
 
 
 
 
 

ذیربط مدیریتھاي - 6  خدمات پس از فروش معاون - 5  بازرگاني معاون - 4  مھندسي و كیفیت معاون- 3مدیرعامل مقام قائم2-مدیرعامل -1 : نسخ توزیع
 FRS530كد فرم:      سایپا امدادخودرو- 8  مجاز نمایندگیھاي - 7 

)(سهامی خاصسايپا يدكشرکت بازرگانی   

 
)مهندسی(مدیریت   

  30/4/1397تاريخ:

  4از  1 صفحة    :شماره  فنی  اطالعیه
  وييک و ساينا اتوماتيکكدرو: نوع خو 

  140 نسخه –موضوع : روش بروز رسانی دستگاه عیب یاب جامع مدل سیار ( پرتابل ) 
  

  روش بروز رسانی : 
  دانلود نمایید.زیر  بروزرسانی را از آدرس فایلابتدا  -1

 نوع مستند : اطالعیه فنی دستگاه عیب یاب ←  X100گروه خودرو   ←دستگاه عیب یاب   ←مهندسی کیفیت  ←پورتال سایپا یدك 

 فایل را پس از دانلود کردن از حالت فشرده خارج نمایید. -2

الیسـنس دریافـت   () را دریافت نماییـد  msdlicenseفایل الیسنس (   در صورت خرید برنامه عیب یابی براي خودروهاي جدید ، میبایست -3
 ي به فایل الیسنس ندارید.) و در غیر این صورت نیاز ذکر شد کپی کنید 2شده را در کنار محتویات پوشه اي که در مرحله 

 .ذکر شد کپی کنید 2دریافت شده را در کنار محتویات پوشه اي که در مرحله  الیسنس -4

ه را از یـک سـمت بـه کـامپیوتر     دستگا USBکافیست کابل ) تهیه و براي اینکار  Backupقبل از بروزرسانی، از دستگاه ، فایل پشتیبان (  -5
 ا در حالت فشرده نگهداشته و سر دیگر کابل را به دستگاه متصل نمایید.و سپس کلید جهت نماي پایین رمتصل 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 

در صورتیکه درست عمل کرده باشـید بـر روي صـفحه نمـایش دسـتگاه عبـارت        -6
Device is running in USB mode     همانند شکل روبـرو ظـاهر شـده و در

My Computer نشان داده خواهد شد.  شما درایو دستگاه مانند شکل زیر  

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  هینام: مهدي علیشا

  امضاء
  مهدي علیشاهینام: 
  امضاء

  نام: شهرام رضایی عدل
  امضاء
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ذیربط مدیریتھاي - 6  خدمات پس از فروش معاون - 5  بازرگاني معاون - 4  مھندسي و كیفیت معاون- 3مدیرعامل مقام قائم2-مدیرعامل -1 : نسخ توزیع
 FRS530كد فرم:      سایپا امدادخودرو- 8  مجاز نمایندگیھاي - 7 

)(سهامی خاصسايپا يدكشرکت بازرگانی   

 
)مهندسی(مدیریت   

  30/4/1397تاريخ:

  4از  2 صفحة    :شماره  فنی  اطالعیه
  وييک و ساينا اتوماتيکكدرو: نوع خو 

ره ) ذخیـ Backupدرایو مربوط به دستگاه را باز کرده و جهت اطمینان تمام فایلهاي داخل آنرا بر روي کـامپیوتر بعنـوان فایـل پشـتیبان (     -7
 نمائید.

با کلیک راست بر روي درایو دستگاه همانند شـکل روبـرو آنـرا     -8
بسیار دقت کنیـد تـا اشـتباها    فرمت نمایید. در هنگام فرمت 

اطالعات سایر درایوها را فرمت نکنید زیرا بعد از فرمت کردن 
 امکان بازگشت اطالعات وجود نخواهد شد.

  

دانلـود  اي کـه   بعد از انجام مرحله قبل، تمامی محتویات پوشه -9
را هماننـد  نموده اید (به عالوه فایل الیسـنس اگـر نیـاز داریـد)    

 Pasteتصاویر زیر انتخاب، سپس کپی کرده و در درایو دستگاه 
حتمـا   msdlicenseفایل در صورت نیاز، دقت کنید تا (نمایید. 
 )کپی شود

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  گاه را جدا کرده و دوباره وصل کنید و منتظر بمانید تا بروزرسانی کامل شود.دست USBبعد از اینکه همگی فایلها کپی شدند یکبار کابل  -10

 تماس حاصل نمایید. 61611625در صورت نیاز به دریافت راهنمایی می توانید با شماره  -11

خـود را از طریـق    نمایندگیهایی که مایل به خرید دستگاه پرتابل و یا ارتقاي اینترفیس قدیمی ( تعویض ) می باشند می توانند درخواسـت  -12
  ه اي مربوط به خود اعالم نماید.اتوماسیون به دفتر منطق

  

  تصويب كننده  تاييد كننده   تهيه كننده
  علیشاهیمهدی نام: 
  امضاء

  مهدي علیشاهینام: 
  امضاء

  شهرام رضايي عدلنام: 
  امضاء
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ذیربط مدیریتھاي - 6  خدمات پس از فروش معاون - 5  بازرگاني معاون - 4  مھندسي و كیفیت معاون- 3مدیرعامل مقام قائم2-مدیرعامل -1 : نسخ توزیع
 FRS530كد فرم:      سایپا امدادخودرو- 8  مجاز نمایندگیھاي - 7 

)(سهامی خاصسايپا يدكشرکت بازرگانی   

 
)مهندسی(مدیریت   

  30/4/1397تاريخ:

  4از  3 صفحة    :شماره  فنی  اطالعیه
  وييک و ساينا اتوماتيکكدرو: نوع خو 

  
  اطالعات نهایی تغییر ورژن :

  
 براي خودروي پراید LZNF  هاي شرکت ECUدر  LS121002به کالیبراسیون  LS120001کالیبراسیون  پیاده سازي .1

مشاهده مغایرت در پارامتر دماي ،  بار استارت خوردن خودرو 2،  افزایش دور موتور به هنگام تعویض دنده: به هنگام مشاهده ایرادات  توجه
  نسبت به تبدیل کالیبراسیون اقدام نمایید. موقتروشن شدن چراغ چک با خطاهاي و همچنین  آب جهت روشن شدن فن رادیاتور

  
 (دانلود ) گیربکس TCUهاي جدید  DATAاضافه شدن  .2

 
 (عیب یابی) اضافه شدن پارامترهاي گیربکس اتوماتیک .3

 
 کروز در خودروهاي کوییک و ساینا اتوماتیک CLUSTERاضافه شدن پیکر بندي  .4

 
  اصالحیه پیکر بندي خودروي مگان .5

  تصويب كننده  د كننده تايي  تهيه كننده
  علیشاهیمهدی نام: 
  امضاء

  مهدي علیشاهینام: 
  امضاء

  شهرام رضايي عدلنام: 
  امضاء
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ذیربط مدیریتھاي - 6  خدمات پس از فروش معاون - 5  بازرگاني معاون - 4  مھندسي و كیفیت معاون- 3مدیرعامل مقام قائم2-مدیرعامل -1 : نسخ توزیع
 FRS530كد فرم:      سایپا امدادخودرو- 8  مجاز نمایندگیھاي - 7 

)(سهامی خاصسايپا يدكشرکت بازرگانی   

 
)مهندسی(مدیریت   

  30/4/1397تاريخ:

  4از  4 صفحة    :شماره  فنی  اطالعیه
  وييک و ساينا اتوماتيکكدرو: نوع خو 

  
  

 :  اطمینان از بروز بودن ورژن دستگاه عیب یاب

ز با توجـه بـه بازخوردهـاي موجـود ا     اتوماتیک میرساند سایناو  کوییکبه اطالع کلیه نمایندگان ارائه دهنده خدمات خودروهاي 
  اقدام نمایید : هر دو روش ذیلشبکه خدمات ،هر چه سریعتر نسبت به بررسی و اطمینان از بروز بودن دستگاه عیب یاب طبق 

دسـتگاه عیـب یـاب    میبایست مسیر زیر را دنبـال نمـوده و از وجـود آیتمهـاي زیـر در       پس از اتصال دستگاه عیب یاب به خودرو .1
 :     مطمئن گردید.

  دانلود گیربکس اتوماتیک  ود پشت آمپر کروز ، ، دانل EPSدانلود 
  مشاهده تصویر زیر ←  212کوییک   ←سایپا    ←برنامه عیب یابی   ←اتصال دستگاه به خودرو          

  
براي خودروهاي کوییک و سـاینا اطمینـان    EASYUهمچنین میبایست از طریق مسیر زیر از وجود آیتم هاي مربوط به دانلود  .2

 حاصل نمایید:

 )CAN و KLINEساینا ( EASYU)  و  برنامه ریزي CAN و KLINEکوییک ( EASYUبرنامه ریزي 

  مشاهده تصویر زیر ← EASYUبرنامه ریزي  ← ECUبرنامه ریزي   ←برنامه عیب یابی   ←اتصال دستگاه به خودرو          

  
ǃǃ 2و  1قابل مشاهده میباشند . اگر پس از بررسی روش هاي به بعد  134تمامی موارد ذکر شده ماژول هاي فوق، از ورژن :  نکته مهم 

ذکر شده فوق در دستگاه عیب یاب، دانلود هاي فوق الذکر مشاهده نگردید ، میبایست هر چه سریعتر نسبت به اخذ الیسنس جهت بروز 
  تماس حاصل نمایید. 61611625آوري و استفاده از دستگاه عیب یاب ، با شماره تلفن 

  تصويب كننده  تاييد كننده   تهيه كننده
  علیشاهیمهدی نام: 
  امضاء

  مهدي علیشاهینام: 
  امضاء

  شهرام رضايي عدلنام: 
  امضاء
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