده بین . تغییر داد۴٠٠٠تا ٨۵٠را بین RPMمیتوان مقدار باال و پایین 

.درصد قابل تغییر است١٠٠

٣زدن دو دکمه باال و پایین میتوان مقدار فرکانس را بین است و در نرم افزار با PWMخروجی شبیه ساز موج : ٢خروجی 
.ھمچنین میتوان مقدار دقیق فرکانس را با کلیک کردن درون کادر مقدار عددی فرکانس تایپ کرد.تغییر داد٣٠٠٠تا 

باشد موج مربعی است ولی با دکمه ھای افزایش و کاھش یا تایپ درون کادر آن ، ۵٠%ل وقتی معادPWMدرصد 
.درصد قابل تغییر است١٠٠درصد و ۵٠و ٠ھمچنین دامنه توسط یک ولوم لغزنده بین .درصد را وارد کرد٩٩-١قادیر م

سیگنال مثبت و در DCکرد که در حالت ACیا DCراPWMیک کلید کشویی روی برد وجود دارد که میتوان با آن خروجی 
.سیگنال مثبت و منفی استACحالت 

.ھرتز است١۵٠٠تا ٣جی موج مربعی خرو: ٣خروجی 

ھای با انتخاب کردن آن توسط موش و زدن دکمه. ولت است۵میلی ولت تا ٧٠٠قابل تنظیم بین DCولتاژ : ۴خروجی 
.فلش چپ و راست کیبرد ، میتوان مقدار آنرا به مقادیر کم تغییر داد

.ت است که شبیه ساز سنسور اکسیژن میباشدول١میلی ولت تا ٢٠٠قابل تنظیم بین DCولتاژ : ۵خروجی 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.tnmelectronics.com/Downloads/EcukitSetup.exe
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


٤

فلش کردن ایسو بدون باز کردن آنل و یتبدبرای اتصال به کانکتور دیاگ برای دانلود و OBDکابل 

پین خودرو که برای دیاگ OBD١۶پایه مادگی روی جعبه مستقیما توسط کابل موجود در بسته بندی به کانکتور ١۵کانکتور 
.شودنیز ھمراه دستگاه برای خودروھا با کانکتور دو سیمه ارائه می٢به ١۶یک تبدیل . ل می شودکردن است متص

توجه داشته باشید که دراین روش ، ایسیو باید قادر به اجرای برنامه خود باشد و ارتباط با دیاگ برقرار باشد، در غیر 
.استفاده کنید) جیتگ(سیمه ۶اینصورت از کابل 

ثانیه ٣٠عملیات باید سوئیچ را باز کنید و در پایان دانلود یا فلش یا تبدیل باید آنرا ببندید و با یک مکث حدود ع قبل از شرو
دقیقه ھم میرسد که در این موارد خاص ، نرم افزار ٣این مکث به ) مانند بوش(در بعضی مدلھای ایسیو . آنرا مجدد باز کنید

.اطالعات الزم را به شما اعالم میکند

قبل از دانلود و فلش و یا تبدیل از شارژ بودن باتری خودرو و در صورت استفاده از لپ تاپ از شارژ بودن باتری لپتاپ مطمئن 
. شوید

.به ھیچ وجه عملیات دانلود و تبدیل را نیمه کاره رھا نکنید
نھابتا در صورت . در دانلود مجدد بکنیددر صورتیکه بدلیلی دانلود ناقص انجام شد سوئیچ را مجدد بسته و باز کرده و سعی

پاسخ ندادن ایسیو ، یکبار باتری خودرو را قطع و وصل کنید و در صورت ادامه مشکل ، شما ناچار به باز کردن ایسیو و 
.ھستید) جیتگ کردن( سیمه ۶پروگرام کردن با کابل 

:ایسیو نحوه دانلود کردن

در صورتیکه . یسیو ، مدل انواع ایسیو را بطور خودکار شناسایی کنیدشما میتوانید توسط  دکمه شناسایی ا
:ایسیو بطور خودکار شناسایی نشد برای انتخاب دستی به روش زیر عمل کنید

را انتخاب کنید و سپس نوع OBD-Download، در پنجره باز شده گزینه انتخاببعد از زدن دکمه ۵٠٠٠در نرم افزار پروگرامر 
خواھید پروگرام کنید را انتخاب کنید بطور خودکار فایل مورد نیاز برای دانلود ھمان مدل ایسیو ایسیو که میسازنده و نام

.میتوانید ایسیو را دانلود کنیدریختن برنامهخودرو انتخاب شده به حافظه لود میشود و با زدن دکمه 
توجه داشته باشید که دامپ به . الم دامپ آنر خواندتوان از ایسیو سفعال بود با زدن آن میخواندندر صورتیکه دگمه 

.سیمه مناسب نیست۶دست آمده برای دانلود مناسب است و برای پروگرام 

:ایسیو کردنتبدیلنحوه 

دکمهریختن برنامهولی قبل از زدن دکمه کنیدکردن عمل مانند دانلوددر صورتیکه بخواھید ایسیو را تبدیل کنید 
را بزنید تا لیستی از تبدیلھای قابل انتخاب ظاھر شود و با انتخاب ھر نوع تبدیل ، فایل آن در حافظه باز دیلتبانتخاب
را زده تا لیست فایلھای انواع خودرو ظاھر شود و با لود کردن فایل باز کردن فایلمیتوانید بجای اینکار دکمه یامیشود 

.در حافظه لود کنیدDumpشابه دیگری را از دایرکتوری دلخواه بجای فایل اصلی ایسیو فایل ایسیو م
.میتوانید ایسیو را تبدیل کنیدریختن برنامهسپس با زدن دکمه 

:ایسیو کردنفلشنحوه 

را انتخاب کنید و OBD-Flasher، در پنجره باز شده گزینه قطعه انتخاببعد از زدن دکمه ۵٠٠٠در نرم افزار پروگرامر 
میتوانید ایسیو را ریختن برنامهخواھید پروگرام کنید را انتخاب کنید با زدن دکمه ده و نام ایسیو که میسپس نوع سازن

.فلش کنید
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نکاتی در مورد دانلود و تبدیل ایسیو

توانید قسمتھای می) شودایسیو لود میفایل پیشفرضی که با انتخاب ھر(کردن فایل ھمان مدل ایسیو با دانلود:١نکته
در صورت انتخاب فایل . اب فلش را تعمیر کنید و ایرادھای ایسیو مانند لرزش موتور و استارت سرد را برطرف کنیدخر

.ھای مشابه می توانید تبدیل ایسیو را انجام دھیدایسیو

برای اصالح سنسور کیلومتر و Pride_KmSensor_Repairدر لیست پروگرامر گزینه ھایی مانند :٢نکته
PrideColdStartRepair برای اصالح استارت سرد پراید وLC-LarzeshMotor_Repair برای اصالح لرزش  موتور ایسیو

LCبعد از انتخاب این گزینه ھا ، . وجود دارد که با انتخاب آنھا فایل مناسب برای تعمیر آن مدل ایسیو ھم لود میشود
.فایل جدیدی را لود نکنید

دسته کلی ایسیو در حال حاضر وجود دارد ایسیو ھای ۴ل انتخاب شده باید مشابه باشد برای تبدیل ایسیو فای:٣نکته
ممکن ( مشھور به ساژم 29f200BBپایه ۴٨با آی سی فلش S2000، ایسیو ھای PL4مشھور به ST10F273دارای 

.و بوش و ایسیو ھای زیمنس) است از نوع والئو ھم باشد
را میتوانید برای تبدیل استفاده PL4بریزید ولی انواع فایلھای ایسیوی PL4نس را روی شما نمیتوانید فایل ایسیوی زیم

.کنید
ید و برعکس قابل دانلود نمی فایلھای زیمنس ایران خودرو نیز روی ایسیو زیمنس با پایه پرادر ایسیو کیت معمولی 

.انلود نمی باشندباشد و فایلھای زیمنس ایموبالیزر نیز بروی مدل معمولی وبرعکس قابل د
.اینکار انجام میشود5000Aتنھا در مدل پیشرفته 

را به ۴٠۵تبدیل کردید و بخواھید ۴٠۵بعد از تبدیل ،پایه ایسیو تغییر نمی کند یعنی اگر شما ایسیوی پراید را به :۴نکته
.را روی آن بریزید٢٠۶تبدیل کنید ، دوباره باید پراید را انتخاب کرده و فایل ٢٠۶

ریختن فایل اشتباه در بعضی موارد موجب از کار افتادن ایسیو و نیاز به باز کردن ! در لود کردن فایل دقت کنید : ۵نکته
.است) جیتگسیمه۶(ایسیو و پروگرام کردن به روش اول 

ای جلوگیری از قفل شدن صورتیکه ایسیوی مدل ایموبالیزر والئو را میخواھید به غیر ایموبالیزر تبدیل کنید ، بردر : ۶نکته
ھمان مدل بدون ایمو را در ایسیو دانلود کنید و سپس (95160)ابتدا برنامه اییپرام 5000Aایسیو بعد از تبدیل ، در مدل 

.ایسیو را به مدل غیر ایمو تبدیل کنید

و OBD-Downloadت را زده و از لیسقطعهانتخابدکمه : 881H) 1224708200(به پرایدSLCتبدیل ایسیو :مثال
Valeo وSLCاز دایرکتوری فایلباز کردندکمهسپس با زدن . را انتخاب کنیدdump فایلPL4_Pride(1224708200) را
. دقیقه انجام خواھد شد٣عملیات تبدیل در ظرف حداکثر برنامهریختنو بعد از وصل کردن کابل دیاگ و زدن دکمه باز کنید

دیگری را انتخاب کنید ایسیو شما به آن مدل تبدیل خواھد شد و اگر بدون باز کردن PL4شده ھر فایل اگر به جای فایل ذکر 
.شما برای رفع عیوب احتمالی با فایل سالم دانلود خواھد شدSLCھیچ فایلی برنامه را بریزید ایسیو 
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برای اییپرام والئو و ساژم5000Aقابلیتھای مدل 
.باشد و در مدل معمولی قابل اجرا نیستمی5000Aفحه مخصوص ایسیو کیت پیشرفته صاین

بدون باز کردن ایسیو OBDاز راه کانکتور (95160-95080)اییپرام و خواندن ، قابلیت پروگرام S2000و PL4در ایسیو ھای 
. وجود دارد

:OBDنحوه خواندن اییپرام ایسیو از راه 

.انتخاب کنیدOBD-DownLoadاز لیستقطعهانتخابدکمهبارا اییپرام ابتدا ایسیو مورد نظر برای خواندن -١

.کرده تا ایرادات احتمالی آن برطرف شود)ریختن برنامهدکمه (شود ابتدا ، یکبار ایسیو را دانلود معمولی توصیه می-٢

قرار دارد با Flashبطور پیشفرض کلمه DownLoad Selectدر جلوی . را بزنیدقطعهتنظیماتدر صفحه اصلی دکمه -٣
.تغییر دھید و با زدن دکمه تایید از صفحه تنظیمات خارج شویدEEPROM Readکلیک روی آن ، حالت آنرا به

را بزنید، محتویات فعلی اییپرام  خوانده شده و به ابتدای بافر کپی میشود ولی خود ایسیو نیز اییپرامخواندندکمه -۴
)چراغ چک می رود( نامه میشودبدون بر

.دانلود کنید تا چراغ چک برگرددآنرا ریختن برنامهبا دکمهانتخاب کنید وقطعهانتخابدکمهرا بامجدد مدل ایسیو -۵

:OBDنحوه پروگرام کردن اییپرام ایسیو از راه 

.انتخاب کنیدOBD-DownLoadاز لیستطعهقانتخابدکمهباریزی اییپرام ابتدا ایسیو مورد نظر را برای برنامه-١

.دات احتمالی آن برطرف شوداایرکرده تا )ریختن برنامهدکمه (معمولی ، یکبار ایسیو را دانلود ابتداشود توصیه می-٢

قرار دارد با Flashبطور پیشفرض کلمه DownLoad Selectدر جلوی . را بزنیدقطعهتنظیماتدر صفحه اصلی دکمه -٣
.تغییر دھید و با زدن دکمه تایید از صفحه تنظیمات خارج شویدWriteEEPROMآنرا بهحالت روی آن ، کلیک 

پاک شود ھیچ فایلی لود EEPROMلود کنید و اگر میخواھید فایلبازکردناکنون باید فایل اییپرام خود را توسط دکمه -۴
در پایان برنامه اییپرام ایسیو جایگزین میشود ولی . ا بزنیدراییپرامپرکردندکمه OBDبعد از اتصال کانکتور . نکنید

)چراغ چک می رود( خود ایسیو نیز بدون برنامه میشود

.کنید تا چراغ چک برگردددانلودآنرا ریختن برنامهبا دکمهانتخاب کنید وقطعهانتخابدکمهرا بامجدد مدل ایسیو -۵

.میتوانید برنامه بریزید۶٠٠ریزی محافظت شده و تنھا تا آدرس شدن و برنامهاکدر برابر پEEPROMچھارم آخر یک: توجه
.انجام دھیدEEPROMمیتوانید عملیات نوشتن را تنھا در محدوده خاصی از تنظیمات بافر/بافرتوسط منوی : نکته
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برای تبدیل پایه زیمنس5000Aقابلیتھای مدل 
.باشد و در مدل معمولی قابل اجرا نیستمی5000Aپیشرفته این صفحه مخصوص ایسیو کیت

که ایسیو باز اینستنتیجه دقیقا مانند . بدون باز کردن ایسیو وجود داردOBDاز راه زیمنس ایسیوانواع ایسیو کیت پیشرفته ، قابلیت تبدیل در مدل
.سی آن با پروگرامر ، پروگرام شده استشده و آی

پایه تیبانی نمیکند در صورتیکه  تستر ایسیوی شما این قابلیت را پش. وجود دارد CANامکان دانلود سریع و مطمئن از طریق CIMھای در ایسیو :نکته
.وصل کنیدOBD ۶را به به پایه (CANH)کانکتور ایسیو ٨٨و پایه OBD ١۴را به پایه (CANL)کانکتور ایسیو ۵٧

:OBDاز طریق ایسیو زیمنسو کیلومتر ازخواندن کد سوئیچ 

، در یا قصد کپی برنامه ایسیو معیوب بروی ایسیوی سالم خام را داریدبرای مواردی که سوئیچ موجود است ولی کد سوئیچ گم شده است
.شودروشن میخواندن از قطعهدکمه OBD-DownLoadلیستایسیوھایی که این عمل پشتیبانی میشود بعد از انتخاب مدل ایسیو از 

.انتخاب کنیدOBD-DownLoad/Siemenceاز لیستقطعهانتخابو یا شناسایی ایسیوابتدا ایسیو مورد نظر را با دکمه-١

.ثانیه انجام خواھد شد٣٠، خواندن در کمتر از را بزنیدخواندن از قطعهدکمه -٢

.ای تائید صحت عملیات ، اعداد را با کیلومتر و کد خودرو تطبیق دھیدبر.نمایش داده میشودکد سوئیچکیلومتر و تنظیمات قطعه با زدن دکمه -٣

روی کامپیوتر خود ذخیره کنیدذخیره فایلدامپ قطعه را با دکمه -۴

:OBDاز طریق و تغییر کامل دامپ زیمنس ایسیو پایهتبدیلنحوه 

.روشن میشودتبدیل زیمنس در ایسیوھایی که این عمل پشتیبانی میشود دکمه 

.انتخاب کنیدOBD-DownLoad/Siemenceاز لیستقطعهانتخابو یا  شناسایی ایسیوبا دکمه ابتدا ایسیو فعلی خود را با دکمه -١

و  تبدیل مناسب را انتخاب ظاھر شود) ھمه انتخابھا خام و صفر کیلومتر است(تا لیستی از تبدیلھای قابل انتخاب را بزنیدتبدیلانتخابدکمه-٢
.ید یا توسط دکمه باز کردن فایل، دامپ مناسب و سازگار با ایسیوی خود را باز کنید کن

سیمه خواھد شد۶موجب خراب شدن برنامه ایسیو و نیاز به برنامه ریزی با کابل ) مثال دوگانه برای ایسیوی تک سوز( دامپ اشتباه : توجه 

.دانلود شوداما ایسیو فاقد برنامه است و باید یه انجام میشوددقیقه تبدیل پا١کمتر ازرا بزنید تبدیل زیمنسدکمه -٣
.به ھیچ وجه سوئیچ را نبندید یا برق ایسیو را قطع نکنیدپایان،تا پایان کار و نمایش پیغام : توجه
و به ھمین مجاز استتخاب قطعه توسط انجدید بعد از پایان تبدیل ، پایه ایسیو عوض شده است و ھرگونه تبدیل بعدی تنھا با انتخاب پایه: نکته

.دلیل دکمه تبدیل خاموش میشود

را بزنید و در دانلود زیمنساست دکمه ) قبل از تبدیل ( در صورتی که دامپ انتخاب شده برای تبدیل ایسیو،مشابه و ھمخانواده ایسیوی اولیه -۴
و انتخاب کنیدبرای تبدیل انتخاب شده راایسیویی که OBD-DownLoad/Siemenceاز لیستقطعهانتخابصورت متفاوت بودن توسط دکمه 

.انجام میشوددقیقه ٣دانلود به مدت تقریبی . را بزنیددانلود زیمنسسپس دکمه 

.ثانیه باز کنید ، توسط دکمه شناسایی ایسیو ، ایسیو بعنوان مدل تبدیل شده شناسایی خواھد شد٣٠سوئیچ را بسته و بعد از -۵

:)برخی موارد نیاز به تغییر سیم کشی یا مدار است( :مجازبرخی تبدیلھای
انواع زیمنس کنتینانتال قدیم تکسوز به یکدیگر -١
)بدون تغییرات سخت افزاری، ایسیوی گاز کار نخواھد کردCI4کنتینانتال به معکوس در تبدیل ( به کنتینانتال قدیم CI4زیمنس -٢
به یکدیگر CIMانوع -٣
قدیمEF7به CIMانوع -۴
۵-CIM و به ھر مدلی قابل تبدیل نیستنیاز به تغییرات سخت افزاری دارد( به کنتینانتال قدیم تکسوز(
) شامل ایسیوھای تکسوز روی سخت افزار دوگانه( انواع  دوگانه سوز کنتینتال به یکدیگر -۶

را انتخاب Pride Petrol Immoیزر است را انتخاب کنید و از انتخاب تبدیل ایسیو اولیه که پراید بدون ایموبال: ایموبالیزرتبدیل ایسیو پراید بیکد به : ١مثال 
.سپس دکمه دانلود زیمنس را بزنید . کرده ، دکمه تبدیل زیمنس را بزنید 

و هرا انتخاب کردPride Petrol Bicodeاست را انتخاب کنید و از انتخاب تبدیل CI4+CNGایسیو اولیه که : سمند به پراید بیکدCI4تبدیل ایسیو : ٢مثال 
.دانلود بکنیددکمه تبدیل زیمنس را بزنید،چون ایسیو به گروه دیگری تبدیل شده است از انتخاب قطعه ایسیو پراید بدون ایمو را انتخاب کرده و در آنجا

ودکار کرده و خواندن را زده و دامپ را ذخیره ایسیو اولیه را شناسایی خ: کپی ایسیو معیوب بروی ایسیو سالم بدون نیاز به تعریف سوئیچ  : ٣مثال 
دامپ ایسیو سالم که میخواھید برنامه روی آن کپی شود و حتی مربوط  به خودروی دیگری است را متصل کرده و شناسایی کرده و سپس . کنید

.ذخیره شده قبلی را باز کرده و دکمه تبدیل زیمنس را بزنید و در انتھا دانلود کنید

ایسیو را شناسایی کرده و سپس دکمه تبدیل زیمنس را زده و سپس دانلود را بزنید و تعریف سوئیچ : و برنامه ریزی کامل م کردن ایسیوخا: ۴مثال 
)این روش مثل جیتگ کردن بوده و بسیاری از ایراداتی که با دانلود برطرف نمیشود را برطرف میکند( .کنید

. کنتینانتال قدیم نیاز یه سوئیچ تعریف شده دارد ضدسرقت۴٠۵و تبدیل و دانلود ایسیوھای پراید: توجه
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٨

:۵٠٠٠برنامه دیاگ 

کامپیوتر USBرا به ۵٠٠٠بعد از نصب پروگرامر . را برای نصب اجرا کنیدSetupبرنامه Diag5000از دایرکتوری CDاز درون 
را اجرا ۵٠٠٠خارج شده و برنامه دیاگ ه اند از آنھا قبال اجرا شدEcuKitیا TNM5000متصل کرده و در صورتیکه برنامه 

.نسخه ھای آپگرید نیز از صفحه دانلودھای سایت قابل دریافت است.کنید

:محیط برنامه به شکل زیر است

برای بستن برنامه دکمه .دکمه خروج که با یکبار زدن آن صفحه کوچک شده و با زدن مجدد برنامه بسته میشود-١
F3 قابل استفاده استنیز.

دکمه نمایش راھنما-٢
در روی صفحه کلید نیز ھمین کار Spaceزدن دکمه . دکمه نمایش نمودار که تنھا در صفحه پارامترھا کار میکند-٣

.را انجام میدھد
.نیز ذخیره میکندPicدکمه پرینت که ھمزمان عکسی از صفحه نمایش در دایرکتوری -۴
Enterدکمه . ینه فعال در روی صفحه با یک نوار آبی رنگ نمایش داده میشودگز. دکمه انتخاب گزینه در لیست -۵

.نیز ھمین کار را انجام میدھدmouseروی صفحه کلید نیز و کلیلک دوبل چپ 
.روی صفحه کلید نیز ھمین کار را انجام میدھدdownدکمه . دکمه پایین رفتن در لیست-۶
.ه کلید نیز ھمین کار را انجام میدھدروی صفحUpدکمه . دکمه باال رفتن در لیست-٧
و کلیک راست وی صفحه کلید رBackSpaceیاF1یا Escدکمه . دکمه برگشت به یک مرحله عقب در لیست-٨

mouseاست به رنگ قرمز در آمده و این دکمه وقتی که ارتباط با ایسیو برقرار . نیز ھمین کار را انجام میدھد
.ز استوقتی ارتباط قطع است برنگ سب

این نوشته در صورتیکه کابل دیاگ قطع باشد یا ولتاژ . نمایشگر موقعیت آخرین گزینه انتخاب شده در لیست-٩
.آیدباتری ضعیف باشد برنگ قرمز در می

در . ، با ھر بار کلیک روی گزینه ھا مقدار پیکربندی تغییر میکند ولی روی ایسیو نوشته نمیشوددر صفحات پیکربندی
.ج از صفحه پیکربندی ، از شما درخواست میشود که آیا پیکربندی انتخاب شده به ایسیو منتقل شود یا خیرھنگام خرو

:کدھای کلید
رقم را وارد کنید که باید از رقم ۴رقمی ھستند که شما میتوانید آنرا بطور کامل یا تنھا ٨کدھای زیمنس ایران خودرو 

.را وارد کنید0B37کافیست10B37KHQقم بعدی را وارد کنید مثال برای ر۴است صرفنظر کنید و ١اول که ھمیشه 
.رقم اول را وارد کنید۴رقمی ھستند که شما میتوانید آنرا بطور کامل یا تنھا ١۴کدھای زیمنس پراید 

.رقم باید وارد شوند٨رقمی ھستند که ھر ٨کدھای والئو ایران خودرو 
مثال برای میشودرقم آخر وارد٨که رقمی ١۴رقم باید وارد شود یا ٨ھر رقمی ھستند که ٨یا کدھای بوش 

K1F100AWR7RHSB کد سوئیچAWR7RHSBاست.
.رقم اول کد سوئیچ است۴رقمی ایسیو زیمنس ٨برای کدھای زامیاد 
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٩

:برای جیتگ کردنسیمه6کانکتور 

بدون خارج کردن آی ابل پروگرام ایسیو با باز کردن ایسیوبرای پروگرام قطعات قاتصالششسیمه دارای 6کانکتور پیچی 
بر خالف دانلود کردن ایسیو که تنھا ، ) جیتگ کردن ( در این روش . می باشدسی ھای فلش و اییپرام از روی برد

ی با در ریزی است و نتیجه ھیچ تفاوتشود تمام حافظه فلش و اییپرام قابل برنامهبخشھایی از آی سی فلش پروگرام  می
.آوردن فلش و پروگرام  کردن روی تبدیل پروگرامر ندارد

:سیم ارتباطی به شرح زیر است۶نامھای این 

-TXبه رنگ قرمز
-RXبه رنگ آبی
-P04 به رنگ سبز
-P05به رنگ زرد
-RSTبه رنگ سفید
-GNDبه رنگ سیاه

.ر محل اتصال کابلھا به رنگ کابلھا مشخص شده استدر تصویرھای موجود در این دفترچه راھنما و نرم افزا
در اکثر موارد اجباری نیست ولی بسیار کمک کننده است و اتصال RSTاتصال کابل اجباری است TX ،RX، GND اتصال 

ار برق باید یکبدر صورت عدم اتصال آن قبل از انجام ھر عمل پروگرام یا وریفای می.آن برای افراد مبتدی پیشنھاد میشود
ولت ایسیو را قطع و وصل کنید و در صورت عدم موفقیت چندبار دکمه ھای پروگرامر را فشار دھید تا نھایتا ارتباط برقرار ١٢

. شود
۴اھم تا ۴٧٠از پروگرامر نیز میتوانید یک مقاومت حدود P04بجای سیم  کیلو اھم را بین زمین ایسیو و محل آن روی برد ٧

.شودبرای افراد مبتدی پیشنھاد نمیایسیو وصل کنید که
P05 نیز تنھا در مدلھای خاصی ازECU استفاده میشود و در اکثر موارد نیازی به آن نیست و میتوان به جای آن از یک حدود
۴اھم تا ۴٧٠ .ولت وصل شده است استفاده کرد۵کیلو اھم که به ٧

.وصل میشود) باتریمنفی( نیز زمین است که به زمین برد ایسیو GNDسیم 
.اتصال به پروگرامر باید وصل باشدبعد از ولت ایسیو ١٢تغذیه 

را انتخاب کنید و سپس ECU-Programmerبعد از زدن دکمه انتخاب، در پنجره باز شده گزینه ۵٠٠٠در نرم افزار پروگرامر 
را انتخاب کنید و پس از لود کردن فایل دلخواه خواھید پروگرام کنید ای از ایسیو که مینوع سازنده و نام ایسیو و قطعه

.قطعه را پاک و پروگرام و وریفای کنید

.سیمه روشن کنید۶ولت ایسیو را بعد از اتصال کانکتور ١٢ھمیشه برق : توجه 

حتی المکان در روی خودرو ، ایسیو را پروگرام نکنید و در روی میز کار با منبع تغذیه با جریان : ١نکته 
.آمپر ، کار کنید١د حدو

ایسیو در نزدیکترین نقطه به ایسیو وصل کنید و )منفی(از پروگرامر را به زمین GNDسیم  : ٢نکته 
از اتصال آن در نزدیکی منفی منبع تغذیه و یا در میانراه سیم متصل بین منفی منبع تغذیه و منفی 

.ایسیو خودداری کنید

.به انواع ایسیو ھای رایج نشان داده میشوددر ادامه محل و نحوه اتصال سیم 
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١٠

ECU   S2000-10/ S2000-11/ S2000-12/S2000-35/ S2000-3E/ S2000-3F

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس 

ECU-Programmer \ SAGEM \ S2000-11-AM29F200وصل کرده و بعد از انتخاب GNDنقطه به را نیز پروگرامرسیم سیاه
پاک کرده و با زدن دکمه پاک کردن ، را ابتدا ولت تغذیه را متصل کرده و فلش ١٢توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ از لیست 
.لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریمسپس با 

را ECU-Programmer \ SAGEM \ S2000-11-M95080 یست پروگرامراز لECUروی M95080در صورت نیاز به پروگرام 
.این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.انتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای میگیریم

.یر وصل میشودآن مطابق عکس ز١۵به پایه RSTوجود دارد که TLE5216سی یک آیTLE6620بجای  S2000-35رد
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١١

از روی رزینS2000در RX/TX/RST/P04مکان پینھای

نیز میتوانید با قطعه کار کنید ولی برای ھر عملیات پروگرام یا پاک کردن یا وریفای باید چندین بار دکمه آنرا RSTبدون سیم 
را قطع ECUولت ١٢د و ھربار قبل از زدن دکمه، یکبار برق روی پروگرامر بزنید تا پروگرامر بتواند نھایتا قطعه را شناسایی کن

.کرده و یک ثانیه صبر کنید
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١٢

Siemenseبنزینی
.وصل کنید) ٢٨به پین )منفی باتری(و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

که به ( آنرا مطابق شکل از روی فیبر بلند کنید یا مسیر متصل به آنرا ١٨ایه شماره روی فیبر وجود دارد که پAMISیک آی سی با نام 
بعد از پایان کار این اتصال باید برقرار شود چون . موقتا روی فیبر با لبه تیغ یا نوک پیچ گوشتی  قطع کنید) وصل میشودRXنقطه 

از ٢٨پین . از پروگرامر را به نقاط مشخص شده انجام دھیدRX/TX/RSTاتصال سیمھای . متصل نخواھد شدECUدستگاه دیاگ به 
) GNDنقطه (ECUرا نیز به زمین )سیم سیاه( زمین پروگرامر. وصل میکنیمپروگرامرP04سیم به را AM29F400BBآی سی فلش 

دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ از لیست توسط ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIMENSE-Benzine-29F400BBوصل کرده و بعد از انتخاب 
ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس ١٢

.وریفای میگیریم
ACCESS Codeو عدد کیلومترتنظیمات قطعه لود شده در بافر با زدن دکمه دامپھای زیمنسکدسوئیچ و کیلومترنمایش برای 

. نمایش داده میشود

سیم قرمز به .محل اتصال سیمھا روی پشت برد ایسیو با دایره و یک شماره مشخص شده اند:ایسیو زیمنس کروز
سمت . وصل میشود٢٨۴و سیم سیاه به دایره ۴۴و سیم سبز به دایره ٣١، سیم سفید به دایره ٢٠٢، سیم آبی به دایره ۵٣دایره 

.وجود دارد که باید برداشته شود و بعد از اتمام کار سر جای خود قرار گیردRNAنیز یک جامپر با نام AMISسی در کنار آیروی برد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


١٣

Siemenseسوزدوگانه

مانند زیمنس بنزینی ) ٢٨به پین )منفی باتری( و زمین ٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهابتدا 
.دوصل کنی

آنرا مطابق شکل از روی فیبر بلند کنید یا مسیر متصل به ١٨روی فیبر وجود دارد که پایه شماره AMISآی سی با نام یک 
بعد از پایان کار این اتصال باید . موقتا روی فیبر با لبه تیغ یا نوک پیچ گوشتی  قطع کنید) وصل میشودRXکه به نقطه ( آنرا 

از پروگرامر را به نقاط مشخص RX/TX/RSTاتصال سیمھای . متصل نخواھد شدECUگاه دیاگ به برقرار شود چون دست
سیم (زمین پروگرامر . وصل میکنیمپروگرامرP04سیم به را AM29F400BBاز آی سی فلش ٢٨پین . شده انجام دھید

از ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIMENSE-Bifuel-29F400BBوصل کرده و بعد از انتخاب GNDنقطه را نیز به )سیاه
ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و ١٢لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ 

.سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم

عدد کیلومتر و تنظیمات قطعه در بافر با زدن دکمه لود شدهدامپھای زیمنسکدسوئیچ و کیلومترنمایش برای 
ACCESS Codeنمایش داده میشود .
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١٤

Siemenseگاز

.وصل کنید) H3-H4و زمین به پین G3-G4-D1ولت به پینھای ١٢( Aکانکتور بهرا سیمھای تغذیهابتدا 

.وصل میشودRXسیمبه آن5شماره روی فیبر وجود دارد که پایه TY93065Dآی سی با نام یک 
TX از آی سی فلش ٢۴پین .این آی سی وصل میشود۶به پایهAM29F200BB سیم به راP04وصل میکنیمپروگرامر .

. وصل میکنیمپروگرامرRSTسیم به را AM29F200BBاز آی سی فلش ۴۴پین 
ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIMENSE-GAS-29F200BBب وصل کرده و بعد از انتخاECUزمین پروگرامر را نیز به زمین 

ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و ١٢از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ 
.سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم
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١٥

SAGEM-PL4 یاVALEO-PL4

.را مطابق ھمان مدل وصل میکنیم)منفی(ولت و زمین١٢است و سیم S-2000مانند مدلھای ECUش برق این فی

از چپ ٤و به پین TXاز چپ و باال سیم ٤به پین مطابق تصویر پایه روی فیبر وجود دارد که٢٠در این مدل یک محل اتصال 
.وصل میکنیمرا P04یم ساز چپ و پایین٢و به پین RXو پایین سیم 

RSTسیموصل کرده و ) GNDنقطه مشخص شده در تصویر با عالمت ( ECUرا نیز به زمین ) سیم سیاه(زمین پروگرامر 
.وصل میکنیمTLE4471سی آی۶پایه بهرا 

د چندین بار دکمه آنرا روی کنید ولی برای ھر عملیات پروگرام یا پاک کردن یا وریفای بایپروگرامنیز میتوانید RSTبدون سیم 
را قطع کرده ECUولت ١٢قطعه را شناسایی کند و ھربار قبل از زدن دکمه، یکبار برق نھایتا پروگرامر بزنید تا پروگرامر بتواند 

.تا ایسیو ریست شودو یک ثانیه صبر کنید
ولت ١٢کمه انتخاب قطعه، ولتاژ از لیست توسط دECU-Programmer \ VALEO \ PL4_Flash_ST10F273بعد از انتخاب 

تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و 
.سپس وریفای میگیریم

را ECU-Programmer \ VALEO \ PL4_EEprom_95160 از لیست پروگرامرECUروی 95160 در صورت نیاز به پروگرام 
.این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.انتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای میگیریم

.بعد از خواندن یا لود کردن فایل اییپرام ،کد سوئیچ و کیلومتر نمایش داده خواھد شدتنظیمات قطعهبا زدن دکمه 
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١٦

از روی رزینPL4در RX/TX/RST/P04مکان پینھای
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١٧

BOSCH ME7.4.4)٥تیپ ٢٠٦(

.زمین را مطابق شکل وصل میکنیمیک سیم ولت و ١٢سیم ECU٢در فیش برق این 

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس  
سی آی٣به پایه RSTکه در طرف پشت برد قرار دارد و 29F400BBسی آی٢۴به پایه P04توجه داشته باشید که 

.شونددر روی برد وصل می95160
.وصل میشودGNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه 

١٢از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ ECU-Programmer \ BOSCH \ ME7.4.4-Flash-M29F400BB بعد از انتخاب
متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و ولت تغذیه را

.سپس وریفای میگیریم
را ECU-Programmer \ BOSCH \ ME7.4.4-EEprom-95160 از لیست پروگرامرECUروی M95160در صورت نیاز به پروگرام 

.این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.ریفای میگیریمانتخاب کرده وآنرا پروگرام و و
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١٨

BOSCH M7.4.4) ۴٠۵- پرشیا(

.است S2000مانند ECUفیش برق این 
.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس  

.وصل میشودGNDنقطه سیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به

از ECU-Programmer \ BOSCH \ M7.4.4-Flash-M29F400BB وصل کرده و بعد از انتخابECUزمین پروگرامر را نیز به زمین 
ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و ١٢لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ 

.دن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریمسپس با لود کر
را ECU-Programmer \ BOSCH \ M7.4.4-EEprom-95080 از لیست پروگرامرECUروی M95080در صورت نیاز به پروگرام 

.یمی میشوداین قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قد.انتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای میگیریم
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١٩

BOSCH ME7.4.5

.ولت و یک سیم زمین را مطابق شکل وصل میکنیم١٢سیم ECU٢در فیش برق این 

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس  
.وصل میشوددر شکل زیر GNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه 

–

آنرا به سیم قرار دارد که برای پروگرام باید آنرا بردارید و بعدا در جای خود بگذارید یا اینکه Aیک مقاومت روی برد در نقطه 
P05 نقطه روی کانکتور پروگرامر وصل کنید یاA ولت مثال ۵کیلو اھم به ولتاژ ١را در زمان پروگرام با یک مقاومت حدود

.وصل کنیدBنقطه 
از ECU-Programmer \ BOSCH \ ME7.4.5-Flash-ST10F275 وصل کرده و بعد از انتخابECUین پروگرامر را نیز به زمین زم

ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و ١٢لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ 
.و سپس وریفای میگیریمسپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام 

را ECU-Programmer \ BOSCH \ ME7.4.5-EEprom-95320 از لیست پروگرامرECUروی M95320در صورت نیاز به پروگرام 
.این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.انتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای میگیریم
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٢٠

BOSCH ME7.4.9 / BOSCH M7.4.11

.ولت و یک سیم زمین را مطابق شکل وصل میکنیم١٢سیم ECU٢در فیش برق این 

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به P05 /RX/TX/RST/P04سیم  ٥
.وصل میشودGNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه 

از ECU-Programmer \ BOSCH \ ME7.4.9NG-ST10F275 کرده و بعد از انتخابوصلECUزمین پروگرامر را نیز به زمین 
ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و ١٢لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ 

.سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم
-ECU-Programmer \ BOSCH \ ME7.4.9NG-EEprom از لیست پروگرامرECUروی M95320پروگرام در صورت نیاز به

این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی .را انتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای میگیریم95320
.میشود

.ونتاژ چندین قطعه در این مدل ایسیو متفاوت است نیز مانند تصویر باالست فقط م7.4.11نحوه اتصال مدل 
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٢١

BOSCH M7.9.7.1وخودرو نیسان زامیادBOSCH M7.9.7پراید(M131B).

.وصل کنید) ٣و  زمین به پین ۶٣- ۴۴-۴۵-١٣- ١٢ھای ولت به پین١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهبتدا ا
.لحیم میکنیمECUوگرامر را مطابق شکل زیر به از پرRX/TX/RST/P04سیم 4

ه را بAنقطه قرار دارد که برای پروگرام باید آنرا بردارید و بعدا در جای خود بگذارید یا اینکه Aیک مقاومت روی برد در نقطه 
ولت ۵لو اھم به ولتاژ کی١را در زمان پروگرام با یک مقاومت حدود Aروی کانکتور پروگرامر وصل کنید یا نقطه P05سیم 

.وصل کنید
ECU-Programmer \ BOSCH \ Zamiad-7.9.7.1-ST10F275  وصل کرده و بعد از انتخابECUزمین پروگرامر را نیز به زمین 

ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و ١٢توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ از لیست
.با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریمسپس 

.آن باید از روی فیبر بلند شود۴قرار دارد که پایه 74HCT157سی پراید یک آیBOSCH M7.9.7در 
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٢٢

VALEO-J34

.وصل کنید) M1و زمین به پین K3و L4ھایولت به پین١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهبتدا ا

                                                                                            –

از چپ ٤و به پین TXاز چپ و باال سیم ٤به پین مطابق تصویر پایه روی فیبر وجود دارد که٢٠در این مدل یک محل اتصال 
وصل TLE4471سی آی۶را به پایه RSTسیم .را وصل میکنیمP04پایین سیم از چپ و٢و به پین RXو پایین سیم 

.وصل میشودGNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه .میکنیم

\ ECU-Programmer \ VALEOو بعد از انتخاب J34_Flash_ST10F273 ولت ١٢از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ
فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و تغذیه را متصل کرده و
.سپس وریفای میگیریم

را ECU-Programmer \ VALEO \ J34_EEprom_95160 از لیست پروگرامر ECUروی 95160 در صورت نیاز به پروگرام 
.این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.انتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای میگیریم
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٢٣

از روی رزینJ34در RX/TX/RST/P04مکان پینھای
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٢٤

VALEO –SAX500

.وصل کنید) H1و زمین به پین C2 و H4ولت به پینھای ١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهبتدا ا

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4پس  س
.کردوصل TLE4471سی آی۶به پایه نیز میتوان را RSTسیم 

١٢از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ ECU-Programmer \ VALEO \ SAX500_Flash_ST10F269و بعد از انتخاب
و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و ولت تغذیه را متصل کرده 

.سپس وریفای میگیریم
P04 پایه است و در صورتیکه لحیم کردن آن برایتان مشکل بود، با یک سوزن موقتا ١٤٤پنجمین پین از لبه باالیی آی سی

.ای روی پروگرامر ادامه نگه داشتن آن تا پایان آن ضروری نیستھر دکمهآنرا وصل کنید و بعد از زدن 

را ECU-Programmer \ VALEO \ SAX500_EEPROM_95080 از لیست ، زیر ایسیو M95080در صورت نیاز به پروگرام 
.زین قدیمی میشوداین قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگ.انتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای میگیریم
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٢٥

از روی رزینSAX500در RX/TX/RST/P04مکان پینھای
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٢٦

Siemenseریو

.وصل کنید) ۶به پین )منفی(و زمین٨، ١،٧ھایولت به پین١٢( ١قسمتکانکتور بهرا سیمھای تغذیهابتدا 

آنرا مطابق شکل از روی فیبر بلند کنید بعد از پایان کار این ١٨وجود دارد که پایه شماره روی فیبر AMISآی سی با نام یک 
از پروگرامر را به P04/RX/TX/RSTاتصال سیمھای . متصل نخواھد شدECUاتصال باید برقرار شود چون دستگاه دیاگ به 

.ل کنیدوصGNDسیم سیاه ایسیوکیت را نیز به نقطه .نقاط مشخص شده انجام دھید
١٢از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIMENSE-RIO-29F200BBبعد از انتخاب 

ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و 
.سپس وریفای میگیریم
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٢٧

A2C00038136(0L72A)سی پروگرام آی
):با استفاده از سیم ( ١روش شماره 
برد جیتگ(.پشت پروگرامر متصل شودبهرشته ISP/JTAG١٠خودرو جدا شود و مستقیما به کابل فیش این قطعه باید از 

)را از پروگرامر جدا کنید
.روی کابل با نوار قرمز رنگ مشخص میشود١پین 

به رشته پایه ھای بلند شده از روی فیبر بلند شوند و به آرامی باید توسط ھویه از آی سی ۶٠–٢۶-٢پینھای شماره 
.وصل شونداز کابل۵و ١و ٩ھای 

سوکت سیاه (پایه زیف ۴٨سوکت ۴٨در تصویر مشخص شده است با یک رشته سیم به پایه Pin48ZIFنقطه ای که با 
.قرمز پروگرامر قرار داردLEDباالترین نقطه سوکت در سمت چراغ در۴٨پین . متصل میشود)روی پروگرامر

از لیست میتوان از ECU-Programmer\MOTOROLA\A2C00038136(0L72A)-CABLEبا زدن دکمه انتخاب وبا انتخاب 
.ی میشودروگرام جدید جایگزین قدیماین قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پ. خواند و یا در آن نوشتاییپرام قطعه

.اکسس کد خودرو را میتوان با زدن دکمه تنظیمات قطعه مشاھده کرد

):با استفاده از تبدیل ( ٢روش شماره 
سی روی سوکت پروگرامر وجود دارد که برای برای پروگرام کردن این آی564T4پایه به شماره مدل ۶۴ھمچنین آداپتور 

را ازلیست انتخاب کنید و قطعه را از روی فیبر در آورده و روی تبدیل قرار A2C00038136(0L72A)-TQFP64استفاده از آن 
این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی . داده و میتوان از اییپرام قطعه خواند و یا در آن نوشت

.میشود
قابل استفاده (5000/5000A)در مدلھای نیز SC552091CFUبه شماره C5سی داشبورد سیتروئن این تبدیل برای آی

.است
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٢٨

بنزینیL90ایسیو زیمنس 
.وصل کنید) ٢٨به پین )منفی( و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

)سیم سیاه(ر زمین پروگراممتصل کنید و از پروگرامر را به نقاط مشخص شده در پشت فیبر P04/RX/TX/RSTسیمھای 

از لیست توسط ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIMENSESIEMENS-L90-29F200BBوصل کرده و بعد از انتخاب ECUبه زمین را
ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل ١٢دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ 

روی فیبر در سمتL9613با نام پین ٨یک آی سی در صورت اشکال در ارتباط با قطعه ، .روگرام و سپس وریفای میگیریممناسب آنرا پ
.بعد از پایان کار این اتصال باید برقرار شود و آنرا مطابق شکل از روی فیبر بلند کنید ١که پایه شماره کهوجود دارد 

٢٨به پین ) منفی( و زمین)  ۶۶و ٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( سیمھای تغذیهدوگانهL90ایسیو زیمنس 

آی سی ١را انتخاب میکنید و در صورت مشکل پایه ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIEMENS-L90-Bifuel-29F400BBلیست از 
L9613را از روی فیبر بلند میکنید.
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٢٩

)C5سیتروئن -۴٠٧پژو (6LP2.02مگنتی مارلی ایسیو 

.ولت است که باید به نقطه مشخص شده وصل شود۵مورد نیاز برای این قطعه تغذیه

GNDسیم سیاه نیز به نقطه . فیبر متصل کنیدرویاز پروگرامر را به نقاط مشخص شده در P04/RX/TX/RSTسیمھای 
را ECU-Programmer \ MAGNETI MARELLI \ 6LP2_ST10F28از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، .وصل میشود

ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل ۵ولتاژ انتخاب کرده و 
.مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم

از روی فیبر بلند را ) به آن وصل میشودRXکه سیم آبی رنگ ( L9132آی سی ٩در صورت اشکال در ارتباط با قطعه ، پین 
.کنید و بعد از پایان کار این اتصال باید برقرار شود 
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٣٠

D76F0111GJ(A1)NEC(FN / CCN)
.را انتخاب کنیدECU Programmer / NEC / FN-JTAG-D76F0111GJانتخاب قطعه گزینه از لیست

سوکت ۴٨در تصویر مشخص شده است با یک رشته سیم به پایه Pin48ZIFقطعه ابتدا باید از روی خودرو جدا شود و نقطه ای که با 
.قرمز پروگرامر قرار داردLEDدر باالترین نقطه سوکت در سمت چراغ ۴٨پین . متصل میشود) سوکت سیاه روی پروگرامر(پایه زیف ۴٨
. پایه لحیم میشود ١۴۴سیم در سمت پشت برد ، زیر آی سی ١سیم به روی برد و ۴

)سی باید روی فیبر باقی بماندبقیه پینھای آی. ( فیبر بلند شودباید از رویAMIS 41682آی سی ۴پایه FNدر برد
.باید وصل شود) CCNبخصوص برد (اتصال پایه ریست اجباری نیست و تنھا در صورت مشکل 

FNبرد 

CCNبرد 

FN / CCNدانلود و پیکره بندی 
و سپس از انتخاب تبدیل دامپ را انتخاب کردهOBD-Download /Mux / CCNیاFNت از لیسOBDندی از راه برای دانلود یا پیکره ب

.خواھد شدانجام نسخه مناسب را انتخاب کنید و با زدن ریختن برنامه ، دانلود 
تغییرات را انجام داده و سپس برای پیکره بندی دکمه تنظیمات قطعه را بزنید پیکره بندی فعلی قطعه به شما نمایش داده میشود 

.دکمه نوشتن را زده تا پیکره بندی انجام شود
.دکمه پاک کردن در حالت دانلود برای پاک کردن کدھای خطای قطعه است

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


٣١

C5-407–پرشیاکنتیننتالایسیو گیربکس 

.وصل کنید) ٢٨ه پین ب) منفی(زمینو٢٧و ۵۶ھایولت به پین١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهابتدا 
)سیم سیاه(زمین پروگرامر از پروگرامر را به نقاط مشخص شده در پشت فیبر متصل کنید و P04/RX/TX/RSTسیمھای 

از ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIEMENS-GearBoxPars-29F200BBوصل کرده و بعد از انتخاب ECUرا به زمین 
ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و ١٢لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ 

.سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم

206AL4ایسیو گیربکس زیمنس  

.سیمھای تغذیه مانند ایسیو گیربکس پرشیا است

به پایه RXسیم . ھای قطعات مانند شکل باال وصل کنید ین مدل ، سیمھا را به پایهبا توجه به نازک بودن برد مدار چاپی ا
و سیم 29F200BB سیآی۴۴به پایه RSTسیم .وصل میشودL9613سی آی۴به پایه TXو سیم L9613سی آی١

P04 آن وصل میشود٢٨به پایه .
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٣٢

)5000Aو 5000در مدلھای (SL96ایسیو 

.بخوانید یا بنویسیدEcu Programmer\SL96\TMS374 را با انتخاب TMS374د حافظه داخلی توانیشما می
پایه روی ۴٨و ھم از سوکت ) برد سیم دار را از آن جدا کنید( شود استفاده میپایه پشت دستگاه ١٠برای اینکار ھم از کانکتور جیتگ 

.انجام شودکابل کشی دستگاه باید 
.ھیچگونه برقی به آن وصل نباشدخودرو جدا شود وشد و از ایسیو باید سالم با

را(J1)کابل جیتگ١و سیم روی برد باشد باید مسیری که با خط زرد مشخص شده ، قطع کنید AM29F010Bسی اگر آی
د نیازی به قطع مسیر و را از روی برد در آورده باشیAM29F010Bسی  اگر آی. وجود دارد وصل کنیدJ1 ای روی برد که عالمت به نقطه

.نیستJ1اتصال سیم 
سی بخوانید از آیدر صورتیکه فقط بخواھید .اند باید از روی فیبر بلند شوندکه با رنگ قرمز مشخص شدهTMS374سی پایه آیسه

سوکت به آن ١یه روی آن نوشته شده نیست و الزم نیست سیم از پا١ای که روبروی خازن است و شماره پایهنیازی به بلند کردن 
-پنجمین پایه در سمت باالی آی.سی باید از روی فیبر بلند شده ولی به جایی وصل نمیشوددومین پایه در سمت باالی آی. وصل شود

.از کانکتور جیتگ وصل شود(j5)۵سی باید از روی فیبر بلند شده و به پین 
کانکتور جیتگ زمین ھستند که باید به نقطه ١٠و ٨سیم ٢. ویر وصل شودسی یا پایه کریستال مطابق تصنیز باید به پایه آیJ4سیم 
 GNDوصل شوند.
نیز به ۴٨نقطه . شوندپایه روی دستگاه مطابق تصویر وصل می۴٨سوکت ٩-٢رشته سیم به پایه ھای ٨روی فیبر با ٩-٢نقاط 

سی ای از آیر خواندن ، در آیسی برنامه ھم بریزید باید پایهدر صورتیکه بخواھید عالوه ب. پایه وصل میشود۴٨باالترین پین سوکت 
TMS374 پایه وصل کنید۴٨سوکت ١مشخص شده از روی فیبر بلند کرده و توسط سیم به پایه شماره ١که با شماره.

.به آن وصل باشدکنید، بھتر است ترانس برق پروگرامر این قطعه مصرف باالیی داشته و در صورتیکه از لپتاپ استفاده می
.در پایان مسیرھای قطع شده را باید ترمیم کنید. این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود

دارد که مطابق شکل زیر با یک سیم ST27C256سی فلش دوم با شماره نیز شبیه تصویر باال میباشد با این تفاوت که آیاروپاییمدل 
.قاومت به خازن باید وصل شودپایه م

:موجودندDumpدامپھای مورد نیاز که در پوشه 
SL96_TMS374 :سی برنامه آیTMS374ایرانی

SL96_405_29F010B /SL96_Peykan_29F010B:29سی برنامه آیF010 که با سوکت برنامه ریزی میشود۴٠۵پیکان و
SL96_GAL16V8 : برنامهGAL16V8۵٠٠٠توسط برنامه پروگرامر ( که با سوکت برنامه ریزی میشود ایسیوی ایرانی(
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٣٣

مرسدس PLD- OM457LA ایسیو
.ولت است که باید به نقطه مشخص شده وصل شود۵تغذیه مورد نیاز برای این قطعه 

وصل GNDه سیم سیاه نیز به نقط. از پروگرامر را به نقاط مشخص شده در روی فیبر متصل کنیدP04/RX/TX/RSTسیمھای 
.باید با دقت از روی فیبر بلند شود XC9572سی پایه سوم از آی. میشود

\ ECU-Programmer \ Mercedesاز لیست توسط دکمه انتخاب قطعه،  Mercedes-457-29F200BB ولت تغذیه ۵را انتخاب کرده و ولتاژ
س با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپ

.میگیریم

(Volvo truck light board)ولووکنترل نور و روشنایی ایسیو
.مشخص شده وصل میشودGNDو 5+ولت به نقاطی که با ۵

.وصل میشودبردگذاری شده و مطابق عکس پایین به شمارهھای سیم کانکتور پشت پروگرامر مطابق عکس باالرشته

\Ecu-Programmer\Motorolaاز قطعه را MC68HC912DG128B-MercedesLightانتخاب کنید.

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


٣٤

١۶٠٠فرمان برقی مگان ایسیو 

.ولت است که باید به نقطه مشخص شده وصل شود۵تغذیه مورد نیاز برای این قطعه 

GNDسیم سیاه نیز به نقطه . از پروگرامر را به نقاط مشخص شده در روی فیبر متصل کنیدP04/RX/TX/RSTسیمھای 
سی وصل ھمین آی۵به پایه TXسیم .باید با دقت از روی فیبر بلند شود MLX15119سی پایه دوم از آی. وصل میشود

.میشود
\ ECU-Programmer \ Valeo  از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه،  Megan_Steering_ST10F269 ۵را انتخاب کرده و ولتاژ

ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و 
.سپس وریفای میگیریم
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٣٥

۴٢٠برد داشبورد ولو 

.ولت است که باید به نقطه مشخص شده وصل شود۵عه تغذیه مورد نیاز برای این قط

وصل GNDسیم سیاه نیز به نقطه . از پروگرامر را به نقاط مشخص شده در روی فیبر متصل کنیدP04/RX/TX/RSTسیمھای 
باید چندین بار دکمه آنرا نیز میتوانید با قطعه کار کنید ولی برای ھر عملیات پروگرام یا پاک کردن یا وریفای RSTبدون سیم . میشود

را قطع کرده و یک ECUولت 5روی پروگرامر بزنید تا پروگرامر بتواند نھایتا قطعه را شناسایی کند و ھربار قبل از زدن دکمه، یکبار برق 
.ثانیه صبر کنید

.ند شود، ترانزیستوری که در مجاورت محل اتصال سیم قرار دارد باید از روی فیبر بلRSTدر صورت اتصال 

\ ECU-Programmer \ Volvo  از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه،  DASH420-29F800B ولت تغذیه را متصل ۵را انتخاب کرده و ولتاژ
.کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن ، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم
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٣٦

٢٠۶دوگانه سوز J35ایسیو 
.وصل کنید) M1به پین ) منفی( زمین(و )K3,L4ولت به پین ١٢( ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

سیم (زمین پروگرامر از پروگرامر را به نقاط مشخص شده در پشت فیبر متصل کنید و P04/RX/TX/RST/P05سیمھای 
.وصل کنیدGNDرا به نقطه )سیاه

ولت تغذیه را ١٢از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ ECU-Programmer \ Valeo \ J35-Flashبعد از انتخاب 
.قطعه نیاز به پاک کردن قبل از ریختن برنامه ندارد. ریختن برنامه ، پر کنید متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه 
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٣٧

HC908AZ60A - HC908AZ60 - HC908AZ32Aموتوروال سری 

این سری آی سی در بسیاری از مدولھای داخلی خودروھای خارجی مثل ایربگ ، ایموبالیزر ، شیشه باال بر و تھویه مطبوع استفاده 
پروگرام شوند564T4پایه به شماره مدل ۶۴شده است برای پروگرام آنھا باید از روی مدار خارج شوند و توسط آداپتور 

. ۶۴پایه مخصوص پروگرام فلش و اییپرام انواع موتوروالی ۶۴بدیل ت

تھویه مطبوع کامیون ولووبرد 

\Ecu-Programmer\Motorolaاز قطعه را MC68HC908AZ60A-VOLVO_ACانتخاب کنید.
.ام و مقایسه با قطعه انجام شودقطعه ابتدا پاک سپس پروگر. بطور خودکار باز میشود908AZ60A_VOLVO_AC.binدامپ آن با نام  

١٨۴٣شیشه باالبر اکتروس برد 

\Ecu-Programmer\Motorolaاز قطعه را MC68HC908AZ60A-ACTROS_Windowانتخاب کنید.
قطعه ابتدا پاک سپس پروگرام و مقایسه با قطعه . بطور خودکار باز میشودMC68HC908AZ60A-ACTROS_Windowدامپ آن با نام  

.انجام شود
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٣٨

UCH(BSI)9موتوروالی سری (مگانS12(

.قابل انجام است5000Aمدل در
برد جیتگ را . (رشته به پشت پروگرامر متصل شود١٠سفید رنگISP/JTAGاین قطعه باید از فیش خودرو جدا شود و مستقیما به کابل 

.شخص میشودروی کابل با نوار قرمز رنگ م١پین ) از پروگرامر جدا کنید

.به برد مشخص شده استرشته نواری ١٠در تصویر زیر محل اتصال رشته ھای کابل 

از لیست توسط دکمه انتخاب قطعهECU-Programmer \ Motorola \ MC9S12DG256-MEGAN_UCHبعد از انتخاب 
.توری دامپ قرار داده شده استدر دایرکMEGAN_UCH.binآنرا برنامه ریزی کنید دامپ آن نیز با نام میتوانید 

.دامپ شامل ھمه محتویات فلش و اییپرام آی سی است
در ھربار خواندن تغییر میکند و خطای 46A-46B-469-468-27-26-25-24توجه داشته باشید که محتویات اییپرام در آدرسھای 

.مقایسه در این آدرسھا طبیعی است
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٣٩

MB90F457S- MB90F387S)آی سی (OMVL-RAF04کیت گاز

برد جیتگ را . (رشته به پشت پروگرامر متصل شود١٠سفید رنگISP/JTAGاین قطعه باید از فیش خودرو جدا شود و مستقیما به کابل 
.روی کابل با نوار قرمز رنگ مشخص میشود١پین ) از پروگرامر جدا کنید

\ ECU-Programmerانتخاب قطعه را زده دکمه  FUJITSU \ OMVL_RAF04_MB90F457S انتخاب کنیدرا.
ای که برنگ قرمز نقطه٢.  کابل متصل میشوند١٠مشخص شده با ھم مشترک شده به رشته (GND)ای که برنگ سیاه نقطه۴

.وصل میشودGNDمنفی تغذیه نیز به نقطه . ولتی وصل میشوند۵مشخص شده با ھم مشترک شده به مثبت یک تغذیه 
.قرار داده شده استDumpsدر پوشه OMVL_RAF04(MB90F457)/OMVL_RAF04(MB90F347)دو مدل آن با نامھایفایلھای 

MB90F347CA)آی سی (ایکارخانهOMVL-SAM04 / PIRO04/ OMVLکیت گاز

\ ECU-Programmerدکمه انتخاب قطعه را زده  FUJITSU \ OMVL_SAM04_MB90F457Sخاب کنیدرا انت.
ای که برنگ قرمز نقطه٣.کابل متصل میشوند١٠مشخص شده با ھم مشترک شده به رشته (GND)ای که برنگ سیاه نقطه۴

.وصل میشودGNDمنفی تغذیه نیز به نقطه . ولتی وصل میشوند۵مشخص شده با ھم مشترک شده به مثبت یک تغذیه 
OMVL_SAM04(MB90F347)سمندو۴٠۵OMVL_405SLC_Factory(MB90F347)دامپ کارخانه ای :Dumpدایرکتوری فایلھای
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٤٠

DDN / PDNماجول درب سمند مولتی پلکس

این قطعه باید از فیش خودرو جدا شود و مستقیما به کابل برنامه این ماجول در اثر دانلود ناقص ممکن است بھم بریزد که در اینحالت 
ISP/JTAGروی کابل با نوار قرمز رنگ ١پین ) برد جیتگ را از پروگرامر جدا کنید. (روگرامر متصل شودرشته به پشت پ١٠سفید رنگ

.مشخص میشود

.وصل میشودGNDکابل نیز به ١٠وصل میشود رشته GNDو نقطه١٢+ولت به ١٢تغذیه 
\ ECU-Programmer \ NEC قطعه انتخاب سپس توسط  DDN-JTAG-R5F2123نرا برنامه ریزی کنیداز لیست میتوانید آ.

کابل را ۴بنفش مشخص شده است سیم شماره رنگطرفه که با ۴آی سی ١٠در صورتیکه ارتباط برقرار نشد در روی برد به پایه 
.و مجدد تالش کنیدمتصل کنید

.سی ، قطعه خراب است و نیاز به نصب آی سی نو داریددر صورت پاک نشدن آی
.برای فروش موجود استTNMدر شرکت PDN/DDNی شده و آماده نصب ریزقطعه نو و برنامه

DDN /PDNدانلود و پیکره بندی 
را انتخاب کرده و سپس از انتخاب تبدیل دامپ OBD-Download /Mux / DDNیاPDNاز لیست OBDبرای دانلود یا پیکره بندی از راه 

.ه ، دانلود انجام خواھد شدنسخه مناسب را انتخاب کنید و با زدن ریختن برنام
برای پیکره بندی دکمه تنظیمات قطعه را بزنید پیکره بندی فعلی قطعه به شما نمایش داده میشود تغییرات را انجام داده و سپس 

دکمه نوشتن را زده تا پیکره بندی انجام شود
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٤١

وانت نیسان دیزل زامیادEDC16C39ایسیو 

.قابل انجام است5000Aمدل در
)منفی تغذیه(به زمین ۶یا ٢ولت و پین ١٢به ٢٨و٣و١پینھای :اتصال برق آن مطابق شکل زیر است

روی کابل با نوار قرمز ١پین ) برد جیتگ را از پروگرامر جدا کنید. (کنیدبه پشت پروگرامر متصل را رشته ١٠سفید رنگISP/JTAGکابل 
.رنگ مشخص میشود

به نوار قرمز کابل و ١با شماره مشخص شده است که شماره در عکس زیر نقاطی که باید سیمھای کابل نواری وصل شوند 
.شماره ھای دیگر به سیم ھمشماره خود از کابل متصل میشوند

م کاری کابل پروگرام به آنھا ولت دارند و اگر در ھنگام لحی١٢که روی فیش عالمت ضربدر قرمز خورده اند ولتاژ ھاییپایه: توجه
.مجاور متصل شوند باعث سوختن پروگرامر یا ایسیو خواھند شدپایهبه ھا این پایهاشتباھی متصل شود یا 

\ECU-Programmer\Boschانتخاب قطعه را زده برای پروگرام آی سی فلش  EDC16C39-Flash-Zamiad_Dieselرا انتخاب یا
\ECU-Programmer\Boschانتخاب قطعه را زده ٩۵٣٢٠رام برای پروگرام آی سی اییپ EDC16C39-95320-Zamiad_Diesel انتخاب

.قبل از پاک کردن میتوانید دامپھای اصلی خودرو را با دکمه خواندن کپی گرفته و سپس ذخیره کنید. کنید

مپ فلش مناسب را انتخاب کنید و سپس قطعه را از انتخاب تبدیل دا. است ABSبدون و دارABSمدل ٢این ایسیو دارای :توجه
، چراغ چک نخواھد آمد و باید مجدد برنامه ریزی ABSبرای ایسیوی دارای ABSدر صورت انتخاب دامپ بدون . پاک و پروگرام کنید

.شود

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


٤٢

بیرونیو فلش MPC562سی با آیIX55/ اسپورتیج / سوناتاSIM2k-34ایسیو 

:مطابق شکل زیر استدر ھمه مدلھا اتصال برق آن .انجام استقابل5000Aمدل در

روی کابل با نوار قرمز ١پین ) برد جیتگ را از پروگرامر جدا کنید. (کنیدبه پشت پروگرامر متصل را رشته ١٠سفید رنگISP/JTAGکابل 
.رنگ مشخص میشود

به نوار قرمز کابل و ١شماره مشخص شده است که شماره بادر عکس زیر نقاطی که باید سیمھای کابل نواری وصل شوند 
شماره ھای دیگر به سیم ھمشماره خود از کابل متصل میشوند

2007                                                       2012
\ECU-Programmerانتخاب قطعه را زده،برای پروگرام فلش MOTOROLA \ MPC562-S29CD016J-SONATAکنیدرا انتخاب.

\ECU-Programmerبرای پروگرام فلش، انتخاب قطعه را زده MOTOROLA \ MPC562-S29CD016J- HyundaiIX55را انتخاب کنید.
.از روی ایسیوی ھم مدل خودش تھیه شودسالم با توجه به تنوع مدل و سال تولید ھر ایسیو باید دامپ 
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٤٣

29F400گانه با فلش و دوبنزینیSSAT ایسیو

.مثل زیمنس بنزینی متصل میشود) سایپا(در مدل سوکت زیمنسی 
.وصل کنید١به پین را ) منفی باتری(و زمین٢١،٣٠،۴٠، ١٢ھایولت به پین١٢)فیش بوش(در مدل ایران خودرویی 

.وانید توسط جیتگ برنامه ریزی کنیداست را میتAM29F400BBمدلی که دارای فلش . مدل است ٢این ایسیو دارای 
\ECU-Programmer\SSATبرای پروگرام آی سی فلش انتخاب قطعه را زده  SSAT_AM29F400BBرا انتخاب کنید.

لحیم میکنیم و سیم سیاه را به نقطه ECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس  
GNDقطعه را پاک کرده و سپس پروگرام و مقایسه با قطعه را انجام میدھیموصل میکنیم و ابتدا.

قابل خواندن و نوشتن ) R2(و مقاومت بوت بدون نصب فلش بیرونی و رمقفل است و برنامه آن) پراید(مدل دارای فلش داخلی 
.نیست
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٤٤

Tricore – TC1796با آی سی BOSCH 17.4ایسیو 
که از طریق TRI-1796 )مدل (دارید Tricoreانجام میشود و نیاز به یک برد مخصوص پروگرام 5000Aمدل پروگرام این ایسیو تنھا در 

.رشته سفید به کانکتور پشت پروگرامر وصل میشود١٠کابل 

وی بردرVINو نقطه ولتی وصل کنید١٢یک تغذیه GNDو + ١٢بین . وصل میشودTRI-1796روی برد Lبه نقطه سبز رنگLنقطه 
TRI-1796 نقطه ھای . ولت وصل شده به ایسیو وصل میشود ١٢+بهIGN وCAN+ وCAN- وGND در شکل زیر از ایسیو نیز به

.وصل میشوندTRI-1796نقطه ھای ھمنام خود روی برد 
.انتخاب کنیدرا ECU-Programmer\Bosch\BOSCH17_4-TC1796-S29CD032Gانتخاب قطعه را زده 

پروگرامتغذیه وکانکتور 
:1796برد 
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٤٥

:29F400BBمرسدس با آی سی FR ایسیو
از P04/RX/TX/RSTسیمھای .ولت است که باید به نقطه مشخص شده وصل شود۵تغذیه مورد نیاز برای این قطعه 

.وصل میشودGNDم سیاه نیز به نقطه سی. پروگرامر را به نقاط مشخص شده در روی فیبر متصل کنید
\ ECU-Programmer \ Mercedesاز لیست توسط دکمه انتخاب قطعه،  Mercedes-FR-29F400BBرا انتخاب کنید.

.را از روی فیبر بلند کنید9241آی سی ٨در صورت اشکال در ارتباط با قطعه پایه 

:29F200BBبا آی سی (FR-VDO)مرسدسFR  ایسیو
از P04/RX/TX/RSTسیمھای .ولت است که باید به نقطه مشخص شده وصل شود۵غذیه مورد نیاز برای این قطعه ت

.وصل میشودGNDسیم سیاه نیز به نقطه . پروگرامر را به نقاط مشخص شده در روی فیبر متصل کنید
.باید از روی فیبر بلند شود6155Vپایه با شماره ٨آیسی ٢پایه 

\ ECU-Programmer \ Mercedesت توسط دکمه انتخاب قطعه، از لیس Mercedes-FR-VDO-29F200BBرا انتخاب کنید.
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٤٦

بنز اسپرینترایسیو

.وصل میشودKAکانکتور ٨تغذیه به پین ) منفی(زمین وKBاز کانکتور ۴و KAاز کانکتور ٢ولت به پینھای  ١٢

ر مطابق عکس باال شماره گذاری شده است و مطابق تصویر پایین به پشت ایسیوھای سیم کانکتور پشت پروگرامرشته
.وصل میشود

٩به رشته یکی شده واز روی فیبر بلند شده و با پایه یک آن TMS28F200آیسی ۴۴در سمت روی ایسیو پایه شماره 
تر چک کنید چون در صورت باقی ماندن اتصال از روی فیبر را با اھم۴۴حتما قطع ارتباط پایه . وصل میشودکابل پروگرام

.پروگرامر و ایسیو آسیب خواھند دید
.متصل میشود) نقطه مشخص شده در تصویر( کیلو اھم به زمین ١اھم تا ۴٧٠آیسی با یک مقاومت ٢۴پایه شماره 

\ ECU-Programmer \ Mercedesاز لیست توسط دکمه انتخاب قطعه،  Mercedes-Sprinter-29F200را انتخاب کنید.
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٤٧

گاز غرب استیل نیسانایسیو

.مشخص شده وصل میشودGNDو 5+ولت به نقاطی که با ۵

.وصل میشودپایین به ایسیوعکسشده و مطابق گذاریھای سیم کانکتور پشت پروگرامر مطابق عکس باال شمارهرشته

پیکوفاراد ۴٧-٢٢یک خازن Error Connection to Chipگرفتن خطای رتدر صوسانتیمتر طول داشته باشد و ۴٠-٣٠باید بین ۴سیم 
.آن لحیم شودو زمین مجاور۴مطابق تصویر بین نقطه 

میتوانید آنرا برنامه از لیست توسط دکمه انتخاب قطعهECU-Programmer \ Motorola \ Zamiad_Steel_9S12DG128بعد از انتخاب 
.در دایرکتوری دامپ قرار داده شده استZamiad_SteelMPD_9S12DG128.binبا نام ریزی کنید دامپ آن 

و شیلد ١٠، سیم سیاه شماره ٣، سیم سفید شماره ١سیم زرد رنگ آنرا به شماره CBMدر صورت داشتن کابل : توجه
.مشخص شده روی برد وصل کنید و نیازی به خازن نیست۴خاکستری را به شماره 

سمندLANDIRENZO-OMEGASگاز ایسیو
کابل در ھای سیم کانکتور پشت پروگرامر مطابق عکس رشته.مشخص شده وصل میشودGNDو 5+ولت به نقاطی که با ۵

.گذاری شده و مطابق عکس پایین به ایسیو وصل میشودشمارهی صفحهباال

.سانتیمتر طول داشته باشد۴٠-٣٠باید بین ۴سیم 
از لیست توسط دکمه انتخاب قطعهECU-Programmer \ Motorola \ LANDlRENZO_OMEGAS_9S12DG128بعد از انتخاب 

در دایرکتوری دامپ قرار داده LandiRenzo_Omegas_Samand(MC9S12DG128).bin میتوانید آنرا برنامه ریزی کنید دامپ آن با نام 
.شده است
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٤٨

پایه۴٨با آی سی فلش CGT / CGXایسیو زیمنس کروز

مثل زیمنس بنزینی (وصل کنید) ٢٨به پین ) منفی باتری(و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور اب
)قدیمی

، ٢٠٢، سیم آبی به دایره ۵٣سیم قرمز به دایره .محل اتصال سیمھا روی پشت برد ایسیو با دایره و یک شماره مشخص شده اند
. وصل میشودیا پایه خازن مطابق تصویر٣١٢و سیم سیاه به دایره ۴۴و سیم سبز به دایره ٣١یره سیم سفید به دا

را انتخاب کنیدECU Programmer\siemence\SIEMENS-CIM-CGT-29F400BBاز لیست 

.ام کار سر جای خود قرار گیردوجود دارد ، باید برداشته شود و بعد از اتمRNAجامپر با نام AMISسی اگر سمت روی برد در کنار آی

)معمولیاز زیمنسکوتاھترایسیو با برد (CGEایسیو زیمنس 

برنامه SIEMENS-CIM-CGE-NoFLashو مدل بدون فلش بیرونی با انتخاب SIEMENS-CIM-CGE-29F400BBدار با انتخاب مدل فلش
در این . تا به انتھا میباشد9b009b00...خوانده شده حاوی  بعضی از سریھای بدون فلش قفل می باشند و فایل. ریزی میشوند

.حالت قطعه حتی قابل پاک کردن نیست و تنھا با قرار دادن آی سی نو میتوان از راه جیتگ برنامه به آن داد
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٤٩

 (BCM) CBM٢٠۶ 9(و راناS12XEG128(

.وجود داردمخصوص به ھمراه کابل شیلد CBMمدل جدید تنھا در قطعه ،یناقابلیت پاک کردن و ریختن برنامه 
.ھمچنین ایراد پرش کیلومتر به این روش قابل تعمیر است. با ریختن برنامه روی این قطعه ، به وضعیت کارخانه ای بر میگردد

توسط دکمه صل کرده ورا وOBDکابل را انتخاب کرده و\ECOMUX\ CBMOBD-Downloadاز لیست،بھتر است روی خودرو ریزیاز برنامهقبل 
در باالی FuseListFile\Saveتوسط منوی .را بخوانید و یاداشت کنیدCBMبندی و نسخه فعلی پیکرهو سپس زدن دکمه خواندنقطعهتنظیمات

.کره بندی قابل ذخیره استیھمین پنجره ، پ

\ECU Programmer\Motorolaاز لیست را از خودرو جدا کرده و CBMسپس  MC9S12XEG128MAL(CBM_FLASH)را انتخاب کنید.

.پایه پشت دستگاه متصل کنید١٠کابل شیلد را به سوکت 
. لحیم کنید) پد مربعی شکل(BDMبه نقطه سیم زرد رنگ را .روی برد وجود داردCN2کادر سفید رنگی با نام .برد استرویتصویر زیر مربوط به 

.DGNDو سیم سیاه را به کرده لحیمRSTرا به ) شیری رنگ(سفیدسیم  
مغزی سیم شیلد اتصال سیم شیلد خاکستری اجباری نیست و تنھا در صورت عدم موفقیت در عملیات پاک کردن و پروگرام،: نکته

.لحیم کنید)پایه کریستال(CLKرا مطابق تصویر به نقطه ) سانتیمتری۴٠(خاکستری رنگ 

کادرھای ١فازBCMدر CN2عالوه بر کادر سفید . سیمھا دقیقا مطابق شکل وصل شود ! زیر دقت کنیدبه محل کادر سفید مطابق عکس !توجه
.و پروگرامر وجود داردCBMاحتمال خرابی سفید رنگ دیگری نیز وجود دارد که در صورت اتصال کابل به آنھا 

. وصل کنیدGNDقطه تغذیه را به ن) منفی(و زمین 12+ولت را به نقطه + ١٢سیمھای تغذیه 

.آنرا چک کرده و در صورت پاک نشدن تغذیه را قطع و وصل کرده و مجدد پاک کنیدپاک بودنسپس با دکمه آی سی را پاک و 
.پروگرام کنیدآنرا ریختن برنامهدکمه  را انتخاب کنید و با زدن قبلی خودرو CBMھم ورژن از انتخاب تبدیل دامپ مناسب 

را S19با پسوند CBM قابل دانلود از سایت ایساکو ، دامپھای جدیدبه دامپھای جدید میتوانید از محل نصب آخرین نسخه ایکودیاگدر صورت نیاز
.دانلود کرده و در برنامه لود کنید

مه انتخاب تبدیل ورژن را انتخاب کرده و ابتدا توسط دک\ECOMUX \ CBMOBD-Download،از لیستبندیدر صورت نیاز به دانلود و پیکره
و سپس دکمه نوشتن را بندی را انتخاب کرده پیکرهقطعهتنظیماتتوسط دکمه . مناسب را انتخاب کرده و با زدن دکمه ریختن برنامه آنرا دانلود کنید

.دکمه پاک کردن در حالت دانلود برای پاک کردن کدھای خطای قطعه است. زده تا پیکره بندی انجام شود

:آن بصورت زیر استتعمیرنقشه برنامه ریزی ، رت خرابی کابل در صو
ISPکابل١٠رشته =(DGND) سیم سیاه/     ISPکابل ٣رشته =(RST)سیم سفید/     ISPرشته ١٠کابل ١رشته =(BDM)سیم زرد

ISPکابل ٨رشته = کابل خاکستریشیلد/     ISPکابل ۴رشته =(CLK) شیلدکابل خاکستریمغزی :  سانتیمتر۴٠- ٣٠کابل شیلد 
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CGD)کروز(ایسیو زیمنس

.وجود داردمخصوص به ھمراه کابل شیلد CBMقابلیت پاک کردن و ریختن برنامه این قطعه ، تنھا در مدل جدید 
.وصل کنید) ٢٨به پین ) فی باتریمن(و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( مانند زیمنس قدیمی ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

.پایه پشت دستگاه متصل کنید١٠کابل شیلد را به سوکت 
اھم است که در ھنگام ١٠٠درون کادر زرد رنگ یک مقاومت .سیم زرد رنگ را به پد مربعی شکل لحیم کنید . برد استپشتتصویر زیر مربوط به 

.خود نصب میشودو بعد دوباره در جای پروگرام باید برداشته شود
۴٠(اتصال سیم شیلد خاکستری اجباری نیست و تنھا در صورت عدم موفقیت در عملیات پاک کردن ، مغزی سیم شیلد خاکستری رنگ : نکته

.لحیم کنید)پایه کریستال(CLKرا مطابق تصویر به نقطه ) سانتیمتری

\ECU Programmer\Siemenseاز لیست  SIEMENS-CGD-InternalFlashرا انتخاب کنید.
قبلی خودرو را انتخاب کنید ایسیواز انتخاب تبدیل دامپ مناسب ھم ورژن 

است و قبل از برنامه ریزیYG20240133-Aبرای شماره کالیبراسیون ۴و برنامه یوروC05KDUC1برای شماره کالیبراسیون ٢برنامه یورو 
.دامپ را مطابق ورژن اصلی ایسیو انتخاب کنیدباید با دیاگ شماره کالیبراسیون را خوانده و

.آنرا چک کرده و در صورت پاک نشدن تغذیه را قطع و وصل کرده و مجدد پاک کنیدپاک بودنآی سی را پاک و سپس با دکمه 
.آنرا پروگرام کنیدریختن برنامهبا زدن دکمه  

.روشن نخواھد شدریختن برنامهدر صورت انتخاب نکردن دامپ برای تبدیل ، دکمه  
.دامپھا خام بوده و باید بعد از برنامه ریزی تعریف سوئیچ شود: توجه 
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29F400با فلش دوگانه سوز CIX48/ بنزینیCIX34کروز ایسیو

.وصل کنید) ٢٨به پین ) تریمنفی با(و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( مانند زیمنس قدیمی ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

.چند مدل از این ایسیو موجود است که مطابق یکی از شکلھای باال می باشد
وصل GNDلحیم میکنیم و سیم سیاه را به نقطه ECUاز پروگرامر را مطابق شکل به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس  
.میکنیم 

.را انتخاب کنیدECU Programmer\Siemense\ SIEMENS-CIX34-29F400BBاز لیست 
.قبلی خودرو را انتخاب کنیدانتخاب تبدیل دامپ مناسب ھم ورژن ایسیو

.ابتدا قطعه را پاک کرده و سپس پروگرام و مقایسه با قطعه را انجام میدھیم

CR3و پراید یبا برای تLZNFچینی زیمنس ایسیو

.ت پشت برد وصل میشودآی سی فلش در سم٢٨سیم سبز به پایه 
.انتخاب کنیدتوسط دکمه انتخاب قطعهرا ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIMENSE-Benzine-29F400BBاز لیست 
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70F3379)سی آی(CCN SMSنود 

شده است با در تصویر مشخص Pin48ZIFسیمھا را مطابق تصویر وصل کرده  و نقطه ای که با این قطعه باید از فیش خودرو جدا شود 
در باالترین نقطه سوکت در سمت ۴٨پین . متصل میشود) سوکت سیاه روی پروگرامر(پایه زیف ۴٨سوکت ۴٨یک رشته سیم به پایه 

. سیم رنگی به روی برد لحیم میشود 6قرمز پروگرامر قرار داردLEDچراغ 
\ ECU-Programmerدکمه انتخاب قطعه را زده  NEC \ SMS-CCN-70F3379(Flash+EEPROM)را انتخاب کنید.

از انتخاب تبدیل میتوانید انواع دامپ اییپرام خام و پیکره بندی شده را انتخاب . قابلیت خواندن و ذخیره سازی اییپرام قطعه وجود دارد
.کنید و بعد از پاک کردن آنرا با دکمه ریختن برنامه بروی اییپرام بریزید

از لیست و سپس دکمه \SMS \ CCN-SAMAND_DENAOBD-Downloadبا انتخاب یکره بندی در صورت استفاده از دامپ خام پ
.تنظیمات قطعه انجام شود

را \SMS \ Samand_Remote_LearnOBD-Downloadقطعه از لیستانتخاب زدن دکمه با . داردریموت نیز ھمواره نیاز به تعریف
.ریموت باید تعریف شوددکمه٢ھر با فشار دادن شده مطابق راھنمایی نمایش دادهسپس انتخاب کرده و 

:سی آی)فلش+ اییپرام (کاملریزی برنامه

\ ECU-Programmerدکمه انتخاب قطعه را زده  NEC \ SMS-CCN-70F3379(Flash+EEprom)را انتخاب کنید.
.ل دامپھای کارخانه ای برای برنامه ریزی قابل انتخاب استتوسط دکمه انتخاب تبدی.دامپ از روی برد سالم قابل خواندن ونوشتن است

.سخه دامپ انتخاب شده با بقیه نودھای خودرو ھماھنگ باشدتوجه داشته باشید که ن
.پیکره بندی و تعریف ریموت ھم باید انجام شود
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لواتو گاز ایسیو 

١۵و ۵ولت را به پایه ھای ١٢+مثبت تغذیه  قطعه باید از فیش خودرو جدا شود این
را مطابق تصویر CBMکابل شیلد . آن وصل کنید٢٢فیش ایسیو و زمین تغذیه را به پایه 

طبق رنگ به کانکتور روی برد لحیم کنید در صورت نداشتن این کابل میتوانید خروجی 
رشته ١٠نوار رنگی کابل (جیتگ پروگرامر را مطابق شماره ھای روی عکس وصل کنید

). پایه یک است
\ECU-Programmer\Motorolaاز لیست  Zamiad_Lovato_9S12XDG128 را انتخاب کرده

.قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه کنید

و رانای اکوماکسFCM٢٠۶نود 
ولت را به 5برای مواردی که قابل دانلود نیستند این قطعه را از فیش خودرو جدا کنید مثبت تغذیه  

را مطابق تصویر طبق رنگ به CBMکابل شیلد . وصل کنیدGNDو زمین تغذیه را به5+نقطه 
کانکتور روی برد لحیم کنید در صورت نداشتن این کابل میتوانید خروجی جیتگ پروگرامر را مطابق 

). رشته پایه یک است١٠نوار رنگی کابل (شماره ھای روی عکس وصل کنید
قطعه قفل و غیر قابل . را انتخاب کنیدECU-Programmer\Motorola\FCM_S9S12G128از لیست 

در برنامه آیکودیاگ وجود دارد آنرا باز کرده و قطعه FAM2.S19خواندن است اما دامپ خام آن به نام
.را پاک و پروگرام و مقایسه کنید

.سپس با ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی شود
\OBD Download\ECOMUX برای دانلود  FCM(FAM)-206/Runnaانتخاب شود.

اکوماکس٢٠۶/خودرو رانا MFD3صفحه نمایش چند منظوره 

و 5+ولت را به نقطه 5برای مواردی که قابل دانلود نیستند این قطعه را از فیش خودرو جدا کنید مثبت تغذیه  
تصویر طبق رنگ به کانکتور روی برد لحیم کنید در را مطابقCBMکابل شیلد . وصل کنیدGNDزمین تغذیه را به

نوار رنگی (صورت نداشتن این کابل میتوانید خروجی جیتگ پروگرامر را مطابق شماره ھای روی عکس وصل کنید
). رشته پایه یک است١٠کابل 

.را انتخاب کنیدECU-Programmer\Motorola\MFD_S9S12G96لیست 
.برد سالم خوانده و قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه کنیددامپ مناسب خودرو را از یک 

.سپس با ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی شود
\OBD Download\ECOMUXبرای دانلود  MFD_HIGHEND-206/Runnaانتخاب شود.

FN- SMS  Samand/Dena نود

.فیش خودرو جدا کنیدین قطعه را از برای مواردی که قابل دانلود نیستند ا
در Pin48ZIFسیمھا را مطابق تصویر وصل کرده  و نقطه ای که با 

۴٨سوکت ۴٨تصویر مشخص شده است با یک رشته سیم به پایه 
. متصل میشود) سوکت سیاه روی پروگرامر(پایه زیف 

و را انتخاب کرده MCU/NEC/upD70F3375سی در برنامه پروگرامر آی
دامپ و گذاشته ٨٠٠٠قطعه، عدد کریستال را در قسمت تنظیمات 

مناسب خودرو را از یک برد سالم خوانده و قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه 
.سپس با ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی شود.کنید

.انتخاب شودOBD Download\SMS\FN-SAMAND-DENAبرای دانلود 
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RN- SMS  Samand/Dena نود

.ن قطعه را از فیش خودرو جدا کنیدبرای مواردی که قابل دانلود نیستند ای
وصل کرده  و نقطه ای که با به پشت برد سیمھا را مطابق تصویر 

Pin48ZIF ۴٨در تصویر مشخص شده است با یک رشته سیم به پایه
سی در برنامه پروگرامر آی. پایه زیف متصل میشود۴٨سوکت 

MCU/NEC/upD70F3378 در قسمت تنظیمات قطعه، را انتخاب کرده
دامپ مناسب خودرو را از یک برد سالم و گذاشته ٨٠٠٠عدد کریستال را 

.خوانده و قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه کنید
.سپس با ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی شود

.ب شودانتخاOBD Download\SMS\RN-SAMAND-DENAبرای دانلود 

ICN- SMS  Samand نود

.ن قطعه را از فیش خودرو جدا کنیدبرای مواردی که قابل دانلود نیستند ای
در تصویر مشخص شده است با یک Pin48ZIFوصل کرده  و نقطه ای که با به برد سیمھا را مطابق تصویر 

سی پروگرامر آیدر برنامه . پایه زیف متصل میشود۴٨سوکت ۴٨رشته سیم به پایه 
MCU/NEC/upD70F3423 دامپ مناسب خودرو را از یک برد سالم خوانده و قطعه را پاک و پروگرام و را انتخاب کرده و

.سپس با ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی شود.مقایسه کنید
.نتخاب شوداOBD Download\SMS\ICN-DENAیا  OBD Download\SMS\ICN-SAMANDبرای دانلود 

DCN- SMS  Samand/Dena نود
.ن قطعه را از فیش خودرو جدا کنیدبرای مواردی که قابل دانلود نیستند ای

Pin48ZIFو نقطهوصل کردهبه روی برد سیمھا را مطابق تصویر بقیه و وصل کردهبه پشت  برد را مطابق تصویر ریست سیم 
.پایه زیف متصل میشود۴٨سوکت ۴٨با یک رشته سیم به پایه 

گذاشته و ٨٠٠٠را انتخاب کرده در قسمت تنظیمات قطعه، عدد کریستال را MCU/NEC/upD70F3375سی در برنامه پروگرامر آی
دانلود و پیکره بندی سپس با ورژن مناسب روی خودرو .دامپ مناسب خودرو را از یک برد سالم خوانده و قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه کنید

.شود
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TC1766سی با آیسیلندر ۴ھیوندایی و کیا SIM2k-341ایسیو گیربکس اتوماتیک 

TC1766درون آی سی SIM2K-341ایسیو موتور با کد اتوماتیک مجتمع شده دربه باال برنامه گیربکس ٢٠١٢ھای سالھای مدلدر
:مطابق شکل زیر استایسیو اتصال برق .قابل انجام استTricoreبا کمک برد 5000Aمدل دربرنامه ریزی آن . قرار گرفته است

برد تریکور                                                                 کانکتور برق ایسیو

و CANHکانکتور ایسیو را به کانکتور آبی رنگ برد به نام ٧٧پایه .کنیدمتصل به پشت پروگرامر را رشته ١٠سفیدرا با کابل Tricoreبرد 
کانکتور ٢را به پایه IGN ایسیو وصل میشود و Groundبه پایه tricoreبرد GNDوصل کنید نقطه CANLکانکتور ایسیو را به ٧٨و پایه 

برد تریکور وصل کنید و منفی تغذیه را به VINو  پایه (BAT+)یسیو ا۶ولتی را به پایه ١٢مثبت یک منبع تغذیه .ایسیو وصل کنید
Ground) وصل میشودایسیو ) ١پایه.

.اھم ، در نقاط مشخص شده در عکس زیر لحیم کنید۴٧٠اھم تا ١٠٠عدد مقاومت بین ۴قبل از روشن کردن تغذیه، 
رای اییپرام داخلی آن از بآن و داخلی را برای فلشEcu Programmer/Hyundai-Kia/SIM2K341-TC1766Flash(GearBox)از لیست 

.را انتخاب کنیدSIM2K341-TC1766EEprom(GearBox)لیست

.از روی ایسیوی ھم مدل خودش تھیه شودسالم و سال تولید ھر ایسیو باید دامپ خودرو با توجه به تنوع مدل 
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سی تریکورا آیبJacj-J5 1.5 MTخودرو Delphi-MT60ایسیو 

:مطابق شکل زیر استایسیو اتصال برق .قابل انجام استTricoreبا کمک برد 5000Aمدل دربرنامه ریزی آن 

برد تریکور                                                                 کانکتور برق ایسیو

و CANHکانکتور ایسیو را به کانکتور آبی رنگ برد به نام ۵۴پایه .کنیدبه پشت پروگرامر متصل را رشته ١٠فیدسرا با کابل Tricoreبرد 
کانکتور ۴٧را به پایه IGN ایسیو وصل میشود و Groundبه پایه tricoreبرد GNDوصل کنید نقطه CANLکانکتور ایسیو را به ۵۵و پایه 

برد تریکور وصل کنید و منفی تغذیه را به VINو  پایه (BAT+)ایسیو ١٧ولتی را به پایه ١٢نبع تغذیه مثبت یک م. ایسیو وصل کنید
Ground) وصل میشودایسیو ) ١پایه.

و یک رشته .اھم ، در نقطه مشخص شده در عکس زیر لحیم کنید۴٧٠اھم تا ١٠٠عدد مقاومت بین ١قبل از روشن کردن تغذیه، 
.آی سی باید از روی فیبر بلند شود١٢٢پایه . روی برد تریکور و برد ایسیو وصل کنیدLی ھاسیم بین نقطه

/Ecu Programmerلیست  JAC/Delphi-MT60-Flash(JACJ5-1.5MT)داخلی آن و برای اییپرام داخلی آن از لیست را برای فلشDelphi-
MT60-EEprom(JACJ5-1.5MT)لحیم شود١٢٢و پایه باید از روی برد برداشته شوددر پایان مقاومت.را انتخاب کنید.
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:منوی عملیات کمکی زیمنس 

)خام یا دارای کد سوئیچ دیگر(که کدسوئیچ سالمی دارد به دامپ سالم معیوببرای انتقال کدسوئیچ از یک دامپ:کپی و بازیابی کدسوئیچ
مثال از روی ایسیو خوانده شده یا فایلش ( این گزینه ، کدسوئیچ دامپی که روی صفحه است با زدن : کپی کد سوئیچ از دامپ به حافظه-١

. به درون حافظه بطور موقت کپی میشود) توسط دکمه باز کردن فایل باز شده

به درون دامپی که در حافظه نگھداری شده بود١با زدن این گزینه ، کدسوئیچی که توسط مرحله : بازیابی کد سوئیچ از حافظه به دامپ-٢
اگر این دامپ ھم مدل ایسیوی خودرو شما باشد با جیتگ این دامپ یا عملیات تبدیل زیمنس، دیگر نیاز به . روی صفحه است بازیابی خواھد شد

.تکرار شود١و باید مرحله حافظه پاک میشودخروج از برنامه کنید که باتوجه .تعریف سوییچ نیست

.و شماره ھای مرجع ت ایسیوبر اساس نام خودرو و یا مشخصاSSATبرای جستجو در میان فایلھای زیمنس و :جستجو در فایلھای زیمنس-٣
Car Name:و سمند و پارس در بعضی موارد فایل مشترک دارند۴٠۵کنید که خودرو ھای توجه( نام خودرو را انتخاب کنید و یا آنرا خالی بگذارید

)و سمند نیز انجام شود۴٠۵و شاید الزم باشد برای پارس جستجو با عنوان 
ECU Type : دوگانه سوز / تکسوز (نوع ایسیو /CIX48/CGD/CA4 را انتخاب کنید و یا آنرا خالی بگذارید...   ) و.

بوت و یا مرجع نرم افزار یک ایسیو را دارید میتوانید ھمه موارد یا یکی از آنھا و یا بخش ابتدایی از این شماره در مواردی که شماره کالیبراسیون یا 
دستگاه در میان تمام دامپھای موجود بدنبال موارد وارد شده گشته و یک یا چند . وارد کنید و دکمه جستجو را بزنیدقسمت مربوطه شماره ھا را 

ایسیوکیت اضافه شده است که کاربر Dumpنیز در پوشه Userپوشه جدیدی بنام . فایل که دارای این مشخصات باشد را به شما نمایش میدھد
نیز قادر به ) binبا فرمت (ه در میان مجموعه فایلھای خوانده شده توسط شما می تواند فایلھای جدید زیمنس خود را به آنجا کپی کند و دستگا

.جستجو میباشد

پر "این گزینه در منوی بافر تحت عنوان (ایجاد دامپ خام آماده تعریف سوئیچ از فایل کددار زیمنس باز شده در بافر : خام کردن فایل لود شده-۴
)موجود استنیز " کردن حافظه

و زیمنس با آی سی ST10F (SSAT/CIX/CGENoFlash)تغییر فرمت فایل زیمنس مابین ایسیوھای با آی سی : د فایل لود شدهانکود و دکو-۵
C167 . یکی از موارد استفاده آن وقتی است که کد سوئیچ خودرو با ایسیوی اشتباھی خوانده شده برای مثال ایسیویCGE بدون فلش اشتباھا

.با زدن این گزینه فرمت آن اصالح خواھد شد. ه با مدل فلش دار خوانده شد
.با زدن مجدد این گزینه ،تغییرات ایجاد شده به حالت اولیه بر میگردد 

دکمه ،باز کردن سوئیچ اتصال کابل دیاگ و از انجام اینکار و پس .انتخاب میشوددانلود اصالحیه ، با انتخاب این گزینه: دانلود خودکار اصالحیه-۶
افزار بطور خودکار ایسیو را بررسی میکند و درصورت نیاز به اصالحیه پنجره ای باز شده و شماره کالیبراسیون برنامه نرم . صالحیه را بزنیددانلود ا

ایران خودرو و سایپا و اس ست کلیه ایسیوھای زیمنس برای . را دانلود میکندهداده شده و تنھا در صورت تائید شما اصالحیارتقاء به شما نمایش 
.چه فلشدار و چه بدون فلش قابل استفاده است

/ObdDownload/EcuFIXقطعه و سپس انتخاب توسط دکمه انتخاب دانلود خودکار اصالحیه ( SIEMENS/SSAT(Fix)قابل انتخاب استیزن(
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:دیاگ تاریخچه تغییرات

Bosch M 7.4.11 NGاضافه شدن دیاگ ایسیو -١
١ورژن جدید -٢ و خودرو راناEF7با پشتیبانی موتور ۵٠٠٠گ دیا٠۶
١ورژن جدید -٣ 5000Aبرای مدل ٢٠٠٠زانتیا BoschMp5.2و ۴٠۵پارس و MM8Pبا پشتیبانی ایسیو ۵٠٠٠دیاگ ٠٨
١ورژن جدید -۴ )دیاگ پیشرفته(۴٠٠٣برای دیاگ مدل MAP/MAF/Immoبا پشتیبانی ایسیو ریو۵٠٠٠دیاگ ٠٨
١در دیاگ ورژن ٢٠۶خودرو ) اروپایی–سنسور ٢–تک سنسور (J34اضافه شدن دیاگ ایسیو-۵ ١٠
١در دیاگ ورژن L90و ABS-MANDOاضافه شدن -۶ ١٢
١در دیاگ ورژن Xantia-1800 /Pars ELXاضافه شدن -٧ ١٣
۵٠٠٠به دیاگ BSI-206اضافه شدن -٨

١نسخه   ٩١اسفند ۵٠٠٠:٢۴دیاگ ١٨

٢٠۶خودرو J35-CNGیوی اضافه شدن دیاگ و پیکربندی ایس-١
٢٠۶خودروی AutoLiv SRSاضافه شدن دیاگ و پیکربندی کیسه ھوای -٢
٢٠۶خودروی Teves-MK70اضافه شدن دیاگ و پیکربندی ترمز ضد قفل -٣
SAX500-L90اضافه شدن دیاگ ایسیوی گاز -۴
اضافه شدن راھنمای تعریف سوئیچ پراید والئو-۵
اصالح تعریف سوئیچ پراید والئو-۶
L90شدن فلش ایسیوی اضافه -٧

١نسخه   ١٣٩٣اردیبھشت ۵٠٠٠:٢٧دیاگ ٢٠

CIMتعریف سوئیچ زیمنس -١
SSATتعریف سوئیچ -٢
ICU2تعریف سوئیچ -٣
و بایفول٧٫٤٫١١ضافه شدن کدھای خطای ناشناخته برای پراید ا-٤

١نسخه  )١٣٩٣ر مھ١٧: (دیاگ ٣٠
گکدخوان زیمنس در دیا-١
٢٠۶teves-mk70اصالح ترمز ضد قفل -٢
Autoliv-206اصالح کیسه ھوای -٣
SL96رفع عدم نمایش خطاھا در بعضی از ایسیوھای -۴
SL96ضافه شدن کدھای خطای ناشناخته برای ا-٥
7.4.9رقمی بوش ١۴و سیستم کد M.7.4.4اضافه شدن تعریف سوئیچ بوش -۶
)دیاگ پیشرفته(۴٠٠۴در دیاگ مدل 7.9.7اضافه شدن نمایش مسافت طی شده به نیسان بوش -٧
)دیاگ پیشرفته(۴٠٠۴در دیاگ مدل ٢٠۶اضافه شدن تعریف ایسیو جدید -٨
)دیاگ پیشرفته(۴٠٠۴در دیاگ مدل٢٠۶اضافه شدن پیکره بندی خودکار ایسیوھای بوش  -٩

)دیاگ پیشرفته(۴٠٠۴اضافه شدن دیاگ زامیاد دیزل در دیاگ مدل - ١٠

١نسخه  دوگانه سوزدخوان زیمنس اصالح ک: )١٣٩٣مھر ٢٠: (دیاگ ٣٢

١نسخه  )١٣٩٣دی١٧: (دیاگ ۵٠
رفع ایراد قطع ارتباط در ھنگام نمایش پارامترھای ایسیو در برخی از سری ھای دیاگ-١
SL96رفع ایراد عدم نمایش خطاھا در بعضی از ایسیوھای -٢
)تهدیاگ پیشرف(۴٠٠۴در دیاگ مدل L90اضافه شدن تعریف سوئیچ -٣
با دیاگ روی خودرو٠رتباط رانا زیمنس فاز ارفع ایراد عدم -٤
CIMتعریف سوئیچ بھینه شده-٥
١٫١٨از نسخه me7.4.4اصالحیه کدھای خطای بوش -٦
اصالح مقدار دھی اولیه پراید ساژم-٧
)دیاگ پیشرفته(۴٠٠۴پراید در دیاگ مدل -رانا -٢٠۶برای ۴اضافه شدن ایسیوھای زیمنس یورو -٨
ح خطاھای ترمز ضد قفل بوشاصال-٩

اضافه شدن ترمز ضد قفل بوش پراید- ١٠
)دیاگ پیشرفته(۴٠٠۴در دیاگ مدل )ایمن / کروز ( و پراید ٤٠٥اضافه شدن ایربگ - ١١
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)١٣٩۴شھریور٣٠: (دیاگ ٢نسخه 
)۴٠٠۴در دیاگ مدل (تعریف سوئیچ بوش پراید-١
اضافه شدن دیاگ تیبا-٢
)۴٠٠۴در دیاگ مدل (پراید- تیبا –رانا –۴٠۵-برای خودروھای سمند SRS-SLE  اضافه شدن ایربگ-٣
دوگانه۴٠۵پژو و SAX500-L90ی ناشناخته رفع خطاھا-۴
Bosch 7.4.11 رفع مقادیر اشتباه سنسور اکسیژن پراید-۵
قابلیت عکسبرداری از صفحه نمایش-٦
BSIحذف پرش صفحه در پیکره بندی -٧
دن دیاگ دنااضافه ش-٨

:ایسیوکیت تاریخچه تغییرات

٨نسخه  )١٣٩٠آبان١۵( :٢٢
اولین نسخه برنامه

٨نسخه  )١٣٩٠آذر٢( : ٣٠
٧اضافه شدن ایسیو بوش -١ ۴ OBDبه دانلود و تبدیل از راه EF7سمند گازسوز و بنزینی ٩
سیم۶اضافه شدن ایسیو زیمنس ریو برای پروگرام با کابل -٢
٧ایسیو ھای والئو و ساژم و بوش رایبOBDشدن قابلیت خواندن دامپ از راه اضافه -٣ ۴ ۵
با دو سنسورJ34اصالح دامپ -۴
اضافه شدن دانلود و تبدیل ایسیو زیمنس پیکان وانت ایموبالیزر-۵
A2C00038136(0L72A)سی آیاضافه شدن -۶
SC552091CFUبه شماره Citroen-C5 Dashbordسی آیاضافه شدن -٧

٨نسخه  )١٣٩٠بھمن ۴( : ۴٠
٧برای ایسیو بوش OBDاضافه شدن قابلیت خواندن دامپ از راه -١ ۴ ۴
سیم۶برای پروگرام با کابل L90اضافه شدن ایسیو زیمنس -٢
سیم۶برای پروگرام با کابل Bosch ME7.4.11اضافه شدن ایسیو -٣
)   C5سیتروئن -۴٠٧پژو (6LP2.02ایسیو مگنتی مارلی -۴
والئو –ساژم –برای زیمنس فلشر-۵

٨نسخه  )١٣٩٠بھمن ١۵( : ۴۴
5000Aدر مدل D76F0111GJ(A1)NECاضافه شدن -١
S2000-21اضافه شدن ایسیو -٢

٨نسخه  )١٣٩١فروردین ١۵( : ۵٠
تغییر سخت افزار ایسیو کیت به مولتیپلکس-١
گیربکس اتوماتیک زیمنساضافه شدن ایسیو -٢
BSIاضافه شدن دانلود -٣
5000Aدر مدل PL4برای OBDاز راه EEPROMو خواندن ه شدن دانلود اضاف-۴
۵-
S2000-29اضافه شدن ایسیو -۶

٨نسخه  )١٣٩١فروردین ٢۵( : ۵۵
5000Aدر مدل OBDتبدیل پایه ایسیو زیمنس از راه -١

٨نسخه  )١٣٩١اردیبھشت ١۵(: ۶٠
5000A و5000 در مدلھای SL96ایسیو TMS374سی پروگرام آی-١

٨سخه ن )١٣٩١خرداد ١٨(: ۶۵
و سنسور اکسیژنلنگساز سنسور میلو شبیهPWMبرد تستر -١
زیمنستصحیح دفترچه برای پینھای برق ایسیو گیربکس-٢
5000A ,5000در مدلھای C5-پارس-٢٠۶و کنتینانتال دانلود و تبدیل کلیه ایسیوھای گیربکس زیمنس-٣
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OM457LAاضافه شدن ایسیو ژنراتور برق مرسدس -۴
معرفی مدلھای جدید ارزانتر با قابلیتھای کاھش یافته-۵

٨نسخه   )١٣٩١تیر ١: (۶٧
)مدل اروپایی(آی سی فلش ٢با SL96تصویر اتصال -١
Pride881Cو J34برای OBDاضافه شدن پروگرام اییپرام از راه -٢

٨نسخه   )١٣٩١تیر ٢١: (٧٠
بطور رایگان 5000/5000Aبرای دارندگان ایسیوکیت ۵٠٠٠دیاگ اضافه شدن -١
١۶٠٠اضافه شدن ایسیو فرمان برقی مگان -٢
S2000-3Fاضافه شدن -٣
)معمولی و دنده اتوماتیک( ٢٠۶با موتور ۴٠۵پژو boschMe7.4.4اضافه شدن -۴

٨نسخه   )١٣٩١مرداد ٢١: (٧١
SLC-CNG immoblizerاضافه شدن دانلود و تبدیل -١
boschMe7.4.4د  نسخه جدی٢دانلود و تبدیل اضافه شدن-٢
EF7سمند زیمنس بنزینی دانلود اضافه شدن-٣
اضافه شدن دامپ اییپرام بدون کد انواع ایسیو-۴
بنزینی ایموبالیزرBosch7.4.9دامپ جدید -۵
S2000-23و جیتگ دانلود و تبدیل-۶

٨نسخه   )١٣٩١شھریور ٢١: (٧۴
٧دانلود بوش -١ ۴ (9679087180)شماره مرجع ن ترمز بهبرای رفع ایراد چوب کرددریچه گاز پالستیکی ۵
٧وش دانلود ب-٢ ۴ (9679056580)شماره مرجع برای رفع ایراد چوب کردن ترمز بهدریچه گاز فلزی ۵
٧دانلود بوش -٣ ۴ )9666824680(با شماره مرجع ۵
٧دانلود بوش -۴ ۴ )9666824780(با شماره مرجع ۵
٧دانلود بوش -۵ ۴ )9665790880(با شماره مرجع ۵
(12)(9666824480)با شماره مرجع ٢٠۶پژو boschMe7.4.4نلود دا-۶
(91)(9664081680)با شماره مرجع ٢٠۶پژو boschMe7.4.4دانلود -٧
(9659280280)با شماره مرجع ٢٠۶پژو boschMe7.4.4دانلود -٨
(23)(9644927480)با شماره مرجع ٢٠۶پژو boschMe7.4.4دانلود -٩

(9645937380)با شماره مرجع ٢٠۶پژو boschMe7.4.4دانلود - ١٠
(9647480580)با شماره مرجع ٢٠۶پژو boschMe7.4.4دانلود - ١١
(35)(9650346180)با شماره مرجع ٢٠۶پژو boschMe7.4.4دانلود - ١٢
(9653213180)با شماره مرجع ٢٠۶دانلود گیربکس - ١٣

٨نسخه   )١٣٩١مھر ٩: (٧٩
.به ایسیوکیت Bosch M 7.4.11 NGایسیو پرایددانلود اضافه شدن -١
۴٢٠ولو داشبورداضافه شدن جیتگ برد -٢

٨نسخه   )١٣٩١مھر ٢۶: (٨٠
٧دانلود بوش -١ ۴ (9652552380)به شماره مرجع ۵
M4-E3 و M4-E1سریھای J34دانلود -٢
تنظیمات قطعهلود شده در بافر با زدن دکمه نمایش کدسوئیچ و کیلومتر دامپھای زیمنس-٣
5000Aبرای مدل OBDاز راه ) معمولی و ایموبالیزر(یچ و کیلومتر زیمنس بنزینیخواندن کد سوئ-۴

٨نسخه   )١٣٩١مھر ٢۵: (٨١
5000Aدر مدل OBDاز راه CNG+ تبدیل زیمنس -١

٨نسخه   )١٣٩١آذر ١۵: (٨۴
٣٠٧پژو J34دانلود -١
5000Aساده سازی و اصالح تبدیل زیمنس در مدل -٢
PL4_206_EEprom_95160اییپرام والئو توسط دکمه تنظیمات قطعه در نمایش اکسس کد و کیلومتر-٣

٨نسخه   )١٣٩١دی ۵: (٨۶
با زدن دکمه تنظیمات قطعه (A2C00038136)نمایش اکسس کد ذخیره شده در دامپ ایموبالیزر زیمنس-١
نمایش شماره مرجع و ورژن دامپ زیمنس با زدن دکمه تنظیمات قطعه -٢
نت ایموبالیزراصالح دامپ پیکان وا-٣
٧اضافه شدن دامپھای بوش -۴ ۴ ٧و ۴ ۴ تیونینگ۵

٨نسخه   )١٣٩١بھمن٩: (٨٩
S2000-2A-Europe , S2000-2A , S2000-25اضافه شدن دانلود -٩

5000Aدر مدل اصالح تبدیل پیکان وانت ایموبالیزر زیمنس- ١٠
اضافه شدن یک مرحله باز بست سوئیچ در تبدیل زیمنس- ١١
زامیادBosch 7.9.7.1و فلش اضافه شدن دانلود- ١٢
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٦١

ILX7E2015WY5356Fاضافه شدن دانلود  روا زیمنس گاز  و دامپ  سمند گاز با شماره - ١٣
به صفر کیلومتربدون ایموبالیزر اصالح تمام دامپھای زیمنس بنزینی - ١۴

٨نسخه   )١٣٩١اسفند٣: (٩٠
شناسایی ایسیواضافه شدن شناسایی خودکار انواع ایسیو توسط دکمه -١
و اضافه شدن تصویر آن به دفترچهاز راه جیتگS2000-35صالح پاک شدن و پروگرام ا-٢
ھای ایپرام از نرم افزار ایسیو کیت به نرم افزار پروگرامرسیانتقال آی-٣
اضافه شدن دانلود ایسیو زیمنس تیبای بنزینی-۴

٨نسخه   )١٣٩٢خرداد١٨: (٩۵
L90انه سوز خودرو دوگSAX-500اضافه شدن دانلود ایسیو -١
(J-35 CNG)٢٠۶دانلود ایسیو دوگانه سوز -٢
برای اولین بار در ایران(J-35 CNG)٢٠۶پروگرام جیتگ ایسیو دوگانه سوز -٣
L90پروگرام جیتگ ایسیو دوگانه سوز زیمنس -۴
جھت حفظ پیکربندی بعد از پروگرامFNاضافه شدن اییپرام -۵
روی ایسیوی دوگانه سوز نصب استکه ب٩١دانلود زیمنس پراید بنزینی اسفند -۶
5000Aبرای اولین بار در ایران درمدل OBDاضافه شدن خواندن کد و تبدیل ایسیوھای دوگانه سوز زیمنس از راه -٧

٩نسخه   )١٣٩٢آبان ١٩: (٠۵
Mercedes-457, Merceds-FHاضافه شدن ایسیوھای -١
خام شدن دامپ پراید بنزینی با ایسیو بایفول-٢
C05تا C02از نسخه FNدامپھای اضافه شدن -٣
٢٠۶رفع ایراد تنظیمات قطعه در ایسیو ساژم -۴

٩نسخه   )١٣٩٣فروردین ٢١: (٢٠
Aدر مدل HC908AZ60A )سیآی(ولوتھویه مطبوع کامیون-١
Aدر مدل HC908AZ60A )سیآی(١٨۴٣اکتروسکامیون شیشه باالبر -٢
Aمدل در9S12DP256)سی آی(مگان UCH(BSI)جیتگ-٣
MB90F457S- MB90F387S)آی سی (OMVL-RAF04کیت گازجیتگ  -۴
MB90F347CA)آی سی (تکمیل کاری ۴٠۵OMVLپژو کیت گازجیتگ  -۵
R5F2123)  آی سی(DDN / PDN ماجول درب سمند مولتی پلکسجیتگ-۶
Aدر مدل A2C00021756 )سی آی(سی قفل فرمان مرسدس آی-٧
SSATجیتگ ایسیو -٨
Aدر مدل MPC562 )سی آی(Bosch EDC 16C39دیزل وانت زامیاد جیتگ ایسیو -٩

Aدر مدل MPC562 )سی آی(SIM2K-H34جیتگ ایسیو سوناتا  - ١٠
Aدر مدل Tricore-1796 )سی آی(Bosch17.4جیتگ ایسیو - ١١
مولتی پلکس٢٠۶/رانا/سمندCCNدانلود - ١٢
مولتی پلکس٢٠۶/رانا/سمندFNدانلود - ١٣
مولتی پلکس٢٠۶/رانا/سمندPDNDDN /دانلود- ١۴
مولتی پلکس٢٠۶/رانا/سمندCCNپیکر بندی - ١۵
مولتی پلکس٢٠۶/رانا/سمندFNپیکر بندی - ١۶
مولتی پلکس٢٠۶/رانا/سمندPDN/DDNپیکر بندی - ١٧
٩نسخه ازPWMشبیه ساز در (2+58)رفع ایراد دور موتور - ١٨ ٠۵
اروپاییSL96برای تبدیل )TMS374دامپ داخلی ( ایران SL96اضافه شدن دامپ ایپرام داخلی - ١٩
29F010Bبرای SL96_405اضافه شدن دامپ فلش - ٢٠
SL96ایسیو GAL16V8D اضافه شدن دامپ - ٢١
و زانتیا بیکد7.4.11/7.9.7اضافه شدن دامپھای خام اییپرام پراید بوش - ٢٢
در عملیات جیتگ۴رفع خطای رمز نگاری - ٢٣
29F200BBبا آی سی Mercedes-PLD-FH ایسیو جیتگ اضافه شدن - ٢۴
(BB2MLNH1)٢٠٠٠مزدا Siemence-CA4 دانلود - ٢۵
CR3(TB491PM1)تیبا دانلود - ٢۶
CBM(C05TRTC3)دانلود رانا زیمنس- ٢٧
CR2 (TURM20P1)دانلود رانا زیمنس - ٢٨
CIM(C06KK4C2)دانلود ایسیو زیمنس وانت - ٢٩
C03STEC1و C05SS2C1نسخه ٢در CR3دانلود ایسیو زیمنس پراید - ٣٠
7.9.7نزینیبدانلود پراید بوش- ٣١
S2000-21دانلود ایسیو - ٣٢
)حل مشکل پاک شدن کد سوئیچ(M.7.4.4دانلود بوش آفریقایی - ٣٣
)حل مشکل فشنگی دمای آب(EF7-CI8-G08دانلود سمند زیمنس بنزینی - ٣۴
EF7-CIU-G09دانلود سمند زیمنس بنزینی - ٣۵
EF7-CIR(SG71CM02)دانلود سمند زیمنس بنزینی - ٣۶
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٦٢

IAX7E223جدید (CBE) بایفول زیمنس ۴٠۵دانلود - ٣٧
XC80MP02جدید (CB7)بایفول زیمنس دانلود پراید - ٣٨
Aدر مدل )X180PM02(ارتقاء یافته زیمنس دانلود و تبدیل پایه پراید - ٣٩
Aر مدل دA80SGK63بنزینی با ایسیو دوگانه سوززیمنس تبدیل پایه پراید - ۴٠
Aدر مدل S817GPM2سوزبنزینی با ایسیو دوگانه زیمنس خواندن کد و تبدیل پایه تیبا - ۴١

C٩نسخه   )١٣٩٣اردیبھشت ٢١: (٢٠
CIM(C05KDUC1)دانلود ایسیو زیمنس پارس -١
بنزینیSSATدانلود پارس -٢
دوگانهSSATدانلود پارس -٣
(C05U4C2)۴دانلود پراید یورو -۴
دانلود زیمنس زامیاد بنزینی-۵
دانلود زیمنس زامیاد دوگانه-۶
CA2(3AA0SGK1)گانه دانلود پراید بنزینی با ایسیو دو-٧
(BD2MLNH1)٢٠٠٠دانلود مزدا -٨

٩نسخه  )١٣٩٣خرداد٣: (٢١
جیتگ ایسیو بنز اسپیرینتر-١
رقمی سایپا١۴رقمی ایران خودرو و ٨نمایش کد سوئیچ -٢
PIRO04جیتگ کیت گاز -٣
)غرب استیل(جیتگ ایسیو گاز نیسان -۴

٩نسخه  )١٣٩٣تیر١٠: (٢٢
(4A60DUK1)گانه دانلود ایسیو زیمنس پارس دو-١
٢یوروپارس دوگانهSSATدانلود -٢
۴دوگانه پارس یورو SSATدانلود -٣
S2000_3F(9644235980(دانلود-۴
CIRدانلود پیکان وانت زیمنس بنزینی -۵
(CB6)دانلود پراید زیمنس بایفول -۶
تعریف ریموت سمند مالتیپلکس-٧

٩نسخه  )١٣٩٣مھر٢٠: (ایسیوکیت٣٠
.تبدیل ، دکمه ریختن برنامه خاموش خواھد بودنکردن ایسیو کیت به بعد در صورت باز نکردن فایل یا انتخاب از این نسخه : توجه

)نیاز به آپدیت سخت افزار( CBMدر مدل جدید )ریست کردن(و رانا CBM٢٠۶برنامه ریزی وJTAGپروگرام -١
٢-JTAG و دامپPDNسمند
OBDراه کانکتور از و راناCBM٢٠۶دانلود و پیکره بندی -٣
کد پیکره بندی شدهو دامپھای بی7.4.5اضافه شدن انتخاب تبدیل برای اییپرام انواع بوش -۴
٧بوش و تبدیلدانلود-۵ ۴ 9805007380و سخت افزار )9679111980(با شماره مرجع ۵
٧بوش و تبدیل دانلود -۶ ۴ )9662738080(با شماره مرجع ۵
٧بوش و تبدیل دانلود -٧ ۴ )9648024580(اره مرجع با شم۴
S2000-1و تبدیل دانلود-٨
S2000-24و تبدیل دانلود-٩

S2000-2Bو تبدیل دانلود- ١٠
S2000-2Cو تبدیل دانلود- ١١
S2000-3Aو تبدیل دانلود- ١٢
:زیروارداتی با شماره ھای مرجع نرم افزاریj34مدل ایسیو ١۵بیش از دانلود و تبدیل - ١٣

٩۶۶٩-٧٣١٧٩٨٠۶۶۶٢۶٩-٢٨٨٠۶۶٩-٧٢٧٨١٨٠۶۶۵٩-٩٩٠٣٨٠۶۶۵٠۵٩-١٠٨٠۶۶٣٣٩۴٩-١٨٠۶۶۴۵٩-٨٩٨٨٠۶۶٩-١٩٧٨٨٨٠۶۶۵٩٩٠٣٨٠-
٩۶۶۶٢۵٧۵٩-٨٠۶۶۵٣۶۴٩٨٠-

برای تیپھای مختلف خودروکد پیکره بندی شدهو دامپھای بیJ34اضافه شدن انتخاب تبدیل برای اییپرام انواع - ١۴
ردکارککیلومترو اضافه شدن دکمه تنظیمات قطعه برای اییپرام انواع بوش - ١۵
CA5 سوزگانه٢پرایددانلود ایسیو زیمنس- ١۶
)IAX7E222(گانه سوز ٢دانلود ایسیو زیمنس پارس - ١٧
YG20240133-A(CIM-E4(بنزینیدانلود ایسیو زیمنس پارس  - ١٨
IK00421380-AبنزینیEF7دانلود ایسیو زیمنس - ١٩
)4A50p0K4(گانه سوز ٢پیکان وانتدانلود ایسیو زیمنس - ٢٠
)CIY(بنزینیپیکان وانتنس دانلود ایسیو زیم- ٢١
)C05SV4C1(پراید بنزینیوانتدانلود ایسیو زیمنس - ٢٢
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٦٣

)MAS-NCNI(زامیادوانتدانلود ایسیو زیمنس - ٢٣
۴پارس بنزینی یوروSSATدانلود ایسیو - ٢۴

٩نسخه  )١٣٩٣مھر٢۶: (٣١
CBMاضافه کردن نقشه کابل شیلد پروگرام -١
(C05U4C1)۴دانلود پراید یورو -٢

٩نسخه  )١٣٩٣آبان١٠: (٣٢
CBMنقشه روی برد -١
MUXرفع ایراد دکمه نوشتن پیکره بندی در -٢
اضافه شدن دکمه پاک کردن برای پاک کردن کدھای خطای نودھای ماکس و اکوماکس در ایسیوکیت-٣
206P6Lرانا و ICNاضافه شدن دانلود و پیکره بندی -۴
٧دانلود و تبدیل بوش -۵ ۴ )9645733380(ره مرجع با شماکروز و لیمیتر فعال ۴
٧و تبدیل بوش دانلود-۶ ۴ )9666830180(با شماره مرجع ۵
٧دانلود و تبدیل بوش -٧ ۴ )9691527880(با شماره مرجع ۵

٩نسخه  )١٣٩٣ذرآ٢۵: (٣۴
)۵٠صفحه ( CGD) کروز(ایسیو زیمنس جیتگپروگرام -١
)۵١صفحه ( CXI34) کروز(پروگرام جیتگ ایسیو زیمنس -٢
)۴٧صفحه (لندی رنزو امگاس سمندایسیو گاز جیتگ  -٣
)٣٩صفحه (405SLCای کارخانهOMVLدامپ جیتگ و دامپ اضافه شدن -۴
(C05EE4C1)بنزینیEF7دانلود ایسیو زیمنس -۵
(8AIMCK01)بنزینیپرایددانلود ایسیو زیمنس -۶
با سیستم ایموبالیزر زیمنس قدیمیCA5پراید دوگانه دانلود ایسیو -٧
PDN/DDNنلود اصالحیه دا-٨
CANدانلود سریع زیمنس -٩

٩نسخه  )١٣٩٣دی١۵: (٣۶
CCNSMSپروگرام جیتگ نود -١
CXI48) کروز(پروگرام جیتگ ایسیو زیمنس -٢
CGDخواندن و نوشتن اییپرام ایسیو -٣

٩نسخه  )١٣٩٣اسفند۴: (٣٨
me7.4.4٢٠۶برای اییپرام بوش تبدیلاضافه شدن تنظیمات قطعه و انتخاب -١
)٣٣صفحه ( ولوه شدن جیتگ برد الیت کامیون اضاف-٢
)۴٢صفحه ( 2013 و2007 سوناتاSIM2K-141مدل ایسیو ٢اضافه شدن جیتگ -٣
YG20240183-Aبا کالیبراسیون ۴یوروCEEبنزینی ۴٠۵زیمنس اضافه شدن دانلود-۴
IK00448880-Aبا کالیبراسیون ۴یوروCGKاضافه شدن دانلود زیمنس سمند سورن بنزینی -۵
CA2SZBC3با کالیبراسیون CIX48زیمنس زامیاد دوگانه جیتگ اضافه شدن -۶
C03STECCبا شماره کالیبراسیون CIM-C03 بنزینیاضافه شدن دانلود زیمنس-٧
٧اضافه شدن دانلود و تبدیل بوش -٨ ۴ دوگانه بدون ایموبالیزر سری اول٩
٧اضافه شدن دانلود و تبدیل بوش -٩ ۴ SMSسمند مالتیپلکس ٩

)جیتگ(CGDاییپرام خواندن و نوشتن بھینه سازی - ١٠
٧قطعه برای بوش تاضافه شدن تنظیما- ١١ ۴ پراید١١
سمند مولتی پلکسPDN/DDNبھینه سازی دانلود - ١٢
CCN-SMS / FN-Multiplexبرای ) تنھا(اضافه شدن خواندن و نوشتن اییپرام - ١٣

٩نسخه  )١٣٩٣اسفند ١٧: (٣٩
)٩۶۶۶۵١١٧٨٠(J34دانلود -١
)٩۶۶٢٣۴٠۶٨٠(J34دانلود -٢
)٩۶۶١٣٨۶٢٨٠(J34دانلود -٣
)٩۶۶٣٣٣٧۶٨٠(Bosch7.4.5دانلود -۴
)S2000-3E)9657178280دانلود -۵
)۵١صفحه (CRC3تیباجیتگ ایسیوی زیمنس جدید -۶

٩نسخه  )١٣٩۴خرداد٢۶: (۴١
)را مطالعه کنید٧ا سیستم جدید صفحه حتما برای آشنایی ب(سیستم جدید تبدیل زیمنس برای کلیه زیمنسھای تکسوز و دوگانه -١
)48صفحه (CGEجیتگ ایسیوی زیمنس -٢
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٦٤

CA2SUMC2پراید با شماره کالیبراسیون CA6دوگانهزیمنساضافه شدن دانلود -٣
CA2SZBC3با شماره کالیبراسیون زامیادCA6 دوگانه زیمنساضافه شدن جیتگ-۴
IK00501080-Aکالیبراسیون با شمارهCGE٢٠۶-بنزینی زیمنساضافه شدن دانلود -۵
CEF٢٠۶-بنزینی زیمنساضافه شدن دانلود -۶
IK00389380-Aبا شماره کالیبراسیون CGT٢٠۶-بنزینی زیمنساضافه شدن دانلود -٧
YG20240188-Aبا شماره کالیبراسیون TU5 موتور CEE-405بنزینی زیمنساضافه شدن دانلود-٨
YG20240183-Aبا شماره کالیبراسیون CGE-405بنزینی زیمنساضافه شدن دانلود-٩

CIU/CIZسمند EF7زیمنساضافه شدن دانلود- ١٠
CA2KK4C5با شماره کالیبراسیون CIMزیمنس دوگانه پیکان وانت اضافه شدن دانلود - ١١
CA2STSC2با شماره کالیبراسیون ابتیCA2دوگانهزیمنساضافه شدن دانلود - ١٢
S818GPM1تیبا با شماره کالیبراسیون CA2نی با ایسیوی دوگانهبنزیزیمنساضافه شدن دانلود - ١٣
اپایران خودرو فلش دار اصالحیه خطای سنسور میل سوپSSATدانلوداضافه شدن - ١۴
ضدسرقتme7.4.4با ایسیوی بوش 405اضافه شدن دانلود - ١۵
اضافه شدن توضیحات و مشخصات برای برخی دامپھای قدیمی- ١۶

٩نسخه  )١٣٩۴تیر1: (۴٢
B-72323856با شماره کالیبراسیون Mazda2000-CIM زیمنساضافه شدن دانلود -١
BB2MLNH3با شماره کالیبراسیون بنزینیMazda2000-CA4 زیمنساضافه شدن دانلود -١

٩نسخه  )١٣٩۴تیر٢: (۴٣
X4CI1P03فلش دار با شماره کالیبراسیون SSATاضافه شدن دانلود -١
X4GI2P02ش دار با شماره کالیبراسیون فلSSATاضافه شدن دانلود -٢

٩نسخه  )١٣٩۴تیر٩: (۴۴
C-72323856با شماره کالیبراسیون Mazda2000-CIM2 زیمنساضافه شدن دانلود -١
C06TPTC1با شماره کالیبراسیون CRCپراید زیمنساضافه شدن دانلود -٢
روتیپ خودبرحسب دامپ گیربکس و نامگذاری AL4دامپھای جدید گیربکس -٣
ی زیمنسرفع خطای خواندن از آدرس غیر معتبر در برخی ایسیوھا-۴

٩نسخه  )١٣٩۴تیر١١: (۴۶
CIM1زیمنس پراید وانت اضافه شدن دانلود -١

٩نسخه  )١٣٩۴آذر۴: (۵٣
)۵٣صفحه (زامیاد) گاز(جیتگ ایسیو لواتو اضافه شدن -١
C05KX4C1سیون با شماره کالیبراCGXبنزینی پارس زیمنساضافه شدن دانلود -٢
CGEزیمنس بنزینی پارس اضافه شدن دانلود -٣
CGEپرایدزیمنس بنزینی اضافه شدن دانلود -۴
٢٠۶CGEزیمنس بنزینی اضافه شدن دانلود -۵
EF7CGE-سمند زیمنس بنزینی اضافه شدن دانلود -۶

مورد زیر٧شامل ٩۴موجود تا آذر وخودرایرانپلکستکمیل دانلود و جیتگ کلیه نودھای مولتی
)۵٣صفحه (اکوماکسو رانا٢٠۶خودروھای FAM (FCM)و پیکره بندی ماجول دانلود جیتگ و اضافه شدن -٧
)۵٣صفحه (و رانا اکوماکس٢٠۶خودروھای MFDاضافه شدن دانلود -٨
)۵٣صفحه (اکوماکس٢٠۶/راناMFD3نود دانلودجیتگ و اضافه شدن -٩

)۵٣صفحه () دنا/سمند (ICN-SMS   دانلودجیتگ و اضافه شدن - ١٠
)۵۴صفحه () دنا/سمند (RN-SMS  دانلودجیتگ و اضافه شدن - ١١
)۵۴صفحه () دنا/سمند (FN-SMS  دانلودجیتگ و اضافه شدن - ١٢
)۵۴صفحه () دنا/سمند (DCN-SMS  دانلودجیتگ و اضافه شدن - ١٣

٩نسخه  )١٣٩۴دی١۵: (۵٧
٩نسخه CGDاصالح نوشتن اییپرام -١ ۵٣
کپی کد از دامپ خراب به دامپ سالممنوی عملیات کدسوئیچ زیمنس برای اضافه شدن -٢
دکمه اجرای خودکار ھوشمند برای جیتگ-٣
پراید دوگانهCIX-48اضافه شدن دامپ جیتگ -۴
تیبا دوگانهCIX-48اضافه شدن دامپ جیتگ -۵
CGEرانازیمنس بنزینی اضافه شدن دانلود -۶
٢٠٠٠CGEمزدا زیمنس بنزینی اضافه شدن دانلود -٧
اضافه شدن دانلود زامیاد بنزینی بوش با کنیستر-٨
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٦٥

٩نسخه  )١٣٩۴بھمن٢۶: (۶١
CBR-CIMدوگانه ۴٠۵دانلود و تبدیل  -١
CA2SZBC3با شماره کالیبراسیون زامیادCA6 دوگانه زیمنساضافه شدن دانلود-٢
دنابنزینی۴دانلود و جیتگ بوش یورو -٣
XU7دوگانه سوز زیمنس (Refill)دانلود رفع کننده مشکل آمپر بنزین-۴
برای باال بودن دور موتور و رفع خطای سنسور میل سوپاپXU7دوگانه و تکسوز SSATدانلود اصالحیه  -۵
سمند برای رفع مشکل ریپ زدنEF7-CIMدانلود اصالحیه  -۶
)نمایش پیامھای راھنمای دیداری( SMSمالتیپلکس و - بھینه سازی تعریف ریموت اکوماکس-٧

٩نسخه  )١٣٩۵اردیبھشت٢٠: (۶۴
٣۴۵نسخه ٢٠۶رانا و CBMدانلود-١
٣٠۴نسخه ٢٠۶رانا و FCMدانلود-٢
٣٨١نسخه ٢٠۶رانا و ICNدانلود-٣
70Bنسخه ٢٠۶رانا و MFD-HIGHENDدانلود-۴
۴و سمند نسخه دناCCNدانلود -۵ ۶٠
۴و سمند نسخه دناFNدانلود -۶ ١٠
۴و سمند نسخه دناRNدانلود -٧ ٠٠
۴و سمند نسخه دناDCNدانلود -٨ ٠٠
۴نسخه دناICNدانلود -٩ ٣٠

۴نسخه سمندICNدانلود - ١٠ ٣٠
EcuProgrammer/Renault/UCH_L90_95040در قسمت UCH-L90-95040کدخوان- ١١
بنزینی۴یوروCEFجیتگ  پارس / تبدیل / دانلود - ١٢
بنزینی۴یوروCGEجیتگ  تیبا / تبدیل / دانلود - ١٣
XU7دوگانه سوز پیکان وانت (Refill)مشکل آمپر بنزین دانلود رفع کننده - ١۴
سمند/دنا۴یوروبنزینی 7.4.9دانلود رفع کننده مشکل آمپر بنزین بوش - ١۵

٩نسخه  )١٣٩۵تیر۶: (۶٨
.OBD-Download\ECUFIXبه مدل دانلود اصالحی جدید ایران خودرو و منتقل شدن دانلودھای اصالحی ١۶اضافه شدن -١

OBD-Download\ECUFIX\Siemence/SSAT(Fix)بطور خودکار شده و کافیست از SSATیه برای تمام ایسیوھای زیمنس و دانلود اصالح
فلشدار یا بدون / تکسوز یا دوگانهSSAT/ تکسوز CIM(در صورت وجود اصالحیه برای ایسیو. دکمه ریختن برنامه را بزنیدرا انتخاب کرده و 

.خواھد شددانلود)ایسیوبدون نگرانی از مدل (با ضریب اطمینان باال دقیقه ١ت تائید از شما در کمتر از ، بعد از دریاف)فلش بیرونی
.٩۵مورد دانلود و تبدیل ایسیوھای جدید زیمنس سه ماھه اول سال ٧اضافه شدن -٢
)Aتنھا در مدل ()۵۵صفحه (دای سیلندر کیا و ھیون۴مربوط به خودروھای SIM2K341اضافه شدن جیتگ گیربکس اتوماتیک ایسیوی -٣
۴و سمند نسخه دناDCNدانلود -۴ ٢٠
)کولراز کار افتادن (سمند اکوماکسCBMاصالح پیکره بندی -۵
در صورتی که بر اثر . سیستمDocumentsدر پوشه ECUKITLogنگھداری سابقه ایسیوھای شناسایی شده و دانلود و تبدیل شده در فایل -۶

.بازیابی استی و پیگیر، شماره اصلی ایسیو در این فایل ثبت شده است و قابل ایسیو بھم بریزد دانلود اشتباه برنامه 

٩نسخه  )١٣٩۵تیر١۵: (۶٩
)Aتنھا در مدل ()۵۶صفحه (JACK-J5 مربوط به خودروDelphi-MT60اضافه شدن جیتگ ایسیوی -١
OBD-Download/CECدر منوی ۴٠۵و پارسCECدانلود تعریف ریموت و اضافه شدن -٢
ECU-Programmer/BSIدر قسمت 95160از آی سی BSI٢٠۶اضافه شدن کدخوان -٣

٩نسخه  )١٣٩۵مرداد٢۶: (٧٢
)برای ایسیوھای قفل نشده( بدون فلش CGEاضافه شدن جیتگ ایسیوی-١
)سایناو ، تیبا ناو را٢٠۶،سمند ، ۴٠۵پراید،(بدون فلش بیرونی CGEایسیویدانلود و تبدیل و خواندن اضافه شدن -٢
٩۵مربوط به تیر و مرداد خودروھای دانلود و تبدیل ایسیوھای اضافه شدن -٣
سورن و دناCBMجیتگ و دانلود اضافه شدن -۴
اصالحیه آمپر بنزین پراید دوگانهاضافه شدن-۵
Eحذف محدودیت دانلود مالتی پلکس برای دارندگان مدل -۶

٩نسخه  )١٣٩۵شھریور٣: (٧٣
.دفترچه۵٧توضیحات در صفحه . استاین منو جایگزین عملیات کد سوئیچ  زیمنس شده ".  عملیات کمکی زیمنس"نوی ماضافه شدن-١
.چند مدل زیمنسبرای روشن شدن دکمه تبدیل وجدید زیمنسدانلود۴اضافه شدن -٢

٩دامپ اصالحیه که از نسخه  مدل١٧منھای ( دامپ رسیده ١۵٠به بیش از SSATمجموعه دامپھای زیمنس و تا به این نسخه  از ۶٨
فایل و تعداد ۴٧٠مجموعه دامپھای انواع ایسیو ھا و قطعات قابل برنامه ریزی در حال حاضر باالی ) زیمنس جدا شده اندکاملدامپھای

عنوان ٢٣٠٠٠. میباشدعنوان٧٣٨در ایسیوکیت )دانلود و تبدیل و فلش و جیتگ(ل انتخاب توسط دکمه انتخاب قطعهبعناوین خودرویی قا
.سی قابل انتخاب می باشدغیر خودرویی و خودرویی نیز از طریق برنامه پروگرامر آیقابل برنامه ریزی قطعه 

در صورتی که ایسیو جدید باشد و در لیست نباشد  یا قبال اشتباه دانلود شده باشد در میان :بھینه سازی شناسایی خودکار برای زیمنس-٣
و قابل دانلود روی بدنبال دامپھای مشابه)Dump\Userواقع در پوشه (کاربر تھیه شده توسط ،جدید ایسیو ه و حتی فایلھای فایلھای دستگا
.ایسیو میگردد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


٦٦

٩نسخه  )١٣٩۵شھریور١٧: (٧۶
.دفترچه۵٧توضیحات در صفحه . جستجو در فایلھای زیمنسنوع ایسیو در قسمت جستجو بر اساس نام خودرو واضافه شدن-١
.دفترچه۵٧توضیحات در صفحه . "عملیات کمکی زیمنس"اضافه شدن دانلود خودکار اصالحیه در منوی -٢
.اضافه شدن چندین اصالحیه شرکت سایپا و دانلود و تبدیل جدید-٣
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