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:مشخصات

سرعت باالUSB2پورت -
سی برنامه ریزی انواع آیپایه زیف جھت ۴٨سوکت -
ISPو JTAGکانکتور برنامه ریزی -
)و باالترAدر مدلھای ( OBDریزی و دیاگنوستیک  کانکتور برنامه-
)٧٠٠٠مخصوص مدل ( ولت با کنترل جریان مصرفی ٣ولت تا ١٢قابلیت تامین تغذیه برد یا ایسیو از -

:قابلیتھا

)جیتگ(سیم۶- ۴از روی فیبر تنھا با هکردن قطعاییپرام و فلش انواع ایسیو متداول در ایران بدون نیاز به جداپروگرام-
سی ھای خودرویی روی سوکتقابلیت پروگرام انواع آی-
و تبدیل و دانلود انواع ایسیو(OBD)کانکتور دیاگ قابلیت خواندن دامپ اکثر ایسیو ھا از طریق -
انواع ایسیوی داخلی و خارجیقابلیت تیونینگ-
به زبان فارسیھای پروگرام ھا و راھنمای کامل اتصال سیمبا نقشه-

:مدلھای دستگاه

یک عدد برد جیتگ  برای پروگرام کردن قطعات ایسیو روی برد بدون نیاز به در آوردن دارای:)جیتگ+ پروگرامر(مدل پایه-
.... و 95080و 29F200و ST10Fمانند انواع قطعات
)ایسیوو دیاگ زدن بدون قابلیت تبدیل و فلش و دانلود ( OBDکانکتور و کابل بدون

وجود OBDعالوه بر قابلیت ھای مدل قبلی دانلود و تبدیل انواع ایسیو از طریق کانکتور :OBDبه ھمراه کانکتور مدل-
.دارد

قابلیت ھای مدل قبلی قابلیت دیاگ زدن اکثر خودروھای داخلی و عالوه بر :دیاگ + OBDبه ھمراه کانکتور مدل-
.بخشی از خودروھای خارجی و چینی نیز وجود دارد

مختار خواھد بود کهTNMقابلیتھای که بعدا از طریق آپگرید به دستگاه اضافه میشود شرکت برای:توجه
.کنداضافه، آن قابلیت را مدلھای خاصی تنھا در 

:ھمراه دستگاهتجھیزات

، برنامه دیاگ و دفترچه راھنما) برنامه مخصوص خودرو(سی، ایسیوکیت دی نصب برنامه حاوی برنامه پروگرامر آیسی-
: عدد برد جیتگ به ھمراه کابلھا یک-

o سیم رنگی۶کابل : 5000در مدل
o 9کابل شیلد مخصوص + سیم رنگی ۶کابل : 7000در مدلS12)کابل ) + امبیسیOBD۵ سیم مخصوص

ولت۵-٣رشته تغذیه ٢کابل + (Bench)میزکار
o

و دیاگدار Aپین در مدل ٢پین و ١۶) دیاگ(OBDکابل -
)٧٠٠٠فقط در مدل (آمپر ٢ولت ١٢ترانس -
یک عدد برد کاتگ زیمنس-

o دسته سیم زیمنس+ به ھمراه ترانس( ھمراه دستگاه نبوده و جدا باید خریداری شود : 5000در مدل(
o دسته سیم زیمنس باید جدا خریداری شود(ھمراه دستگاه بوده با سیمھای اتصال به ایسیو : 7000در مدل(
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:طریقه نصب

موجود است که با نصب ھریک برنامه Setup.exeکه درون ھریک برنامه نصب به نام : موجود استCDپوشه در ٣
. نصب میشودمربوطه 

١-TNM5000: برنامه کامل پروگرامرTNM5000است که برای پروگرام قطعات غیر خودرویی استفاده میشود.
٢-ECUKIT:برنامه پروگرامر خودرویی و انواع دانلود و تبدیل ایسیو است.
٣-Diag5000: ٧٠٠٠و ۵٠٠٠برای مدل برنامه دیاگ انواع خودروھا

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

.افزار ممکن است کار نکندنرمپروگرامر برخی از قابلیتھای برحسب نوع مدل 

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

.میتوانید برنامه جدید ایسیو کیت را دانلود کنیدhttp://www.tnmelectronics.com/UpdateEcukit.htmlھمچنین از آدرس 
ا اجرا کنید و برنامه جدید را نصب افزار بسته است و پروگرامر جدا شده ، فایل دانلود شده ربعد از دانلود ، در حالیکه نرم

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

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

.تست کنیدراھنمامنوی 
ECU-Programmer \ TESTERو سپس انتخابانتخاب قطعه با زدن دکمه در برنامه ایسیو کیت را نیز برد جیتگ 

\ Self-Testسیمه و یا ۶کابل برای اینکار نباید ایسیو به . میتوانید تست بگیریدOBD سیم آبی و قرمز ٢وصل باشد و
.باید به ھم اتصال کوتاه شوند

.را بزنیدخواندن از قطعه سپس دکمه 

http://www.tnmelectronics.com/UpdateEcukit.html
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فلش کردن ایسو بدون باز کردن آنل و یتبدبرای اتصال به کانکتور دیاگ برای دانلود و OBDکابل 

کابل استانداردسیمه         ٢کابل 

پین خودرو که برای دیاگ OBD١۶پایه مادگی روی جعبه مستقیما توسط کابل موجود در بسته بندی به کانکتور ١۵کانکتور 
.شودتور دو سیمه ارائه مینیز ھمراه دستگاه برای خودروھا با کانک٢به ١۶کابلیک . کردن است متصل می شود

ھمیشه ابتدا سر کابل را از سمت پروگرامر متصل کنید و سپس به خودرو وصل کنید: توجه

توجه داشته باشید که دراین روش ، ایسیو باید قادر به اجرای برنامه خود باشد و ارتباط با دیاگ برقرار باشد، در غیر 
.کنیداستفاده ) 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 قبل از شروع 
دقیقه ھم میرسد که در این موارد خاص ، نرم افزار ٣این مکث به ) مانند بوش(در بعضی مدلھای ایسیو . آنرا مجدد باز کنید
.به شما اعالم میکنداطالعات الزم را 

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 صورتیکه بدلیلی دانلود ناقص انجام شد سوئیچ را مجدد بسته و باز کرده و سعی در دانلود مجدد بکنید

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

:ایسیو نحوه دانلود کردن

در صورتیکه . شما میتوانید توسط  دکمه شناسایی ایسیو ، مدل انواع ایسیو را بطور خودکار شناسایی کنید
: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 ایسیوکیتدر نرم افزار 
خواھید پروگرام کنید را انتخاب کنید بطور خودکار فایل مورد نیاز برای دانلود ھمان مدل ایسیو سازنده و نام ایسیو که می

.ا دانلود کنیدمیتوانید ایسیو رریختن برنامهخودرو انتخاب شده به حافظه لود میشود و با زدن دکمه 
توجه داشته باشید که دامپ به . توان از ایسیو سالم دامپ آنر خواندفعال بود با زدن آن میخواندنمه کدر صورتیکه د

.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 تبدیلانتخاب
را زده تا لیست فایلھای انواع خودرو ظاھر شود و با لود کردن فایل باز کردن فایلمیتوانید بجای اینکار دکمه یامیشود 

.در حافظه لود کنیدDumpدلخواه بجای فایل اصلی ایسیو فایل ایسیو مشابه دیگری را از دایرکتوری 
.میتوانید ایسیو را تبدیل کنیدریختن برنامهسپس با زدن دکمه 

:ایسیو کردنفلشنحوه 

را انتخاب کنید و سپس OBD-Flasher، در پنجره باز شده گزینه قطعه انتخاببعد از زدن دکمه ایسیوکیتدر نرم افزار 
میتوانید ایسیو را فلش ریختن برنامهخواھید پروگرام کنید را انتخاب کنید با زدن دکمه نوع سازنده و نام ایسیو که می

.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 . خراب فلش را تعمیر کنید و ایرادھای ایسیو مانند لرزش موتور و استارت سرد را برطرف کنید

.دھیدھای مشابه می توانید تبدیل ایسیو را انجام ایسیو

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

LC بعد از انتخاب این گزینه ھا ، . مدل ایسیو ھم لود میشودوجود دارد که با انتخاب آنھا فایل مناسب برای تعمیر آن
.فایل جدیدی را لود نکنید

دسته کلی ایسیو در حال حاضر وجود دارد ایسیو ھای ۴برای تبدیل ایسیو فایل انتخاب شده باید مشابه باشد :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 PL4شما نمیتوانید فایل ایسیوی زیمنس را روی 

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

.باشد و فایلھای زیمنس ایموبالیزر نیز بروی مدل معمولی وبرعکس قابل دانلود نمی باشند
.اینکار انجام میشود5000A/7000Aتنھا 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(اول ایسیو و پروگرام کردن به روش 

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

.را به مدل غیر ایمو تبدیل کنید

و OBD-Downloadرا زده و از لیست قطعهانتخابدکمه : 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 PL4اگر به جای فایل ذکر شده ھر فایل 
.شما برای رفع عیوب احتمالی با فایل سالم دانلود خواھد شدSLCھیچ فایلی برنامه را بریزید ایسیو 
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برای اییپرام والئو و ساژم5000A /7000Aقابلیتھای مدل 
.باشد و در مدل معمولی قابل اجرا نیستمی7000Aو 5000Aصفحه مخصوص ایسیو کیت پیشرفته این

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 برای خواندن اییپرام ابتدا ایسیو مورد نظر -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( بدون برنامه میشود

.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 لیستقطعهانتخابدکمهباریزی اییپرام ابتدا ایسیو مورد نظر را برای برنامه-١

.شوددات احتمالی آن برطرف اایرکرده 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 کلیک روی آن ، 

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 . را بزنیداییپرامپرکردندکمه 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 برنامهدر برابر پاکEEPROMچھارم 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 زیمنس5000A / 7000Aقابلیتھای مدل 
.باشد و در مدل معمولی قابل اجرا نیستمی5000A / 7000Aاین صفحه مخصوص ایسیو کیت پیشرفته 

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 CIMدر ایسیو ھای :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 از خواندن کد سوئیچ 

، در یا قصد کپی برنامه ایسیو معیوب بروی ایسیوی سالم خام را داریدسوئیچ موجود است ولی کد سوئیچ گم شده استبرای مواردی که 
.روشن میشودخواندن 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

.برای تائید صحت عملیات ، اعداد را با کیلومتر و کد خودرو تطبیق دھید.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 

.میشودروشن تبدیل 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
.کنید یا توسط دکمه باز کردن فایل، دامپ مناسب و سازگار با ایسیوی خود را باز کنید 

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 دقیقه تبدیل پایه انجام میشود١کمتر 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 استتوسط انتخاب قطعه جدید بعدی تنھا با انتخاب پایهبعد از پایان تبدیل ، پایه ایسیو عوض شده است و ھرگونه تبدیل : 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 

.تبدیل شده شناسایی خواھد شدثانیه باز کنید ، توسط دکمه شناسایی ایسیو ، ایسیو بعنوان مدل ٣٠سوئیچ را بسته و بعد از -۵

:)برخی موارد نیاز به تغییر سیم کشی یا مدار است( :برخی تبدیلھای مجاز
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(
) زار دوگانهشامل ایسیوھای تکسوز روی سخت اف( انواع  دوگانه سوز کنتینتال به یکدیگر -۶

را انتخاب Pride Petrol Immoایسیو اولیه که پراید بدون ایموبالیزر است را انتخاب کنید و از انتخاب تبدیل : 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

ایسیو اولیه را شناسایی خودکار کرده و خواندن را زده و دامپ را ذخیره : 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 خام کردن ایسیو: ۴مثال 
)بسیاری از ایراداتی که با دانلود برطرف نمیشود را برطرف میکنداین روش مثل جیتگ کردن بوده و ( .کنید

. کنتینانتال قدیم نیاز یه سوئیچ تعریف شده دارد ضدسرقت۴٠۵تبدیل و دانلود ایسیوھای پراید  و : توجه
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:5000/7000برنامه دیاگ 

کامپیوتر متصل USBبعد از نصب پروگرامر را به . را برای نصب اجرا کنیدSetupبرنامه Diag5000از دایرکتوری CDاز درون 
.را اجرا کنید۵٠٠٠خارج شده و برنامه دیاگ قبال اجرا شده اند از آنھا EcuKitیا پروگرامرکرده و در صورتیکه برنامه 

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

:شکل زیر استمحیط برنامه به

برای بستن برنامه دکمه .دکمه خروج که با یکبار زدن آن صفحه کوچک شده و با زدن مجدد برنامه بسته میشود-١
F3نیز قابل استفاده است.

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 . گزینه فعال در روی صفحه با یک نوار آبی رنگ نمایش داده میشود. 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
.روی صفحه کلید نیز ھمین کار را انجام میدھدUpدکمه . دکمه باال رفتن در لیست-٧
و کلیک راست صفحه کلید ویرBackSpaceیاF1یا 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
.وقتی ارتباط قطع است برنگ سبز است

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
.ھنگام خروج از صفحه پیکربندی ، از شما درخواست میشود که آیا پیکربندی انتخاب شده به ایسیو منتقل شود یا خیر

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

.را وارد کنید0B37کافیست10B37KHQرقم بعدی را وارد کنید مثال برای ۴است صرفنظر کنید و ١اول که ھمیشه 
.رقم اول را وارد کنید۴ما میتوانید آنرا بطور کامل یا تنھا رقمی ھستند که ش١۴کدھای زیمنس پراید 

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

K1F100AWR7RHSB کد سوئیچAWR7RHSBاست.
.رقم اول کد سوئیچ است۴رقمی ایسیو زیمنس ٨برای کدھای زامیاد 
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5000):مدل (برد جیتگ

رشته فلت به پروگرامر متصل شده و دارای یک کانکتور ١٠با یک کابل(JTAG) برد جیتگ 5000مدل در 
مدار را به شما سیمه رنگی بوده که با اتصال به ایسیوھای مختلف ، قابلیت برنامه ریزی در داخل ۶

.توضیح داده شده است) ٩ص (سیم جیتگ در صفحه بعد ۶عملکرد کابل . میدھد

7000):مدل (JTAG-OBD برد 
ولت و  ١٢در صورت عدم استفاده از سیمھای . تمام سیمھای برد خروجی بوده و نباید به آنھا تغذیه وصل کنید! توجه

VCC+)بھتر است از کانکتور جدا شوند یا دقت کنید به جایی اتصالی نکنند) سیمھای قرمز.

:خروجی برای کاربردھای مختلف دارداین برد مستقیما به پروگرامر متصل شده و چندین 7000ر مدل د

:سیمھا. و برنامه ریزی تریکور است(OBD-Bench)برای برنامه ریزی ایسیو روی میزکار :سیم۵کانکتور زرشکی رنگ-١
.باشدوصلباید 12V-2Aآداپتور . پروگرامر استباقطع و وصل برق خودکار و .ایسیو 12V-1.5Aبرای تامین برق :سیم قرمز

.اتصال به زمین ایسیو برای:مشکیسیم 
CANHدر تریکور یا دانلود کن به :سیم سفید

CANLدر تریکور یا دانلود کن به :بزسیم س
ایسیو غیر کن روی میزکاردر دانلودOBD7=K-line سیم :سیم زرد

در موارد کاتگ روی تستر ایسیو. OBDبرای اتصال کابل پین١۵کانکتور مادگی -٢
.نیز مورد نیاز استP04, P05که ھمزمان 

:سیم سبز٢کانکتور -٣
)میلی آمپر٢۵٠حداکثر .( روی بردسی ھا در آیولت ۵-٣برای تامین برق :سیم قرمز

.ولت۵-٣برق اتصال به زمین :مشکیسیم 
برای ھر قطعه انتخاب شده نمایش VCC/VPPولتاژ خروجی این کانکتور در پایین صفحه برنامه در قسمت 

میلی آمپر ٢۵٠شود و دارای کنترل جریان مصرفی ھست و در صورت اتصال کوتاه یا مصرف بیشتر از داده می
.نمایش داده خواھد شدمشابه تصویر پایینقطع شده و در پایین صفحه نرم افزار یک متن اخطار

.میباشد5000ھای مدلدر نقشهZIF48 یا ISP2معادل 7000در مدل VCCسیم قرمز : توجه



٩

)CBMکابل (.است9S12ھایسیآیریزی و برداشتن قفل برنامهبرای:شیلد دارسیم۵کانکتور سبز -۴
:نامگذاری متفاوت است و بصورت زیر است۵٠٠٠در نقشه ھای 

ISP1=BKGD   ISP3=RST   ISP4=CLK   ISP10=GND

سی ھست باید سیم خاکستری کابل شیلد را به محل کریستال مدار متصل کرده و زمین شیلدبرداشتن قفل آینیاز در مواردیکه
.را به زمین برد در نقطه ای نزدیک به کریستال لحیم کنید) سیم مشکی(

:برای جیتگ کردنرنگیسیمه6کانکتور -۵

بدون خارج کردن آی سی ھای برای پروگرام قطعات قابل پروگرام ایسیو با باز کردن ایسیواتصالششسیمه دارای 6کانکتور پیچی 
بر خالف دانلود کردن ایسیو که تنھا بخشھایی از آی سی فلش ، ) جیتگ کردن ( در این روش . می باشدفلش و اییپرام از روی برد

است و نتیجه ھیچ تفاوتی با در آوردن فلش و پروگرام  کردن روی تبدیل ریزی شود تمام حافظه فلش و اییپرام قابل برنامهپروگرام  می
.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

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

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

۴اھم تا ۴٧٠از پروگرامر نیز میتوانید یک مقاومت حدود P04بجای سیم  کیلو اھم را بین زمین ایسیو و محل آن روی برد ایسیو وصل ٧
.شودکنید که برای افراد مبتدی پیشنھاد نمی

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

.وصل میشود) منفی باتری( نیز زمین است که به زمین برد ایسیو GNDسیم 
را انتخاب کنید و سپس نوع سازنده و نام ECU-Programmerبعد از زدن دکمه انتخاب، در پنجره باز شده گزینه ایسیوکیتدر نرم افزار 

خواھید پروگرام کنید را انتخاب کنید و پس از لود کردن فایل دلخواه قطعه را پاک و پروگرام و وریفای ای از ایسیو که میایسیو و قطعه
.کنید

.سیمه روشن کنید۶ولت ایسیو را بعد از اتصال کانکتور ١٢ھمیشه برق ۵٠٠٠در مدل : توجه 

حتی المکان در روی خودرو ، ایسیو را پروگرام نکنید و در روی میز کار با منبع تغذیه با جریان : ١نکته 
.آمپر ، کار کنید١حدود 

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

.ایسیو خودداری کنید

ولت کار میکنند و بسیاری از تعمیرکاران برای ٢٢٠که با تغذیه چینیروشنایی LEDالمپھای : ٣نکته 
روشنایی میزکار خود از آنھا استفاده میکنند منبع نویز بسیار قوی ھستند و ایجاد اختالل در برنامه 
ریزی کرده و بھتر است موقع برنامه ریزی قطعات با کابل جیتگ خاموش شوند یا سیمھا و ترانس و 

. متر از میزکار فاصله داشته باشد٢خود المپ حداقل 

.در ادامه محل و نحوه اتصال سیم به انواع ایسیو ھای رایج نشان داده میشود



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 
.و سپس وریفای میگیریملود کردن فایل مناسب آنرا پروگرامسپس با 

را ECU-Programmer \ SAGEM \ S2000-11-M95080 از لیست پروگرامرECUروی 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

.آن مطابق عکس زیر وصل میشود١۵به پایه RSTوجود دارد که TLE5216سی یک آیTLE6620بجای  S2000-35رد



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 ١٢روی پروگرامر بزنید تا پروگرامر بتواند نھایتا قطعه را شناسایی کند و ھربار قبل از زدن دکمه، یکبار برق 

.کرده و یک ثانیه صبر کنید



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 ١٨روی فیبر وجود دارد که پایه شماره AMISیک 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 

از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ 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 Codeعدد کیلومتر و تنظیمات 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 



١٣

Siemenseسوزدوگانه

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

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 شدECUبرقرار شود چون دستگاه دیاگ به 
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 لود شده در بافر با زدن دکمه دامپھای زیمنسکدسوئیچ و کیلومترنمایش برای 
ACCESS Codeنمایش داده میشود .



١٤

Siemenseگاز

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

.وصل میشودRXسیمبه آن5روی فیبر وجود دارد که پایه شماره 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-29F200BBوصل کرده و بعد از انتخاب ECUزمین 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



١٥

SAGEM-PL4 یاVALEO-PL4

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

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 P04سیم از 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 

کنید ولی برای ھر عملیات پروگرام یا پاک کردن یا وریفای باید چندین بار دکمه آنرا روی پروگرامنیز 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 ١٢از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ ECU-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 



١٦

از روی رزینPL4در RX/TX/RST/P04مکان پینھای



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
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
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.انتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای میگیریم



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 میشودGNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه 

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 

.سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم
را ECU-Programmer \ BOSCH \ M7.4.4-EEprom-95080 از لیست پروگرامرECUروی 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



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

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



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 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 

.سپس با لود کردن فایل مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم
-ECU-Programmer \ BOSCH \ ME7.4.9NG-EEprom از لیست پروگرامرECUروی M95320ز به پروگرام در صورت نیا

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

.نیز مانند تصویر باالست فقط مونتاژ چندین قطعه در این مدل ایسیو متفاوت است 7.4.11نحوه اتصال مدل 



٢١

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

.کنیدوصل ) ٣و  زمین به پین ۶٣- ۴۴-۴۵-١٣- ١٢ھای ولت به پین١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهبتدا ا
.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/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 ۵کیلو اھم به ولتاژ ١را 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 

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

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



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 میکنیمP04از چپ و پایین سیم ٢و به پین RXو پایین سیم 

.وصل میشودGNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه .میکنیم

\ ECU-Programmer \ VALEOو بعد از انتخاب J34_Flash_ST10F273 ولت ١٢دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ از لیست توسط
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 \ 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



٢٣

از روی رزینJ34در RX/TX/RST/P04مکان پینھای



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 4سپس  
.کردوصل TLE4471سی آی۶به پایه نیز میتوان را RSTسیم 

١٢از لیست توسط دکمه انتخاب قطعه، ولتاژ ECU-Programmer \ VALEO \ SAX500_Flash_ST10F269و 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 وریفای میگیریم
P04 مشکل بود، با یک سوزن موقتا پایه است و در صورتیکه لحیم کردن آن برایتان١٤٤پنجمین 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 
.این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.میگیریمانتخاب کرده وآنرا پروگرام و وریفای



٢٥

از روی رزینSAX500در RX/TX/RST/P04مکان پینھای



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 ١٨روی فیبر وجود دارد که پایه شماره AMISآی سی با نام یک 
از پروگرامر را به P04/RX/TX/RSTاتصال سیمھای . متصل نخواھد شدECUاتصال باید برقرار شود چون دستگاه دیاگ به 

.وصل کنیدGNDسیم 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



٢٧

A2C00038136(0L72A)پروگرام آی سی 
):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 داردLEDدر باالترین نقطه سوکت در سمت چراغ ۴٨پین . متصل میشود)روی پروگرامر

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

.با زدن دکمه تنظیمات قطعه مشاھده کرداکسس کد خودرو را میتوان 

):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 استنیزSC552091CFUبه شماره C5سی داشبورد سیتروئن این تبدیل برای آی



٢٨

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

)سیم سیاه(زمین پروگرامر متصل 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 ، .مناسب آنرا پروگرام و سپس وریفای میگیریم
.بعد از پایان کار این اتصال باید برقرار شود و آنرا مطابق شکل از روی فیبر بلند کنید ١که پایه شماره کهد دارد وجو

٢٨به پین ) منفی( و زمین)  ۶۶و ٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( سیمھای تغذیه دوگانهL90ایسیو 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.



٢٩

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

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

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

، پاک کرده و سپس با لود کردن فایل ولت تغذیه را متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه پاک کردن 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 



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 لیسOBDبرای دانلود یا پیکره بندی از راه 

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

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



٣١

C5-407–پرشیاکنتیننتالایسیو گیربکس 

.وصل کنید) ٢٨به پین ) 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 با توجه به نازک بودن برد مدار چاپی این مدل ، سیمھا را به پایه
و سیم 29F200BB سیآی۴۴به پایه RSTسیم .وصل میشودL9613سی آی۴به پایه TXو سیم L9613سی آی١

P04 آن وصل میشود٢٨به پایه .



٣٢

SL96ایسیو 

.بخوانید یا بنویسیدEcu Programmer\SL96\TMS374 را با انتخاب TMS374توانید حافظه داخلی شما 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 وایسیو باید سالم باشد و از 

را(J1)کابل جیتگ١و سیم روی برد باشد باید مسیری که با خط زرد مشخص شده ، قطع کنید AM29F010Bسی اگر آی
را از روی برد در آورده باشید نیازی به قطع مسیر و AM29F010Bسی  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 ١شده نیست و الزم نیست سیم از پایه روی آن نوشته ١ای 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. سی یا پایه کریستال مطابق تصویر وصل شودآینیز باید به پایه J4سیم 
 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 آیدر صورتیکه بخواھید عالوه بر خواندن ، در آیسی برنامه ھم بریزید باید پایه. ودپایه وصل میش۴٨باالترین پین سوکت 
TMS374 پایه وصل کنید۴٨سوکت ١مشخص شده از روی فیبر بلند کرده و توسط سیم به پایه شماره ١که با شماره.

.کنید، بھتر است ترانس برق پروگرامر به آن وصل باشداین 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 
.پایه مقاومت به خازن باید وصل شود

: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 : برنامهGAL16V8 ۵٠٠٠توسط برنامه پروگرامر ( ایسیوی ایرانی که با سوکت برنامه ریزی میشود(



٣٣

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

وصل GNDسیم سیاه نیز به نقطه . 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
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

(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 ھای سیم کانکتور پشت پروگرامر مطابق عکس باال شمارهرشته

\Ecu-Programmer\Motorolaاز قطعه را MC68HC912DG128B-MercedesLightانتخاب کنید.
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١۶٠٠فرمان برقی مگان ایسیو 

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

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 
.وریفای میگیریمسپس



٣٥

۴٢٠برد داشبورد ولو 

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

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

.، ترانزیستوری که در مجاورت محل اتصال سیم قرار دارد باید از روی فیبر بلند شودRSTدر صورت اتصال 

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



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. برنامه ، پر کنید ریختن متصل کرده و فلش را ابتدا با زدن دکمه 



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 ۶۴تبدیل 

تھویه مطبوع کامیون ولووبرد 

\Ecu-Programmer\Motorolaاز قطعه را MC68HC908AZ60A-VOLVO_ACانتخاب کنید.
.قطعه ابتدا پاک سپس پروگرام و مقایسه با قطعه انجام شود. 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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UCH(BSI)9موتوروالی سری (مگانS12(

.قابل انجام است5000A / 7000Aمدل در
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

.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 
.در دایرکتوری دامپ قرار داده شده استMEGAN_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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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)فایلھای دو مدل آن با نامھای

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

\ ECU-Programmerدکمه انتخاب قطعه را زده  FUJITSU \ OMVL_SAM04_MB90F457Sرا انتخاب کنید.
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



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 ) پروگرامر جدا کنیدبرد جیتگ را از . (رشته به پشت پروگرامر متصل شود١٠سفید رنگ

.مشخص میشود

.وصل میشودGNDکابل نیز به ١٠وصل میشود رشته GNDو نقطه١٢+ولت به ١٢تغذیه 
\ ECU-Programmer \ NEC قطعه انتخاب سپس توسط  DDN-JTAG-R5F2123از لیست میتوانید آنرا برنامه ریزی کنید.

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

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 

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

دکمه نوشتن را زده تا پیکره بندی انجام شود
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وانت نیسان دیزل زامیادEDC16C39ایسیو 

.قابل انجام است5000A / 7000Aمدل 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 شمارهدر عکس زیر نقاطی که باید سیمھای کابل نواری وصل شوند 
.شماره ھای دیگر به سیم ھمشماره خود از کابل متصل میشوند

ولت دارند و اگر در ھنگام لحیم کاری کابل پروگرام به آنھا ١٢که 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 ٩۵٣٢٠برای پروگرام آی سی اییپرام  EDC16C39-95320-Zamiad_Diesel انتخاب

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

از انتخاب تبدیل دامپ فلش مناسب را انتخاب کنید و سپس قطعه را . 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



٤٢

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

:مطابق شکل زیر استدر ھمه مدلھا اتصال برق آن .قابل انجام است5000A/7000Aمدل 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 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

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 



٤٣

29F400و دوگانه با فلش بنزینیSSAT 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 

.است را میتوانید توسط جیتگ برنامه ریزی کنیدAM29F400BBمدلی 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  
GNDوصل میکنیم و ابتدا قطعه را پاک کرده و سپس پروگرام و مقایسه با قطعه را انجام میدھیم.

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



٤٤

Tricore – TC1796با آی سی BOSCH 17.4ایسیو 

رشته سفید به کانکتور ١٠دارید که از طریق کابل Tricoreنیاز به یک برد مخصوص پروگرام 5000در مدل پروگرام این ایسیوبرای 
.  ھمراه خود دستگاه قابل انجام استJTAG-OBDبا کانکتور زرشکی برد 7000در مدل .پشت پروگرامر وصل میشود

5000برد تریکور مخصوص مدل 

. وصل میشودP04به 7000تریکور و در مدل روی برد Lبه نقطه سبز رنگLنقطه 5000در مدل 
.شودسیم قرمز کانکتور زرشکی وصل میبه 7000ولت بیرونی و در مدل ١٢یک تغذیه مثبت به IGNو + ١٢ط انق5000در مدل 

GND شودوصل می) 7000مدل (منفی تغذیه و یا سیم مشکی کانکتور زرشکی ایسیو ھم به.
.در شکل زیر از ایسیو نیز به نقطه ھای ھمنام خود وصل میشوندCANLو CANHنقطه ھای 

.انتخاب کنیدرا ECU-Programmer\Bosch\BOSCH17_4-TC1796-S29CD032Gانتخاب قطعه را زده 

پروگرامتغذیه وکانکتور 
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: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 میشودGNDسیم سیاه نیز به نقطه . 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 شود۵تغذیه مورد نیاز برای این قطعه 

.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 \ Mercedesاز لیست توسط دکمه انتخاب قطعه،  Mercedes-FR-VDO-29F200BBرا انتخاب کنید.



٤٦

بنز اسپرینترایسیو

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

ھای سیم کانکتور پشت پروگرامر مطابق عکس باال شماره گذاری شده است و مطابق تصویر پایین به پشت ایسیورشته
.وصل میشود

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

.پروگرامر و ایسیو آسیب خواھند دید
.دمتصل میشو) 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.



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 در صورتسانتیمتر 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 ١٠ره ، سیم سیاه شما٣، 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

.عکس پایین به ایسیو وصل میشودگذاری شده و مطابق شمارهی 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



٤٨

پایه۴٨با آی سی فلش CGT / CGXایسیو زیمنس کروز

مثل زیمنس بنزینی (وصل کنید) ٢٨به پین ) منفی باتری(و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 
)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 ٣١سیم سفید به دایره 

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

.وجود دارد ، باید برداشته شود و بعد از اتمام کار سر جای خود قرار گیردRNAجامپر 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...بعضی از سریھای بدون فلش قفل می باشند و فایل خوانده شده حاوی  . ریزی میشوند

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



٤٩

 (BCM) CBM٢٠۶ 9(و راناS12XEG128(

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

توسط دکمه را وصل کرده 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 لحیم کرده RSTرا به ) شیری رنگ(سفیدسیم  
مغزی سیم شیلد موفقیت در عملیات پاک کردن و پروگرام،اتصال سیم شیلد خاکستری اجباری نیست و تنھا در صورت عدم: 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 ! به محل کادر سفید مطابق عکس زیر دقت کنید!توجه
.و پروگرامر وجود داردCBMاحتمال خرابی سفید رنگ دیگری نیز وجود دارد که در صورت اتصال کابل به آنھا 

. وصل کنیدGNDتغذیه را به نقطه ) 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 جدیدایکودیاگدر صورت نیاز به دامپھای جدید میتوانید از محل نصب آخرین نسخه 
.دانلود کرده و در برنامه لود کنید

را انتخاب کرده و ابتدا توسط دکمه انتخاب تبدیل ورژن \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

.دن کدھای خطای قطعه استدکمه پاک کردن در حالت دانلود برای پاک کر. زده تا پیکره بندی انجام شود

:آن بصورت زیر استتعمیرنقشه برنامه ریزی ، در صورت خرابی کابل 
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 



٥٠

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 ) منفی باتری(و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( مانند زیمنس قدیمی ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

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

.و بعد دوباره در جای خود نصب میشودپروگرام 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 
.باید با دیاگ شماره کالیبراسیون را خوانده و دامپ را مطابق ورژن اصلی ایسیو انتخاب کنید

.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 



٥١

29F400با فلش دوگانه سوز CIX48/ بنزینیCIX34کروز ایسیو

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

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

انتخاب تبدیل دامپ مناسب ھم ورژن ایسیو.را انتخاب کنیدECU Programmer\Siemense\ SIEMENS-CIX34-29F400BBاز لیست 
.میدھیمابتدا قطعه را پاک کرده و سپس پروگرام و مقایسه با قطعه را انجام .قبلی خودرو را انتخاب کنید

CR3و پراید یبا برای تLZNFزیمنسایسیو

.آی سی فلش در سمت پشت برد وصل میشود٢٨سیم سبز به پایه 
.انتخاب کنیدتوسط دکمه انتخاب قطعهرا ECU-Programmer \ SIEMENS \ SIMENSE-Benzine-29F400BBاز لیست 



٥٢

70F3379)سی آی(CCN SMSنود 

در تصویر مشخص شده است با 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 6داردقرمز پروگرامر قرارLEDچراغ 
\ ECU-Programmerدکمه انتخاب قطعه را زده  NEC \ SMS-CCN-70F3379(Flash+EEPROM)را انتخاب کنید.

انتخاب از انتخاب تبدیل میتوانید انواع دامپ اییپرام خام و پیکره بندی شده را . 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 در صورت استفاده از دامپ خام پیکره بندی 
.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 مطابق راھنمایی نمایش داده شده سپس انتخاب کرده و 

:سی آی)فلش+ اییپرام (کاملریزی برنامه

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

.سخه دامپ انتخاب شده با بقیه نودھای خودرو ھماھنگ باشدتوجه داشته باشید که ن
.عریف ریموت ھم باید انجام شودپیکره بندی و ت
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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
را انتخاب کنید قطعه را پاک و پروگرام و ECU-Programmer\Motorola\FCM_S9S12G128از لیست 

.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  
را مطابق تصویر طبق رنگ به کانکتور روی برد لحیم کنید در CBMکابل 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 
.را از یک برد سالم خوانده و قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه کنیددامپ مناسب خودرو 

.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

.قطعه را از فیش خودرو جدا کنیدین 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 

/ECU-Programmer/NECدر برنامه ایسیوکیت  SMS-FN-uPD70F3375 را
.و قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه کنیدانتخاب کرده 

.سپس با ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی شود
.انتخاب شودOBD Download\SMS\FN-SAMAND-DENAبرای دانلود 
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RN- SMS  Samand/Dena نود

.خودرو جدا کنیدن قطعه را از فیش برای 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
.پایه زیف متصل میشود۴٨سوکت 

/ECU-Programmer/NECدر برنامه ایسیوکیت  SMS-RN-uPD70F3378
.و مقایسه کنیدو قطعه را پاک و پروگرامرا انتخاب کرده 

.سپس با ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی شود
.انتخاب شودOBD 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 

.پایه زیف متصل میشود۴٨سوکت ۴٨رشته سیم به پایه 
/ECU-Programmer/NECایسیوکیتدر برنامه  SMS-ICN-70F3423 دامپ مناسب خودرو را از را انتخاب کرده و

سپس با ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی .و قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه کنیدانتخاب تبدیل انتخاب کرده
.انتخاب شودOBD Download\SMS\ICN-DENAیا  OBD Download\SMS\ICN-SAMANDبرای دانلود .شود

DCN- SMS  Samand/Dena نود
.از فیش خودرو جدا کنیدن قطعه را برای 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 

/ECU-Programmer/NECایسیوکیتدر برنامه SMS-DCN-uPD70F3375 سپس با .و قطعه را پاک و پروگرام و مقایسه کنیدرا انتخاب کرده
\OBD Download\SMSبرای دانلود .ورژن مناسب روی خودرو دانلود و پیکره بندی شود DCN-SAMAND_DENAانتخاب 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
برد پین زرشکی ٥کانکتور با 7000در مدل .قابل انجام استTricoreبا کمک برد 5000مدل درریزی آن برنامه. قرار گرفته است

JTAG-OBD ستگاه قابل انجام استدھمراه خود
:مطابق شکل زیر استایسیو اتصال برق 

۵٠٠٠مدل برد تریکور ٧٠٠٠مدل 

به پایه پروگرامربرد GNDوصل کنید نقطه CANLکانکتور ایسیو را به ٧٨و  پایه پروگرامر CANHپایه کانکتور ایسیو را به ٧٧پایه 
Groundایسیو وصل کنید و منفی تغذیه را به ٢و۶ولتی را به پایه ١٢مثبت یک منبع تغذیه 5000در مدل .ایسیو وصل میشود
Ground) پین زرشکی رنگ ۵کانکتور قرمز و مشکی از سیمھای بجای تغذیه بیرونی7000در مدل .وصل میشودایسیو ) ١پایه

.استفاده کنید
.اھم ، در نقاط مشخص شده در عکس زیر لحیم کنید۴٧٠اھم تا ١٠٠عدد مقاومت بین ۴از روشن کردن تغذیه، قبل

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 تریکوربا آیJac-J5 1.5 MTخودرو Delphi-MT60ایسیو 

JTAG-OBDپین زرشکی برد ٥با کانکتور 7000در مدل ..قابل انجام استTricoreبا کمک برد 5000مدل دربرنامه ریزی آن 
.ھمراه خود دستگاه قابل انجام است

.شودرشته سفید به پروگرامر وصل می١٠که با کابل 5000برد تریکور در مدل 

:مطابق شکل زیر استایسیو اتصال برق 

به مثبت IGNو 12+نقاط 5000در مدل .وصل کنیدCANLکانکتور ایسیو را به ۵۵و پایه CANHکانکتور ایسیو را به کانکتور ۵۴پایه 
ایسیو ھم به منفی تغذیه و یا سیم GND. شودبه سیم قرمز کانکتور زرشکی وصل می7000ولت بیرونی و در مدل ١٢یک تغذیه 

در نقطه )اھم ۴٧٠تا ١٠٠بین (عدد مقاومت ١قبل از روشن کردن تغذیه، .شودوصل می) 7000مدل (مشکی کانکتور زرشکی 
. و برد ایسیو وصل کنید) 7000در مدل P04(روی برد تریکورLیک رشته سیم بین نقطه.لحیم کنیدباالمشخص شده در عکس 

.آی سی باید از روی فیبر بلند شود١٢٢پایه 
/Ecu Programmerلیست از  JAC/Delphi-MT60-Flash(JACJ5-1.5MT)داخلی آن و برای اییپرام داخلی آن از لیست را برای فلش

Delphi-MT60-EEprom(JACJ5-1.5MT)لحیم شود١٢٢و پایه در پایان مقاومت باید از روی برد برداشته شود.را انتخاب کنید.

سی تریکوربا آیJac-S5خودرو Delphi-MT80ایسیو 

.ایسیو فقط برای کانکتور مشکی نیاز ھستاتصال برق .قابل انجام استTricoreبا کمک برد 5000مدل دربرنامه ریزی آن 

کانکتور برق ایسیو

12+نقاط 5000در مدل .وصل کنیدCANLکانکتور مشکی ایسیو را به ١۶و پایه CANHکانکتور مشکی ایسیو را به کانکتور ٣٢پایه 
ایسیو ھم به منفی GND. شودبه سیم قرمز کانکتور زرشکی وصل می7000ولت بیرونی و در مدل ١٢به مثبت یک تغذیه IGNو 

در مدل P04( روی برد تریکور Lیک رشته سیم بین نقطه.شودوصل می) 7000مدل (تغذیه و یا سیم مشکی کانکتور زرشکی 
.آی سی باید از روی فیبر بلند شود١٢٢پایه .  و برد ایسیو وصل کنید) 7000
/Ecu Programmerاز لیست  JAC/ Delphi-MT80-Flash(JACS5)گزینه داخلی آن و برای اییپرام داخلی آن از لیست را برای فلش

Delphi-MT80-Eprom(JACS5)لحیم شود١٢٢برداشته شود و پایه در پایان مقاومت باید از روی برد .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 ( با زدن این گزینه ، کدسوئیچ دامپی که روی صفحه است : کپی کد سوئیچ از دامپ به حافظه-١

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

ری شده بود به درون دامپی که در حافظه نگھدا١با 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 شود١توجه کنید که با خروج از برنامه حافظه پاک میشود و باید مرحله .تعریف سوییچ نیست

.و شماره ھای مرجع بر اساس نام خودرو و یا مشخصات ایسیوSSATبرای جستجو در میان فایلھای زیمنس و :فایلھای زیمنسجستجو در -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 شود۴٠۵باشد برای پارس جستجو با عنوان و شاید الزم 
ECU Type : دوگانه سوز / تکسوز (نوع ایسیو /CIX48/CGD/CA4 را انتخاب کنید و یا آنرا خالی بگذارید...   ) و.

ه موارد یا یکی از آنھا و یا بخش ابتدایی از این بوت و یا مرجع نرم افزار یک ایسیو را دارید میتوانید ھمشماره 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 Dumpر پوشه نیز دUserپوشه جدیدی بنام . فایل که دارای این مشخصات باشد را به شما نمایش میدھد
نیز قادر به ) binبا فرمت (می تواند فایلھای جدید زیمنس خود را به آنجا کپی کند و دستگاه در میان مجموعه فایلھای خوانده شده توسط شما 

.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 سیST10F (SSAT/CIX/CGENoFlash)تغییر فرمت فایل زیمنس مابین ایسیوھای با آی سی : انکود و دکود فایل لود شده-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. با مدل فلش دار خوانده شده 
.با زدن مجدد این گزینه ،تغییرات ایجاد شده به حالت اولیه بر میگردد 

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

برای کلیه ایسیوھای زیمنس و اس ست ایران خودرو و سایپا . ارتقاء به شما نمایش داده شده و تنھا در صورت تائید شما اصالحیه را دانلود میکند
.تچه فلشدار و چه بدون فلش قابل استفاده اس

/ObdDownload/EcuFIXتوسط دکمه انتخاب قطعه و سپس انتخاب دانلود خودکار اصالحیه ( SIEMENS/SSAT(Fix)نیز قابل انتخاب است(

.نه در صورت داشتن آپشن تیونینگ ، جداول ریمپ جھت تیوننیگ و افزایش شتاب خودرو باز خواھد شدبا انتخاب این گزی: جداول ریمپ-٧

نه در صورت داشتن آپشن تیونینگ ، چکسام فایلی که با تیونینگ تغییر کرده جھت دانلود اصالح خواھد با انتخاب این گزی: چکسام ایسیواصالح -٨
.شد
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:دکمه شناسایی ایسیو 
دارای کانکتور در مدلھایOBDکلیک برای شناسایی .کلیک راست روی دکمه شناسایی خودکار برای شناسایی آی سی روی سوکت کاربرد دارد

OBDکه قابل برنامه ریزی ھستند به قسمت ھایی با کلیک روی گزینه.دونشو لیست میایسیوھای نصب شده در خودرو بترتیب شناسایی .است
و ھمچنین به شما از سالمت وضعیت کلی برق خودرو و آپشنھای نصب به انتخاب دستی ھیچ ایسیویی نیستبرنامه ریزی آنھا میروید و نیازی 

.شده اطالعات کلی میدھد
) ٩۵تا ٨۴خودروھای داخلی از سال ( آپشنھای قابل شناسایی تا به این نسخه شامل انواع ایسیو موتور 

CIM/Simense/ICU2/SSAT/Valeo/Bosch/BSIایموبالیزر ھای 
٢٠۶پارس و انواع گیربکس اتوماتیک 

)و زیمنس۵٠٠ساکس (CNGایسیوی دوم 
CCN Multiplex/CBM Ecomux/ BCM sazehpouyesh/ CCN SMS: سیستم مالتی پلکس 

و (TCM)سطر سوم ایسیوی گیربکس اتوماتیک . است(BSI)سطر دوم ایموبالیزر خودرو یا .نوع ایسیو موتور نمایش داده میشود) ECM(در اولین سطر 
.سطر آخر نود مالتی پلکس اصلی خودرو است.سطر چھارم ایسیوی گازدوم نصب شده است

یا نصب نیست بقیه ایسیوھا در صورتیکه ایسیوی موتور خراب است . شناسایی خودکار بصورت ھوشمند و بر اساس ایسیوی موتور می باشد
.تیک بزنیدAll Detectبقیه ایسیوھا رویبرای شناسایی شناسایی نخواھد شد در این حالت 

:ماشین حساب 
قبال تیک خورده در ھمین منو ) فعال سازی ویرایش(edit enableدر صورتیکه . قابل دسترسی استاز گزینه ماشین حساب راست روی بافر کبا کلی

ھگز رقم ۴- ١بین Reset Baseتعداد ارقام این عدد توسط . داد باشد ماشین حساب عددی که در بافر در محل چشمک زن قرار دارد را نمایش خواھد 
چھار عمل اصلی .میتوان آنرا به دسیمال تغییر دھید Decimalبوده و در صورت نیاز با زدن دکمه Hexدر این حالت مبنای پیش فرض . قابل انتخاب است

ضرب شود باید ابتدا ١٠٠برای مثال اگر بخواھیم عدد ورودی در . ام استبروی عدد اولیه قابل انج(X16)١۶و ضرب در (X10)١٠و دو عمل ضرب در 
میتوانید بجای اینکار دوبار پشت ھمچنین . را بزنید=را وارد کنید و سپس دکمه (64hex)دسیمال١٠٠را زده و سپس در پنجره ورودی عدد *دکمه 

با دکمه .منتقل خواھد شد) بصورت ھگز(نتیجه نمایش داده شده به ھمان محل ورودی بافراعمال در بافردر پایان با زدن دکمه .را بزنیدX10ھم 
Swapمی توانید جای رقمھا را وارونه کنید.

باشد ماشین حساب از صفر شروع خواھد شد و مبنای اولیه دسیمال است و قابلیت جایگزینی در بافر وجود قابلیت ویرایش خاموشدر صورتیکه 
.ندارد

شما میتوانید این فرمولھا را بر . وجود دارد) cبه زبان برنامه نویسی (برای انجام کارھای محاسباتی تکراری امکان تعریف فرمول :formulaقسمت 
.از این منو قابل باز کردن استر صورتیکه قبال در محل نصب پروگرامر فایلھای فرمول کپی شده باشدد. اساس فایلھای مثالھای موجود ایجاد کنید

فرمولھا قابلیت خواندن از ھر جای . تغییر نام میدھد و با زدن آن فرمول اجرا خواھد شد"اعمال فرمول"بعد از باز کردن یک فرمول دکمه پایینی به 
.بافر و نوشتن در ھرجای آن را دارند
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(KTAG)یا فیش ایسیو OBDفیش K-Lineجیتگ از راه 
)تنھا در مدلھای دارای کابل دیاگ( 

بعضی مدلھا از طریق فیش ایسیو با ولتاژ باال. قابل انتخاب ھستندECU-Programmer\KTAGانتخاب قطعه از با دکمهایسیو ھای دارای این قابلیت 
تنھا محل نصب نوشته باید مطابق نقشه جیتگ KTAGنوشته شده و مدلھایی که تنھا KTAG-HVقابل انجام ھستند که در جلوی اسم آنھا عبارت 

.اھم به زمین ایسیو وصل کنید١٠٠٠اھم تا ٣٠٠روی ایسیو پیدا کرده با یک مقاومت را P04سبز رنگیک سیم

انواع ایسیوھای فیش استفاده کنید که مطابق عکس زیر به TNMزیمنس دسته سیمرابط برای کلیه ایسیو ھای زیمنس شما می توانید از 
وصل شده و با اتصال آداپتور تغذیه آن ، TNMپین دیاگ ١۵و طرف دیگر آن به کانکتور شدهمتصل فلشدار شده پراید SSATزیمنس تکسوز و دوگانه و 
از لیست، بعد از شروع عملیات در ھنگام انتخاب ایسیوھای دوگانه. بزنیددر نرم افزار راپاک کردن ، خواندن و ریختن برنامه تنھا کافیست دکمه ھای 

.شودمیروی برد روشن CNGچراغ 

:5000مدل 
.ترانس و دسته سیم زیمنس استشامل ھمراه دستگاه نبوده و جدا باید خریداری شود و KTAG-Siemense رابط  5000در مدل 

:7000مدل 
دسته سیم زیمنس به ھمراه آن .(استبندی ھمراه دستگاه موجوددر بستهKTAG-Siemenseرابط )OBD دارای( 7000ھایدر مدل

)نیست و جداگانه باید خریداری شود

: در انتھای نام لیست انتخاب قطعهHVایسیو ھای بدون 
گذاشته و فیش دیاگ پروگرامر را به تستر وصل TNMیا دسته سیم از لیست مدل ایسیو را انتخاب کرده ایسیو را روی تستر ایسیو 

. کیلو اھم به زمین وصل شود١اھم تا ٣٠٠در ایسیو باید با مقاومت P04نقط . کنید

: غیر زیمنسایسیو ھای 

و P04و اتصال محلھای OBDو خودرو با اتصال کابل دیاگ به کانکتور قابل انجام روی تستر ایسیونداشته و KTAG-Siemenseبه برد نیاز 
٧مثل بوش در بعضی ایسیوھا( ۴ ۵P05( به نقاطP04 وP05نقاط . روی برد جیتگ استP04 وP05 ھر ایسیو را از روی نقشه

.جیتگ ایسیوی مربوطه پیدا کنید
با مقاومت به یک راP05نقطه کنید و کیلو اھم به زمین وصل ١اھم تا ٣٠٠با مقاومت رادر ایسیو P04نقط بجای اتصال سیم میتوانید 

.برای ھر عملیاتی برق تستر باید قطع و وصل شود. ولتی وصل شود۵نقطه 
قابلیت کاتگ انواع ایسیوی غیر زیمنس وجود داشته و کافیست سیم۵کابل زرشکی ھای برق بدون تستر با سیم7000در مدل 

.ایسیو وصل کنیدK-line(OBD7)ه زمین ایسیو وصل کرده و سیم زرد را به پین ایسیو و سیم مشکی را ب١٢سیمھای قرمز را به برق 
.شودنیازی به قطع و وصل برق نیست و قطع و وصل برق خودکار انجام می
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ھا و بروزرسانیبرای رفع ایراد صدای دریچه)تھویه مطبوع(٢٠۶کنترل پنل جیتگ 
ولت مطابق ١٢را یا به خودرو یا به تغذیه J2وصل کنید و کانکتور J1را مطابق تصویر به کانکتور ISPرشته سفید ١٠کابل 

دامپ اصالحیه بطور . را انتخاب کنیدEcu-Programmer\Fujitsu\AC-206P6Lاز لیست انتخاب قطعه، . تصویر زیر وصل کنید
ثانیه نگه دارید۵را ACدر پایان روی خودرو دکمه .ترتیب بزنیدهبرنامه ریزی و مقایسه را ب،پاک کردن. خودکار لود خواھد شد

Volvoایسیو 
\MCU\Motorolaسی از لیست در برنامه پروگرامر آی MC68HC912D60A انتخاب کرده مطبق عکس زیر کابلCBM را وصل

.ولت ھستند٢۴تغذیه ١۶و١٧و ١٣، پینھایزمین ١٢و١١در سوکت آبی رنگ بزرگ ایسیو ، پینھای . کنید

)Aتنھا در مدل (سانتافه CBMجیتگ 
Ecu-Programmer\ Hyundai-Kia\CBM-SantaFEاز لیست .برای تبدیل مدل سوئیچ دار به کیلس

رشته  را مطابق تصویر وصل کرده و از مدل مناسب عملیات خواندن را انجام داده و به ١٠را انتخاب کرده سیمھای کابل 
.ھیچگونه تغذیه مورد نیاز نیست. سی بی ام مقصد کپی کنید
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.)نمیشودبرای مواردی که بعد از دانلود ناقص دیگر ارتباط با دیاگ برقرار (۴٠۵پارس و CECبازیابی 
. اھم مطابق تصویر لحیم کنید۴٧٠یک مقاومت حدود . را مطابق تصویر به کانکتور نود وصل کنیدISPرشته سفید ١٠کابل 

دکمه . اب کنیدرا انتخEcu-Programmer\NEC\CEC-78F0849(repair)از لیست انتخاب قطعه، . ھیچگونه تغذیه الزم نیست
مقاومت را بردارید و در صورت پاک شدن صحیح برد را از کابلھا جدا کرده و .را بزنیدسپس پاک بودن پاک کردن را بزنید و 

.روی خودرو با آخرین نسخه دانلود کنید

Lifan X60-lifan620خودروی Delphi-MT2ایسیوی 
و رشته سفید به BDMرشته زرد به نقطه . استفاده کنیدCBMکابل از. روکش پالستیکی روی ایسیو باید بریده شود

.وصل میشودGNDو سیم مشکی به Shieldو سیم خاکستری به RSTنقطه 
.سوکت زمین است٣پین . سوکت وصل میشود۶٨و ۶٧پین  ٢ولت به ١٢ولتاژ 

و قطعه لوده کرده فایل خام را . را انتخاب کنیدEcuProgrammer\Motorola\MC9S12XEP768(LIFANX60) از انتخاب قطعه 
در صورت عدم برقراری ارتباط مسیری را که با عالمت قرمز روی برد مشخص شده قطع . را پاک و پروگرام و مقایسه کنید

.کنید

یا کپی کد سوئیچ به بدون داشتن کد جھت خام کردن( و بدون باز کردن ایسیو OBDخواندن و نوشتن اییپرام از راه کانکتور: نکته
\OBD(Option)\DELPHIبا انتخاب قطعه Option در صورت خرید ) ایسیوی دیگر MT-22-LifanX60(EEprom) و خواندن و نوشتن

\OBD(Option)\DELPHIفلش بطور کامل  جھت تبدیل ایسیو یا ریمپ با انتخاب  MT-22-LifanX60(Flash)قابل انجام است.

وصل OBDفیش ٧ایسیو را به کانکتور ٧۵و پین OBDکانکتور ۴را به پایه GNDو را مطابق تصویر باال متصل کردهECUبرای دانلود روی میزکار باید برق 
.کنید
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CNG(VB44)ایسیوی والئو 
.سوکت کناری وصل میشودM4سوکت وسط و زمین تغذیه به M4ولت به پین ١٢ولتاژ 

EcuProgrammer\ VB44_FlashPetrol_ST10F273Mز لیستایسیوی بنزین ابرای برنامه ریزی فلش ،قسمت گاز و بنزین تشکیل شده٢این ایسیو از 
.را انتخاب کنیدVB44_EepromPetrol_95160را انتخاب کنید و برای اییپرام ایسیوی بنزین
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EM1001با شماره نرم افزار (MAW)غرب استیلایسیوی 
.وصل میشودP4و زمین تغذیه به مشکیسوکت P1,P2,P3ھایولت به پین١٢ولتاژ 

.وصل میشودGNDبه ١٠رشته .رشته سفید وصل میشودISP/JTAG١٠قرمز رنگ به ھمنام خود در کابل نقاط
فقط دو نقطه ابتدا و انتھای خط زرد به ھم متصل ! توجه(. مشخص شده با رنگ زرد در عکس باید به ھم اتصال کوتاه شونددو انتھای خط 

)اتصال نقاط اشتباه موجب آسیب به ایسیو میشود. میشوند
\EcuProgrammer\ MAWاز لیست  SPC5634MML(MAW-TU5/TU3)از انتخاب تبدیل دامپ مناسب را انتخاب کنید.را انتخاب کنید.

.ثانیه مجدد امتحان کنید١٠برق تغذیه را قطع و کابل جیتگ را جدا و بعد از . در صورتیکه قطعه خطای پاک یا پروگرام کردن داد

CBM-EKSنود 
.وصل میشود)١٠رشته (ISPنقطه سیاه به زمین سیم . رشته سفید وصل میشودISP/JTAG١٠زرد رنگ به ھمنام خود در کابل نقاط

.سوکت زیف نیز وجود دارد۴٨ولت قابلیت استفاده از پین ۵به جای تغذیه .وصل کنیدGNDو VCC-5ولت بین ۵تغذیه 

\EcuProgrammer\ EKSاز لیست پایه١۴۴برای برنامه ریزی و یا خواندن فلش داخلی آی سی  SPC56B50L5(EKS-FLASH) و برای قسمت اییپرام
EcuProgrammer\ EKS\ SPC56B50L5(EKS-EEPROM)را انتخاب کنید.

.ثانیه مجدد امتحان کنید١٠برق تغذیه را قطع و کابل جیتگ را جدا و بعد از . در صورتیکه قطعه خطای پاک یا پروگرام کردن داد



٦٤

GPS-Dena
ل سیمھای کاب. بھم ریختن برنامه آن بسیار شایع است. این سامانه قرار داردGPSاز برد EMMCبرنامه راه انداز سیستم مالتی مدیا روی آی سی 

ISP٢یک تغذیه . رشته سفید را مطابق تصویر به نقاط زیر وصل کنید١٠ VCC2.8و GNDولت از یک منبع تغذیه دقیق رومیزی بین نقاط ٣تا حداکثر ۵
.وصل کنید

.را انتخاب کنیدFlash-EEPROM\EMMC\ EMMC_AUTO(3V)(ISP)در برنامه پروگرامر قطعه 
.با زدن تنظیمات قطعه مشخصات آی سی نمایش داده میشوددر صورت سالم بودن سیم بندی و برد 

.گیگابایت فضای خالی نیز نیاز دارید٨. برای خواندن دکمه خواندن را زده و یک اسم فایل وارد کنید
RMPB=NO  Boot2 Area=NO  Boot1 Area=NOEXT-CSD=YES:برنامه ریزی در صفحه تنظیمات این تنظیمات را وارد کنیدبرای

نوشتن از دکمه پاک کردن استفاده نکنید و مستقیما بعد از انجام تنظیمات قطعه فوق دکمه نوشتن را بزنید و یکی از فایلھای بک آپ قبل از! :توجه
.برد را انتخاب کنیدشده از گرفته 

.به تعویض چیپ ھستدر صورت خراب بودن قطعه ، ارتباط با آن برقرار نشده و نیاز
برابر سریعتر انجام میشود ولی ٢٠ساعت طول میکشد البته با سوکت مخصوص با سرعت ٧گیگابایتی آن ٨خواندن از قطعه با توجه به حجم !: توجه

آدرس قدیم و جدید ازمدل ٢سالمفایل .بودن چیپ کار مشکلی بوده و بھتر است با روش باال انجام شودBGAبه علت 
http://www.tnmelectronics.com/downloads/denaGPS.rar وhttp://www.tnmelectronics.com/downloads/denaGPS1.rarقابل دانلود است  .

.دقیقه انجام میشود١٠نوشتن بخصوص در صورتیکه از برد آکبند بک آپ گرفته باشید بسیار سریعتر بوده و در 

)تھویه مطبوع(کنترل پنل پارس جیتگ 

ولت مطابق تصویر زیر ١٢را یا به خودرو یا به تغذیه J2وصل کنید و کانکتور J1را مطابق تصویر به کانکتور ISPرشته سفید ١٠کابل 
پاک . دامپ بطور خودکار لود خواھد شد. را انتخاب کنیدEcu-Programmer\Fujitsu\AC-ParsP6Lاز لیست انتخاب قطعه، . وصل کنید

ریدثانیه نگه دا۵را ACدر پایان روی خودرو دکمه .ترتیب بزنیدکردن، برنامه ریزی و مقایسه را به

http://www.tnmelectronics.com/downloads/denaGPS.rar
http://www.tnmelectronics.com/downloads/denaGPS1.rar
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SPC5633Mبا آی سی LZNFایسیوی 

.وصل کنید٢٨به پین ) منفی باتری(و زمین٣٠و ٢٩به پین راولت١٢. استفیش این ایسیو مثل ایسیوی زیمنس کنیتانتال 

.وصل میشودGNDبه ١٠رشته . رشته سفید وصل میشودISP/JTAG١٠قرمز رنگ به ھمنام خود در کابل نقاط
)اتصال نقاط اشتباه موجب آسیب به ایسیو میشود! توجه(. سه نقطه مشخص شده با رنگ زرد در عکس باید به ھم اتصال کوتاه شوند

\EcuProgrammer\ LZNFاز لیست  SPC5633MMLدامپ لود شده خام است.را انتخاب کنید.
.ثانیه مجدد امتحان کنید١٠قطع و کابل جیتگ را جدا و بعد از برق تغذیه را . در صورتیکه قطعه خطای پاک یا پروگرام کردن داد
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)مراجعه کنید٨١جیتگ بدون باز کردن به ص روش جدید برای!توجه(BoschMe17جیتگ ایسیوی 
JTAG-OBDپین زرشکی برد ٥با کانکتور 7000در مدل ..قابل انجام استTricoreبا کمک برد 5000مدل دربرنامه ریزی آن 

.ھمراه خود دستگاه قابل انجام است

.شودرشته سفید به پروگرامر وصل می١٠که با کابل 5000برد تریکور در مدل 

۵۶و ١۶پایه 5000در مدل .وصل کنیدCANLکانکتور ایسیو را به ۴۴و و پایه CANHکانکتور ایسیو را به کانکتور برد به نام ٣٢پایه 
ھم به ) ۵۴پایه (ایسیو GND. شودبه سیم قرمز کانکتور زرشکی وصل می7000ولت بیرونی و در مدل ١٢ایسیو به مثبت یک تغذیه 

.شودوصل می) 7000مدل (منفی تغذیه و یا سیم مشکی کانکتور زرشکی 
.اھم ، در نقطه مشخص شده در عکس زیر لحیم کنید١٠٠٠اھم تا ١٠٠عدد مقاومت بین ٢از روشن کردن تغذیه، قبل

OKثانیه وصل کنید و سپس ۵ریزی اگر پنجره ای باز شد و درخواست قطع و وصل تغذیه کرد، یکبار برق را قطع و بعد از در ھنگام برنامه
.ظاھر شد صحت اتصاالت و تغذیه را چک کنیددر صورتیکه پیغام مجدد. را بزنید 

\EcuProgrammer\ Boschبرای برنامه ریزی و یا خواندن ایپرام  داخلی :ایپرام BoschME17_InternalEEPROMدامپ .را انتخاب کنید
.لود شده خام و آماده تعریف سوئیچ  است

\EcuProgrammer\ Boschفلش برنامه ریزی و یا خواندن برای :فلش BoschME17_InternalFlashرا انتخاب کنید.
. پسورد روی خودرو و با کابل دیاگ و بدون برد تریکور خوانده میشود.فلش نیاز به پسورد داریدخواندن ریزی و یابرای برنامه

دکمه تنظیمات قطعه را زده و سوئیچ را باز کنید و دکمه خواندن درون تنظیمات قطعه را بزنید، پسورد در کمتر از یک دقیقه خوانده 
( پسورد را برای موارد بعدی ذخیره کنیدFuseListFile\Saveتوسط منوی . میشود در صورتیکه به خودرو دسترسی ندارید یا مدل . 

)قابل انجام استبا برد تریکور و مطابق عکس باال و بدون نصب مقاومتھا روی میز کار گ است این مرحله دستگاه بدون کابل دیا
خواندن و پاک کردن و برنامه ریزی بعد از نصب مقاومتھا به شرطیکه پسورد درون تنظیمات قطعه وارد شده باشد سپس روی میز کار 

.در پوشه مدارک سیستم نگھداری میشودEcukitLogیک نسخه از پسورد در فایل .قابل انجام است

.بعد از پاک کردن ایسیو یا تبدیل مدل ایسیودر صورتیکه پسورد را نداشته باشید ایسیو غیر قابل استفاده است:توجه
روش حفظ ایسیو در این جیتگ پسورد نیاز به پسورد نداشته و پیشنھاد میشود کهOBD-Downloadبرای تبدیل مدل ایسیو روش 

.و تغییر نمیکندمیشود
برای دانلود فایل تیونینگ نیز در صورت تطبیق کالیبراسیون فایل تیونینگ با ایسیو، میتوانید با  کلیک راست روی ریختن برنامه 

.کالیبراسیون تنھا را به سرعت روی ایسیو دانلود کنید
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۵EM1003و یوروEM1002با شماره نرم افزار مدل جدیدTu3/Tu5(MAW) ایسیوی غرب استیل

قرمز در تصویر مشخص شده Xاین ایسیو دارای برد بلند بوده ولی نقشه جیتگ یکسانی داشته فقط دو سوراخی که با عالمت (EM1003)۵مدل یورو
.در این مدل موجود نیست

٣برای این ایسیو نیاز به منبع تغذیه بیرونی قابل تنظیم 5000در مدل  ٣تا ۶ ولت دارید که مثبت به نقطه قرمز و منفی به نقطه مشکی وصل ٨
)ولتاژھای باالتر باعث خرابی رگوالتور ایسیو خواھد شد.(میشود 
.به نقاط زرد رنگ ، خود پروگرامر ولتاژ دقیق مورد نیاز را تامین میکندISP2برای نقاط زرد نیاز به منبع تغذیه بیرونی نیست و با اتصال 7000در مدل 

مشخص شده با رنگ زرد در عکس باید به ھم اتصال وطانتھای خط.رشته سفید وصل میشودISP/JTAG١٠نارنجی رنگ به ھمنام خود در کابل نقاط
\EcuProgrammer\ MAWاز لیست .کوتاه شوند SPC563M64L5(MAW-TU5/TU3)از انتخاب تبدیل دامپ مناسب را انتخاب کنید. را انتخاب کنید.

.ثانیه مجدد امتحان کنید١٠برق تغذیه را قطع و کابل جیتگ را جدا و بعد از . در صورتیکه قطعه خطای پاک یا پروگرام کردن داد

٣در صورت مشکل در برنامه ریزی ایسیو با ولتاژ  ٣بجای ولتاژ 5000ولت در مدل ۶ از منوی تنظیمات قطعه 7000در مدل ( ولت وصل کنید ۵، ولتاژ ۶
.مسیر برق رگوالتور برد را مطابق تصویر زیر قطع کنیدقبال اما حتما باید ) انتخاب کنیدISP2برای ولت را ۵ولتاژ 

.در پایین صفحه نرم افزار ، حتما باید این مسیر قطع شودOver Currentدر صورت پیغام خطای 7000در مدل 
.قبل از نصب ایسیو روی خودرو ، حتما مسیر قطع شده را مجدد وصل کنید: توجه
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ABS-MANDO-MGH80

.وصل میشود٣٨و زمین به ٢٩و ٢۵ولت به پایه ھای ١٢تغذیه . برای مواردی که در اثر دانلود از کار افتاده اند
.باید جدا شوددرپوش پالستیکی روی باکس 

\EcuProgrammer\ ABSاز لیست  ABS-JTAG-MANDO-MGH80از انتخاب تبدیل دامپ مناسب را انتخاب کنید. را انتخاب کنید.
.قطعه باید پاک و پروگرام و مقایسه شود
\OBDDownload\ABSدانلود بدون نیاز به باز کردن قطعه نیز از  ABS-MANDO-MGH80-Pride \Tibaقابل انجام است.

ABS-MANDO-MGH60
.درپوش پالستیکی روی باکس باید جدا شود.ولت نیاز نیست١٢به تغذیه 

\EcuProgrammer\ ABSاز لیست  ABS-JTAG-MANDO-MGH60از روی برد سالم قابل خواندن میباشددامپ. را انتخاب کنید.

.)برای مواردی که بعد از دانلود ناقص دیگر ارتباط با دیاگ برقرار نمیشود(78F0849بازیابی آمپر کروز با آی سی 
. ھیچگونه تغذیه الزم نیست. اھم مطابق تصویر لحیم کنید۴٧٠یک مقاومت حدود . را مطابق تصویر به کانکتور نود وصل کنیدISPرشته سفید ١٠کابل 

\Ecu-Programmer\NECاز لیست انتخاب قطعه،  ICNCrouse-78F0849(repair)دکمه پاک کردن را بزنید و سپس پاک بودن را بزنید. را انتخاب کنید .
.دن صحیح برد را از کابلھا جدا کرده و مقاومت را بردارید و روی خودرو با آخرین نسخه دانلود کنیددر صورت پاک ش

.را از لیست انتخاب نکنیدکوئیکخودرو توجه داشته باشید که اشتباھا آمپر کروز 
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چینی و برداشتن قفل ایسیوBosch Me7جیتگ  و کاتگ  

.بعضی مدلھا نیاز نمی باشددر ۶٣و ۴۴ولت پایه ھای ١٢تغذیه 

کاتگ                                                                              جیتگ

را انتخاب کنیدEcuProgrammer\ Bosch\ Bosch Me7-ST10F275از لیست برای جیتگ این ایسیو
در حالت کاتگ بالفاصله بعد از زدن . را انتخاب کنیدEcuProgrammer\ KTAG\ Bosch-Me7-ST10F275(KTAG(از لیست این ایسیوکاتگبرای 

در . میباشد9b009b00...اکثر این ایسیوھا قفل میباشند و فایل خوانده شده حاوی   .ولت را وصل کنید١٢پاک کردن تغذیه / نوشتن / دکمه خواندن 
این حالت قطعه حتی قابل پاک کردن نیست

:روش زیر را انجام دھید٢کردن قفل یکی از برای باز

\ECU-Programmer\KTAGاز انتخاب قطعه :روی خودرو-١ Bosch-M7.8.1/Me7_Unprotectکابل.را انتخاب کنیدOBD را وصل کرده و دکمه پاک
.سپس در حالیکه سوئیچ باز است سرباتری را جدا کرده و ایسیو را خارج  کرده و روی میز کار کاتگ یا جیتگ کنید. کردن را بزنید

دو بدون اتصالرا TNMاز کانکتور دیاگ OBD7و مطابق نقشه کاتگ در باال سیمھای برق و زمین اگر به خودرو دسترسی ندارید :روی میزکار-٢
\ECU-Programmer\KTAGاز انتخاب قطعه سپس را وصل کنید وP04,P05سیم  Bosch-M7.8.1/Me7_Unprotect پاک کردن را و را انتخاب کنید

EcuProgrammer\ KTAG\ Bosch-Me7-ST10F275(KTAG)و کاتگ را با انتخاب  کرده را وصل P04,P05بزنید سپس برق را قطع کرده و دو سیم 
.انجام دھید

و قابل کاتگ و زمین وصل نباشد و برق ایسیو را وصل کنید ایسیو دوباره قفل میشودP04 –P05اگر سیمھای بعد از باز کردن قفلتوجه داشته باشید
.باشدبار مجاز می ١۵باز کردن قفل فقط .یا جیتگ نیست و نیاز به باز کردن مجدد قفل دارد 

نیز به پروگرامر وصل 2Aترانس ( کانکتور زرشکی رنگ برد جیتگ استفاده کنید از سیمھای تغذیهولت ایسیو ١٢برای حتما 7000در مدل : توجه
.و ایسیو را با تستر یا تغذیه بیرونی روشن نکنید.)  باشد

OBDبدون باز کردن از راه Bosch Me7دانلود و تبدیل ایسیو
با انتخاب قطعه Optionو خرید و بدون باز کردن ایسیو با داشتن دامپ ایسیو  OBDریمپ و نوشتن این ایسیو از راه کانکتورتبدیل و

OBD(Option)\BOSCH\ Me7/M7.8.1(All-Fast)فایل تیون شده را لود کرده و بعد ،دانلود ایسیو بعد از انتخاب قطعه برای . قابل انجام است
بر اساس BoschME7میتوانید از لیست زمان کمتربرای . دستگاه بطور خودکار ایسیو را پیدا کرده و دانلود انجام میشود. دکمه ریختن برنامه را بزنید

با سرعت دانلود پایینتر برای خودروھایی که خطای دانلود Me7/M7.8.1 (All-Slow)گزینه .انتخاب کنید)انتخاب دستی( خودروی مربوطه
در بعضی خودروھای خاص روی خودرو قابل انجام نبوده و باید کانکتور ایسیو را جدا کرده و روی میزکار . میدھد قابل استفاده است

.دانلود را انجام داد) بدون باز کردن ایسیو( مطابق نقشه کاتگ 

را (File for Convert)آخرین گزینه دکمه انتخاب تبدیل را بزنید و از لیست): ریختن برنامه متفاوت با ایسیو(Me7تبدیل پایه ایسیوی بوش 
.سپس دانلود کنید و بعد از پایان دانلود فایلی که میخواھید ایسیو به آن تبدیل شود را لود کنید و مجدد دانلود کنید. انتخاب کنید
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و برداشتن قفل ایسیوچینی Bosch M7.8.1جیتگ و کاتگ 

کاتگ                                                            جیتگ
.را انتخاب کنیدEcuProgrammer\ Bosch\ Bosch M7.8.1-ST10F275از لیست برای جیتگ این ایسیو

.را انتخاب کنیدEcuProgrammer\ KTAG\ Bosch-M7.8.1-ST10F275(KTAG(از لیست این ایسیوکاتگبرای 
اکثر این ایسیوھا قفل میباشند و فایل خوانده شده .ولت را وصل کنید١٢پاک کردن تغذیه / نوشتن / در حالت کاتگ بالفاصله بعد از زدن دکمه خواندن 

. میباشد9b009b00...حاوی   

:روش زیر را انجام دھید٢یکی از برای باز کردن قفل

\ECU-Programmer\KTAGاز انتخاب قطعه :خودروروی-١ Bosch-M7.8.1/Me7_Unprotectکابل.را انتخاب کنیدOBD را وصل کرده و دکمه پاک
.سپس در حالیکه سوئیچ باز است سرباتری را جدا کرده و ایسیو را خارج  کرده و روی میز کار کاتگ یا جیتگ کنید. کردن را بزنید

دو بدون اتصالرا TNMاز کانکتور دیاگ OBD7و مطابق نقشه کاتگ در باال سیمھای برق و زمین ندارید اگر به خودرو دسترسی :روی میزکار-٢
\ECU-Programmer\KTAGاز انتخاب قطعه سپس را وصل کنید وP04,P05سیم  Bosch-M7.8.1/Me7_Unprotect پاک کردن را و را انتخاب کنید

EcuProgrammer\ KTAG\ Bosch-M7.8.1-ST10F275(KTAG)را وصل و کاتگ را با انتخاب  P04,P05بزنید سپس برق را قطع کرده و دو سیم 
.انجام دھید

و قابل کاتگ و زمین وصل نباشد و برق ایسیو را وصل کنید ایسیو دوباره قفل میشودP04 –P05اگر سیمھای بعد از باز کردن قفلتوجه داشته باشید
.بار مجاز می باشد١۵باز کردن قفل فقط .و نیاز به باز کردن مجدد قفل داردیا جیتگ نیست

نیز به پروگرامر وصل 2Aترانس ( کانکتور زرشکی رنگ برد جیتگ استفاده کنیداز سیمھای تغذیهولت ایسیو ١٢برای حتما 7000در مدل : توجه
.و ایسیو را با تستر یا تغذیه بیرونی روشن نکنید.)  باشد

OBDبدون باز کردن از راه Bosch M7.8.1دانلود و تبدیل ایسیو

با انتخاب قطعه Optionو خرید و بدون باز کردن ایسیو با داشتن دامپ ایسیو  OBDتبدیل و ریمپ و نوشتن این ایسیو از راه کانکتور
OBD(Option)\BOSCH\ Me7/M7.8.1(All)قابل انجام است .

دستگاه بطور خودکار ایسیو را پیدا کرده و . دانلود ایسیو بعد از انتخاب قطعه باال فایل تیون شده را لود کرده و بعد دکمه ریختن برنامه را بزنیدبرای 
.بر اساس خودروی مربوطه را انتخاب کنیدBoschM7.8.1برای سرعت بیشتر میتوانید از لیست . دانلود انجام میشود

را (File for Convert)آخرین گزینه دکمه انتخاب تبدیل را بزنید و از لیست): ریختن برنامه متفاوت با ایسیو(M7.8تبدیل پایه ایسیوی بوش 
.سپس دانلود کنید و بعد از پایان دانلود فایلی که میخواھید ایسیو به آن تبدیل شود را لود کنید و مجدد دانلود کنید. انتخاب کنید
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با برد تریکورجیتگ آی سی قسمت موتور و گیربکسھیونداDelphiMT86جیتگ

/Ecu Programmer/Hyundai-Kiaاین ایسیو از لیست ایسیو موتوربرای جیتگ آیسی  DelphiMT86-TC1766Flash را انتخاب
روی برد موجود است که یکی مربوط به موتور و دیگری TC1766آی سی ٢.وصل کنیدبرد تریکوررا به CANL,CANH. کنید

.آیسی میکرو را از روی فیبر بلند کنید١٢٢پایه .طبق عکس زیر آی سی قسمت موتور را شناسایی کنید.گیربکس اتوماتیک است 
.کس به نقاط مشخص شده متصل کنید کیلو اھم طبق ع١مقاومت حدود ٢

.که قبل از ھر بار عملیات خواندن و نوشتن یکبار باید قطع  و وصل شودولت است١٢ایسیو برق ٢٧و ۵٢پین 

با Optionو بدون باز کردن ایسیو با خرید OBDاین ایسیو از راه کانکتورقسمت موتور ریمپ و خواندن و نوشتن کالیبراسیون : نکته
\OBD(Option)\DELPHIانتخاب قطعه  MT-86(Hyundai)قابل انجام است.

پایه کریستال عکس ٢. را وصل کنیدCANL,CANHباال برق و سیم ھای ھمان عکس کانکتورمطابق گیربکسبرای جیتگ آیسی 
/Ecu Programmer/Hyundai-Kiaاز لیست . را به یکدیگر اتصال کوتاه کنید) مربوط به ایسیو موتور(باال  DelphiMT86-TC1766Flash

را از ٨٧و پایه )این آیسی دقیقا مشابه آیسی موتور بوده و در سمت چپ آن است( گیربکسآیسی میکرو ١٢٢پایه . را انتخاب کنید
مقاومت دوم نیز مطابق . کیلو اھم به نقطه مشخص شده در تصویر متصل میشود١با یک مقاومت ٨٧پایه .روی فیبر بلند کنید

.عکس وصل شود

.بار عملیات خواندن و نوشتن یکبار باید برق قطع  و وصل شودقبل از ھر 



٧٢

وینگل-خودرو کاپراDelphiMT20U2جیتگ 

و ISP4=Shieldو سیم خاکستری به ISP3و رشته سفید به نقطه ISP1رشته زرد به نقطه . استفاده کنیدCBMاز کابل 
۴-۴ولتاژ دقیق بین .وصل میشودGNDسیم مشکی به  دو  نقطه . وصل میشودGNDولت بین نقطه قرمز رنگ و ۵

و RSTاھم بین ١۵٠تا ١٠٠در صورت مشکل در ارتباط یک مقاومت .اتصال کوتاه میشوندصورتیمشخص شده یه رنگ 
۴ولتاژ  .ولت قرار دھید۵

گزینهاز انتخاب قطعهبوده که برای آن MC9S12KG256سی این ایسیو دارای یک مدل با شماره آی
EcuProgrammer\CAPRA\Delphi-MT20U2-KG256برای .قطعه قفل نبوده و قابل خواندن و نوشتن است. را انتخاب کنید

.را انتخاب کنیدDelphi- MT20U2-KG256 (EEPROM(ایپرام تنھا 
است که برای این مدل از MC9S12XET256به ھمین شکل بوده فقط شماره ایسی آن روی وینگل مدل دیگر این ایسیو 

.را انتخاب میکنیدEcuProgrammer\Wingle\Delphi-MT20U2-XET256انتخاب قطعه 
.با زدن انتخاب تبدیل میتوانید دامپ سالم برای ریختن روی ایسیو را انتخاب کنید

جھت خام کردن بدون داشتن کد یا کپی کد سوئیچ به ( و بدون باز کردن ایسیو OBDکانکتورخواندن و نوشتن اییپرام از راه : نکته
با انتخاب قطعه 28178695/28002502، برای ایسیوی اول با شماره Option در صورت خرید ) ایسیوی دیگر

OBD(Option)\DELPHI\ MT-20U2-Capra (EEprom)یل ایسیو یا ریمپ با انتخاب و خواندن و نوشتن فلش بطور کامل  جھت تبد
)OBD(Option)\DELPHI\ MT-20U2-Capra(Flashقابل انجام است.

\OBD(Option)\DELPHIبا انتخاب قطعه 28320584/22U2برای ایسیوی با شماره  MT-20U2-Wingle (EEprom) و خواندن و
\OBD(Option)\DELPHI(نوشتن فلش جھت ریمپ با انتخاب  MT-20U2-Wingle(Flashقابل انجام است.

روی میزکارOBDنقشه دانلود و خواندن از راه 
.متصل شودولت١٢به ١٨و ١٧کانکتور در بعضی مدلھا برق سوئیچ بوده و باید عالوه بر ١پین شماره 

:ایسیو در این آدرس قابل دیدن استدفیلم آموزشی جیتگ و دانلو
%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-http://www.tnmelectronics.ir/Page/27/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

http://www.tnmelectronics.ir/Page/27/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
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Bosch Me7.9.7چینی با فلش داخلی

.دفترچه است) ٢١صفحه (M7.9.7 ولت مثل ایسیوی بوش پراید و زامیاد ١٢تغذیه 
.انتخاب کنید-ST10F275 Ecu-Programmer\Bosch\MVM530_ME7.9.7برای برنامه ریزی فلش  از انتخاب قطعه

Bosch Me7.9.7چینی با فلش بیرونی

.دفترچه است) ٢١صفحه (M7.9.7 ولت مثل ایسیوی بوش پراید و زامیاد ١٢تغذیه 

MVM530_ME7.9.7-95080و برای ایپرام Ecu-Programmer\Bosch\MVM530_ME7.9.7-M29F800BB برای برنامه ریزی فلش  از انتخاب قطعه
.را انتخاب کنید
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برد تریکورکیا با SIM2K240TGDایسیو گیربکس اتوماتیک 

در انتخاب قطعه از لیست . به قسمت گیربکس اتوماتیک استمربوطTC1738سی سی میکرو روی این ایسیو وجود دارد که آیآی٢
Ecu Programmer/Hyundai-Kia/ SIM2K240TGD-TC1738-Flashرا انتخاب کنید .CANL,CANH مقاومت ٢. وصل کنیدبرد تریکوررا به

.شوداھم مطابق تصویر متصل شود و نقطه ای که با خط سیاه نشان داده شده به ھم اتصال کوتاه می١٠٠
.ولت ایسیو باید قطع و وصل شود١٢قبل از ھر عملیاتی یکبار برق 

.)برای مواردی که بعد از دانلود ناقص دیگر ارتباط با دیاگ برقرار نمیشود(78F0849بازیابی آمپر کروز با آی سی 
. ھیچگونه تغذیه الزم نیست. اھم مطابق تصویر لحیم کنید۴٧٠یک مقاومت حدود . را مطابق تصویر به کانکتور نود وصل کنیدISPرشته سفید ١٠کابل 

\Ecu-Programmer\NECاز لیست انتخاب قطعه،  ICN-Quick-Crouse(repair)بزنید و سپس پاک بودن و برنامه دکمه پاک کردن را. را انتخاب کنید
.ریزی و مقایسه را بزنید

توجه داشته باشید که اشتباھا آمپر کروز ایرانخودرو را از لیست انتخاب نکنید



٧٥

نحوه خرید آپشن

١٠برنامه ایسیوکیت نسخه راھنمایاز منوی  راEnter License Codeوسطیرا انتخاب کرده و سپس دکمهدرباره محصولبه باال گزینه ۴١
کد یا عکس خود . پنجره ای مطابق تصویر سمت چپ باز میشود کد درخواست شما در باالی صفحه نمایش داده میشود. مطابق تصویر زیر میزنید

به شماره حساب بانک ملت با تلگرام یا واتس اپ به ھمراه تصویر فیش بانکی مبلغ آپشن یا آپشنھا٠٩٠٢-١٢٠۵۶٧٣بایل واضح از کد را به شماره مو
برای آپشن مشابه کامبی لودر ١شماره  .(به نام  مجید مسیبی به ھمراه شماره آپشن درخواستی ارسال کنید۶١٠۴-٣٣٧۴-٩١٩٢-٩٠٠۴شماره 

)BSIبرای ایپرام ٢و شماره 
رقمی برای شما به شماره موبایلی که درخواست دادید ٢٢ساعت کاری کد فعال سازی ۴٨بعد از چک شدن اطالعات ارسالی شما ظرف حداکثر 

نامه یکبار از بر. را بزنیدOKمجدد از منوی راھنما پنجره را باز کنید و در قسمت کادر خالی داخل پنجره کد فعال سازی را تایپ کنید و . ارسال میشود
.خارج و سپس وارد شوید

کد فعال سازی مختص یک دستگاه بوده و در داخل دستگاه شما ثبت میشود و به ھیچ وجه قابل انتقال به دستگاه پروگرامر دیگر و قابل :١توجه 
دستگاه به کامپیوتر متصل ٢ھمزمان در صورتی که بیش از یک پروگرامر دارید توجه داشته باشید که موقع درخواست کردن . باشدفروش نمی

.نباشند
.بعد از صدور و ارسال کد فعال سازی به شماره شما،  امکان باطل کردن یا مرجوع کردن آپشن وجود ندارد:٢توجه 

.یا سایر حسابھای بانکی خودداری کنیدموبایلمراحل باال را بطور دقیق انجام داده و از ارسال درخواست به سایر شماره ھای :٣توجه 
. چون مراحل بطور مکانیزه است و خارج از روند فوق قابل پیگیری نیست
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DelphiMT38ھیوندا

خرید آپشنبا OBDبا کانکتور K-Lineاز راه )٢٠٠٨خواندن برای مدلھای زیر (دانلود کد و کالیبراسیون و تبدیل این ایسیو و خواندن دامپ کامل
.روی دکمه ریختن برنامه استفاده کنیداز کلیک راستبرای دانلود کالیبراسیون تنھا . امکانپذیر میباشد

.در صورتی که به خودرو دسترسی ندارید سیم بندی روی میز کار بصورت زیر است
B39=منفی تغذیه، /زمینA40, B76 , B12=ولت١٢K-line/OBD7=A27

. در صورت ریختن دامپ اشتباه یا کالیبراسیون مربوط به مدل دیگر یا قطع شدن کابل حین دانلود ، ایسیو غیر قابل دانلود خواھد شد
ولت ١٢را ھم به A13,A18,A21پایه ٣سیم ھای تغذیه باال را متصل کرده و عالوه بر آنھا . ایسیو روی میز کار باید انجام شودبازیابیدر این موارد 

.ھست اتصال کوتاه کرده و با ایسیو کیت مجدد با دامپ صحیح دانلود کنیدK-lineکه A27را به  A45وصل کرده و پایه 
در صورت انجام روی میزکار سیمھای برق مطابق باال و دو پین. بوده و فقط از راه کن قابل دانلود ھستندK-lineاین ایسیو فاقد ٢٠٠٧مدلھای باالی 

A-41=CAN HI=OBD6 وA-42=CAN Lo=OBD14است.
آمده بروش جیتگ بدستباید از فایل آماده ھمان مدل که . باشدمینروی خودروOBDقابل خواندن از راهبا ھیچ دستگاھی این ایسیو کنمدل : توجه

.استفاده کنید
با باز کردن ایسیوجیتگ ایسیو

را برد تریکورCANL پایه تکه سیم اتصال کوتاه کرده و ٣مطابق عکس زیر نقاط مشخص شده را با .را داشته باشیدبرد تریکورید برای جیتگ ایسیو با
.ولت ایسیو را مطابق راھنمای باال وصل کنید١٢برق . ایسیو وصل کنیدA41را به پایه CANHکانکتور ایسیو و A42به پین 

/Ecu Programmer/Hyundai-Kiaاز انتخاب قطعه  DelphiMT38-Flashقبل از خواندن و نوشتن و پاک کردن یکبار باید برق . را انتخاب کنید
.ایسیو قطع و  وصل شود

بدون باز کردن ایسیوجیتگ ایسیو

.مطابق عکس باال راست متصل کنیدOBDھست به کانکتور K-lineکه A27ولت وصل کرده و پایه ١٢را به B12,B76,A24ھای پایه
از لیست انتخاب قطعه گزینه . وصل کنیدB39را به OBDرا به برد تریکور متصل کنید و زمین بردتریکور یا کانکتور A41,42پایه ھای 

Ecu Programmer/Hyundai-Kia/ DelphiMT38-Flash(BSL)قبل از خواندن و نوشتن و پاک کردن یکبار باید برق ایسیو . .را انتخاب کنید
.قطع و  وصل شود
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ھیوندا جیتگ آی سی قسمت موتور با برد تریکورSIM2K-241جیتگ 

. پسورد روی خودرو و با کابل دیاگ و بدون برد تریکور خوانده میشود. خواندن فلش نیاز به پسورد داریدریزی و یابرای برنامه:خواندن پسورد
دکمه تنظیمات قطعه را زده و سوئیچ را باز کنید و را انتخاب کرده و Ecu Programmer/Hyundai-Kia/ SIM2K241-TC1767-Flashاز انتخاب قطعه 

( پسورد را برای موارد بعدی ذخیره کنیدFuseListFile\Saveتوسط منوی . خوانده میشودرا بزنید، پسورددکمه خواندن درون تنظیمات قطعه در . 
اومتھا صورتیکه به خودرو دسترسی ندارید یا مدل دستگاه بدون کابل دیاگ است این مرحله روی میز کار با برد تریکور و مطابق عکس و بدون نصب مق

.در پوشه مدارک سیستم نگھداری میشودEcukitLogپسورد در فایل یک نسخه از . )قابل انجام است
اھم مطابق ١٠٠عدد مقاومت ٢بعد از نصب ) مرحله قبل(به شرطیکه پسورد درون تنظیمات قطعه وارد شده باشد برد تریکور با روی میز کار :جیتگ

ولت ١٢برق . ایسیو وصل کنید77را به پایه CANHکانکتور ایسیو و 60برد تریکور را به پین CANL پایه به ھم ،تصویر و اتصال کوتاه نقاط سیاه رنگ 
.ایسیو را مطابق راھنمای باال وصل کنید

قبل از دانلود بطور خودکار . امکانپذیر میباشدخرید آپشنبا OBDدانلود کد و کالیبراسیون و تبدیل این ایسیو و خواندن دامپ کامل از راه کانکتور 
مثال جدا شدن کابلھا (در پوشه مدارک سیستم نگھداری میشود در صورت ھرگونه اشکالی در دانلود EcukitLogدر فایل پسورد ایسیو خوانده شده و 

.و نیاز به جیتگ میتوانید از این پسورد استفاده کنید) یا ضعیف بودن باتری
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با برد تریکورچینیMe17جیتگ 
. پسورد روی خودرو و با کابل دیاگ و بدون برد تریکور خوانده میشود. خواندن فلش نیاز به پسورد داریدریزی و یابرای برنامه:خواندن پسورد
تنظیمات قطعه را زده و سوئیچ را باز کنید و دکمه خواندن را انتخاب کرده و دکمه Ecu Programmer/Bosch/ BoschME17China_Flash از انتخاب قطعه 

در صورتیکه به خودرو . ( پسورد را برای موارد بعدی ذخیره کنیدFuseListFile\Saveتوسط منوی . خوانده میشوددرون تنظیمات قطعه را بزنید، پسورد
. )ستدسترسی ندارید یا مدل دستگاه بدون کابل دیاگ است این مرحله روی میز کار با برد تریکور و مطابق عکس و بدون نصب مقاومت قابل انجام ا

.وددر پوشه مدارک سیستم نگھداری میشEcukitLogیک نسخه از پسورد در فایل 
اھم 1000-470عدد مقاومت 1بعد از نصب ) مرحله قبل(به شرطیکه پسورد درون تنظیمات قطعه وارد شده باشد برد تریکور روی میز کار با :جیتگ

.وصل کنیدتصویرولت ایسیو را مطابق ١٢برق . یسیو وصل کنیدا1را به پایهCANHکانکتور ایسیو و 17برد تریکور را به پین CANL پایه مطابق تصویر ،

قبل از دانلود بطور خودکار . امکانپذیر میباشدخرید آپشنبا OBDدانلود کد و کالیبراسیون و تبدیل این ایسیو و خواندن دامپ کامل از راه کانکتور 
مثال جدا شدن کابلھا (در پوشه مدارک سیستم نگھداری میشود در صورت ھرگونه اشکالی در دانلود EcukitLogدر فایل پسورد ایسیو خوانده شده و 

.و نیاز به جیتگ میتوانید از این پسورد استفاده کنید) یا ضعیف بودن باتری

S3خودروی جک Delphi-MT22.3جیتگ ایسیوی 
ولت ۵تغذیه . قرار دھید )رنگ قرمز(نقطه مشخص شده٢اھم بین ۵٠٠- ١٠٠را مطابق تصویر به برد وصل کرده و یک مقاومت ISPرشته ١٠کابل 

را انتخاب کنیدEcu Programmer/JAC/ Delphi-MT22.3-JACK-S3سر خازن آجری وصل کرده و از انتخاب قطعه گزینه ٢بیرونی به 
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MVM-X22ایسیوی مگنتی مارلی  جیتگ 

تغذیه .به ھم وصل شود)رنگ قرمز(اھم١٠٠نقطه مشخص شده با مقاومت ٢.  مانند تصویر به ایسیو متصل شودISPرشته  ١٠سیمھای کابل 
/Ecu Programmer(و از انتخاب قطعه گزینه ولت مثل تصویر متصل شود١٢ MAGNETI MARELLI / MVM-X22(SPC564A70L7را انتخاب کنید.

آریوBMDجیتگ ایسیوی 

ولت ۵بیرونی تغذیه .اھم  به ھم وصل شود ١٠٠نقطه مشخص شده با مقاومت ٢.  مانند تصویر به ایسیو متصل شودISPرشته  ١٠سیمھای کابل 
/Ecu Programmerو از انتخاب قطعه گزینه تصویر متصل شودمطابق GNDو 5+بین نقطه  BMD / Ario_ECU_BMD کنیدرا انتخاب.



٨٠

MVM-110جیتگ ایسیوی مگنتی مارلی  

مطابق OBDھست به کانکتور K-lineکه ۴۶ولت وصل کرده و پایه ١٢را به ٣٨و ٢٨ھای و پایه) منفی تغذیه( را به زمین کانکتور ایسیو ٢پایه 
.وصل کنید) ٢پین (را ھم به زمین ایسیو OBDزمین .عکس باال راست متصل کنید

اھم مطابق تصویر نصب کنید١٠٠روی ایسیو نقطه قرمز مشخص شده را اتصال کوتاه کرده و یک مقاومت حدود 

.ولت را وصل کنید١٢بعد از زدن دکمه ھای  خواندن و نوشتن باالفاصله برق . را انتخاب کنیدktag\ST10F280(KTAG)لیست از

S2-EF7جیتگ ایسیوی 

را Ecu Programmer/Bosch/ BoschME17S2_EEPROM و برای ایپرام Ecu Programmer/Bosch/ BoschME17S2_Flash از انتخاب قطعه برای فلش 
برد تریکور را به CANL پایه مطابق تصویر ،و اتصال کوتاه نقطه قرمزاھم100-470عدد مقاومت 1بعد از نصب برد تریکور روی میز کار با و انتخاب کرده

.وصل کنیدتصویرولت ایسیو را مطابق ١٢برق . یسیو وصل کنیدا1را به پایهCANHکانکتور ایسیو و 17پین 



٨١

)GPTروش(ایسیوبدون باز کردناز راه کانکتور BoschMe17یزیبرنامه ر

.مطابق تصویر زیر می باشد٧٠٠٠و ۵٠٠٠مدلھر دودر GPTریزی بروش سیم بندی ایسیو برای برنامه

5000Aمدل 
. به برد تریکور اضافه میشودGPTدارید که به برد تریکور قبلی شما پیچ شده و با کمترین ھزینه قابلیت Tricoreدراین مدل نیاز به برد تکمیلی 

.قرار گرفته استبرای اتصال به کانکتور ایسیو یا دسته سیم بوش CANH,CANL,GND,+12,GPT0,GPT1بروی کانکتور سبز رنگ این برد پایه ھای 
نیاز به جدا کردن این برد تکمیلی نیست و پایه ) نصب مقاومتباز شدن ایسیو وروش (ندارند GPTکه برای استفاده از برد تریکور در سایر ایسیوھا 

در صورت استفاده از برد تریکور برای .یافته و از آنجا قابل دسترسی استانتقالھای کانکتور آبی رنگ روی برد تریکور روی کانکتور سبز رنگ 
باید کانکتور ) روش اتصال مقاومت(استفاده نمیکنید GPTولت الزامی است اما در صورتیکه از روش ١٢و آداپتور OBDاتصال به کانکتور ،GPTروش
OBD از خروجی در این حالت وجود آداپتور برای روشن و خاموش کردن ایسیو بدون نیاز به قطع و وصل تغذیه. پروگرامر را از برد تکمیلی جدا کنید

.قابل استفاده استولت کانکتور سبز رنگ١٢

7000Aمدل 
می قابل برنامه ریزی ۵٠٠٠برابر مدل ٢ھمراه خود دستگاه با سرعتی JTAG-OBDنداشته و با رابط ) تریکور(این مدل نیاز به ھیچگونه برد اضافی 

.باشد

را BoschME17_EEPROM(GPT(اییپرام و برای GPT)BoschME17_Flash(برای فلشECU-Programmer\Boschبا انتخاب قطعه از در ھر دو مدل 
از این نسخه قابلیت پاک کردن پسورد فلش ایسیو برای . باشدو طبق روش سابق می۶۶مطابق ص... مراحل کار و خواندن پسورد و . انتخاب کنید

تا مواردی که دامپ آماده با پسورد متفرقه روی ایسیو ریخته میشود اضافه شده است در این حالت در انتھای پاک کردن فلش دکمه بله را بزنید
.پسورد پاک شده و ایسیو قابلیت جیتگ و دانلود مجدد داشته باشد

:قابل دسترس استزیر درسسایت فارسی شرکت با آدر GPT ریزی بروشو برنامهبه برد قدیمتکمیلی تریکورنحوه نصب برد آموزشی ھای فیلم

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-http://www.tnmelectronics.ir/Page/27/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

در صورت پاک نکردن ایسیو قبل از برنامه ریزی یا . قابل اعمال است) داشتن چراغ چک(در صورت وجود برنامه معتبر روی ایسیو GPTروش !توجه
.کار نخواھد کرد و باید ایسیو باز شودGPTریختن برنامه اشتباھی روی ایسیو دیگر روش 

http://www.tnmelectronics.ir/Page/27/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C


٨٢

)٧٠٠٠مخصوص مدل (با جیتگمگانS3000ایسیوی کامل خواندن 

\ECU-Programmer  برای خواندن، سیم بندی و انتخاب قطعه ایسیو با نوشتن فرق داشته و از انتخاب قطعه  Sagem\S3000-Megan(Read)
ای قھوهرشته به کانکتور جیتگ وصل شده و برق و زمین از کانکتور ایسیو را به کانکتور ۴رشته سیم مطابق عکس به سوکت زیف و ۴. را انتخاب کنید

وصل کنید٧٠٠٠پروگرامر JTAG_OBDبرد 

با جیتگمگانS3000ایسیوی نوشتن 
از انتخاب .ولت سوکت مثل قبل میباشد١٢اما برقھای فرق داشته خواندنسیم بندی ، سیم بندی و انتخاب قطعه ایسیو با برنامهبرای نوشتن

\ECU-Programmerقطعه  Sagem\S3000-Megan(Write)ھر دو نقطه (رشته سیم مطابق عکس به کانکتور جیتگ وصل شده ٧. را انتخاب کنیدP05 (
.وصل کنید٧٠٠٠پروگرامر JTAG_OBDبرد ای و برق و زمین از کانکتور ایسیو را به کانکتور قھوهباید به یک محل وصل شوند 



٨٣

ABS-Ufinجیتگ یزیبرنامه ر

\EcuProgrammer\ ABSاز لیست  ABS-UFINنیاز به ھیچگونه تغذیه بیرونی نیست. را انتخاب کنید.
.قطعه قفل نبوده و میتوانید از برد سالم فایل مدل مناسب را خوانده و به برد دیگر منتقل کنید

٢١٢ک ئیو کدخوان خودرو کوPEPSجیتگ یزیبرنامه ر

.نداردسیم بندی مطابق  تصویر زیر بوده و نیاز به تغذیه بیرونی 

در صورت برنامه ریزی . را از لیست انتخاب کنیدECU-Programmer\QUICK\PEPS-212(Flash+EEPROM)رای برنامه ریزی کامل گزینه ب
.نیاز به تعریف مجدد کد و ریموت با دیاگ ھست

.را انتخاب کرده و بعد از خواندن کد را در تنظیمات قطعه ببینیدQUICK\PEPS-212(EEPROM-CoderRead)برای خواندن کد 



٨٤

۵یورووانت نیسان دیزل زامیادEDC17C53ایسیو جیتگ 

)منفی تغذیه(به زمین ۶ولت و پین ١٢به ۴۶و١پینھای :   اتصال برق آن مطابق شکل زیر است

.شودکیلو اھم مطابق تصویر وصل می١تا ٤٧٠بین مقاومت ٢در روش جیتگ ایسیو باز شده و 

و یا سیمھای سبز و سفید از کانکتور زرشکی ۵٠٠٠برد تریکور مدل CANH,CANLسیم ٢و تنھا نشدهوصل GPTسیم٢این روش در
و برای ECU-Programmer\Bosch\Zamiad_EDC_TC1767-Flash ریزی فلشبرای برنامه.به کانکتور ایسیو وصل میشود٧٠٠٠در مدل 
.را از لیست انتخاب کنیدECU-Programmer\Bosch\ Zamiad_EDC_TC1767-EEPROMاییپرام 

آمپر ورودی پروگرامر بوده و ٢ولت ١٢طریق کانکتور تغذیه از ٧٠٠٠نیاز به قطع  وصل تغذیه توسط کاربر بوده ولی در مدل ۵٠٠٠در مدل 
.نیاز به قطع و وصل دستی ندارد

GPT)جیتگ بدون باز کردن(:

:نیز سیمھا مطابق عکس زیر است٧٠٠٠در مدل . میشوددارید که به برد تریکور قبلی شما پیچTricoreنیاز به برد تکمیلی ۵٠٠٠در مدل روشدراین 

۵٠٠٠مدل 

از لیست گزینهریزی فلشبرای برنامه.را به ھمنام خود در کانکتور ایسیو متصل کنیدCANH,CANL,GND,+12,GPT0,GPT1پایه ھای 
ECU-Programmer\Bosch\Zamiad_EDC_TC1767-Flash(GPT) و برای اییپرامECU-Programmer\Bosch\ Zamiad_EDC_TC1767-EEPROM(GPT)

.انتخاب کنید



٨٥

:ایسیو کیتتغییراتآخرین
١٠نسخه  )١٣٩٩مھر۶: (۶۶

۵یورو EDC17C57شناسایی خودکار و دانلود زامیاد دیزل -١
۴یورو EDC16C39شناسایی خودکار و دانلود زامیاد دیزل -٢
)٨۴ص (۵یورو EDC17C57زامیاد دیزل بوش GPTجیتگ و -٣
بھمراه شناسایی خودکار آنھااضافه شدن چند فایل جدید بوش چینی-۴

١٠نسخه  )١٣٩٩شھریور١۶: (۶۴
.مربوط به ایسیوی شناسایی شدهMe7/M7.8اضافه شدن شناسایی خودکار بوشھای چینی و لود شدن خودکار فایلھای بوش -١
بعلت قابلیت خوانده شدن دامپ در این مدل، دامپھا بطور اتوماتیک لود نمی شوند و باید . اضافه شدن شناسایی خودکار دلفی چینی-٢

.میتوانید انواع دامپھا را پیدا کنیدDump\Delphi_China\OBDدر صورت خراب بودن دامپ خودرو از پوشه . دامپ خود خودرو را بخوانید
در این مدل ایسیو قابلیت تبدیل ایسیو به مدل دیگر از ). ٧٠- ۶٩صفحه ( ١در آپشن OBDچینی از راه ME7/M7.8قابلیت تبدیل پایه بوش -٣

.وجود ندارد با کمک روش ارائه شده این قابلیت اضافه شده استOBDراه 
۶٧با برد بلند در صفحه و تغییرات جیتگ این مدل MAW EM1003-Euro5دانلود ایسیوی غرب استیل -۴
)٨٣فحهص(و کد خوان کوئیک٢١٢کوئیک PEPSجیتگ -۵
)٨٣فحهص(ABS-Ufinجیتگ -۶

٣نسخه  )١٣٩٩شھریور١: (دیاگ٩
اکوماکسCBMکارکرد شیاضافه شدن نما-١
رادیرفع چند ا-٢

١٠نسخه  )١٣٩٩مرداد٢٨: (۶٢
.)مخصوص مدل تیونینگ(J35اضافه شدن جداول ریمپ و چکسام ایسیوی -١
.اضافه شدن فایلھای چند مدل زیمنس جدید فلشدار-٢
.MAWاضافه شدن آخرین اصالحیه ھای -٣
.V1.02-4720015دامپ زامیاد لواتو اضافه شدن -۴
.CCN 5.60دانلود اضافه شدن -۵
.چینی روی خودروME17و SIM2K-241 بھینه سازی خواندن -۶
و قبل از در تنظیمات قطعه نبودهGPTبرای حالت از این نسخه نیازی به خواندن پسورد .GPT-ME17خودکار شدن خواندن پسورد در -٧

قبل از ایسیو ھمچنین دکمه پاک کردن حذف شده و پاک کردن . شودنوشتن فلش، پسورد از ایسیو بطور خودکار خوانده میخواندن و
شود تا در ورت ریختن دامپ غیر ارژینال روی ایسیو ، بطور خودکار پسورد پاک میھمچنین در ص. شود برنامه ریزی بصورت خودکار انجام می

.ایجاد نشودریزی ھای بعدی مشکل پسوردبرنامه
.در قسمت انتخاب تبدیل جیتگ ایسیوی مربوطهX60و لیفان کاپرا ،اضافه شدن دامپھای وینگل -٨
۵٠٠٠ھای پروگرامر ایجاد شده در نسخه قبلی روی بعضی سری۴رفع خطای شماره -٩

١٠نسخه  )١٣٩٩تیر١٠: (۶١
)شامل خواندن و نوشتن(ایران برای فلش و اییپرام ME17ریزی بدون باز کردن ایسیوی بوش اضافه شدن قابلیت برنامه-١

)اولین پروگرامر ایرانی که به این قابلیت مجھز است(
)٧٠٠٠مخصوص مدل (مگانS3000ایسیوی ) خواندن و نوشتن(قابلیت جیتگ اضافه شدن-٢

١٠نسخه  )١٣٩٩اردیبھشت٢٢: (۶٠
قبل از دانلود با مشخصات ایسیوی خودرو و نمایش پیغام اخطار در  صورت عدم دلفی وینگل و کاپرا اضافه شدن مقایسه دامپھای -١

فیلم آموزشی دانلود و جیتگ این ایسیوھا در آدرس . ١تطابق فایل با ایسیو یا انتخاب فایل اشتباه و خراب در آپشن شماره 
%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-DB%8C%D9%87%D8%A7%-http://www.tnmelectronics.ir/Page/27/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

.قرار داده شده
.اضافه شدن نمایش مشخصات کامل دامپ وینگل و کاپرا  در تنظیمات قطعه دانلود-٢
اضافه شدن فایلھای چند مدل زیمنس جدید-٣
Me7.4.4_hydrolic۴٠۵دانلود نشدن بوش  رفع مشکل-۴

١٠نسخه  )١٣٩٩فروردین٢٣: (۵٧
بزرگنمایی نقشه ھا و تصاویر نمایش داده شده در برنامه ایسیو کیت به تمام صفحه با کلیک روی عکسقابلیت -۵
)٨٠صفحه ( S2-EF7  اضافه شدن جیتگ ایسیوی -۶
)٨٠صفحه ( MVM110استفاده شده در خودرو 4SFاضافه شدن کاتگ ایسیوی مگنتی مارلی -٧
)رایگان برای دارندگان آپشن(١تصحیح چکسام به آپشن شماره به ھمراه Delphi-MT60 JAC-J5اضافه شدن دانلود -٨

http://www.tnmelectronics.ir/Page/27/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C


٨٦

کروزاکوماکس )تک نود(CBM_LCو پیکره بندی  اضافه شدن دانلود-٩
کوماکس کروزا٣١۵FAMو  ٣۵٧CBMنسخه اضافه شدن- ١٠
این لینک میتوانید دریافت کنیددامپھای تست شده خودروھای موجود در بازار را از .چینیMe17اضافه شدن جداول تیونینگ بوش - ١١

http://www.tnmelectronics.com/downloads/Me17China.rar
در بازار را از این دامپھای تست شده خودروھای موجود . ، کاپرا و وینگلX60لیفان MT20/22اضافه شدن جداول تیونینگ ایسیوی دلفی - ١٢

http://www.tnmelectronics.com/downloads/DelphiChina.rarلینک میتوانید دریافت کنید
.اضافه شدن جداول شارژ کویل زیمنس و استارت سرد والئو و ساژم- ١٣

١٠نسخه  )١٣٩٨بھمن١٣: (۵۴
)رایگان برای دارندگان آپشن(١با فلش داخلی به آپشن شماره X33NewMVM-530 /چینیBosch Me7.9.7اضافه شدن دانلود -١
)رایگان برای دارندگان آپشن(١به آپشن شماره MT22Uو چکسام  کاپرا ریچ با ایسیوی اضافه شدن دانلود-٢
LZNFاضافه شدن اخرین اصالحیه پراید -٣
LZNFشدن جداول ریمپ انواع مدلھایاضافه-۴
به ھمراه جداول ریمپEF7-Easyuاضافه شدن آخرین اصالحیه -۵
SMSسیستم ۴٣٠FNو نسخه ۵۴٠CCNاضافه شدن نسخه -۶
دامپھای تست شده خودروھای موجود در بازار را از این لینک میتوانید .)مدل خودرو١۶(Me7.8اضافه شدن جداول ریمپ انواع بوشھای -٧

http://www.tnmelectronics.com/downloads/AllMe7.rarدریافت کنید
١٠از نسخه L90رفع ایراد عدم نمایش جداول -٨ ۵١

١٠نسخه  )١٣٩٨آذر٢۵: (۵١
)٧٨صفحه (S3جک یخودروDelphi-MT22.3یویسیاتگیجاضافه شدن -١
)٧٩صفحه (MVM-X22مگنتی مارلی  یویسیاتگیجاضافه شدن -٢
)٧٩صفحه (آریوBMDیویسیاتگیجاضافه شدن -٣
تکمیل جداول تیونینگ ساژم -۴
Table\EditTableیا از منوی CTRL+Tاضافه شدن چرخش جداول ریمپ با -۵
خانه ھای جدولی ھنگام  کلیک موشCTRLدر صورت نگه داشتن دکمه .اضافه شدن انتخاب خانه ھای جدول ریمپ بصورت بلوکی-۶

.بصورت مربعی انتخاب یا حذف انتخاب میشوند

١٠نسخه  )١٣٩٨آذر۵: (۵٠
داخلیدامپ جدید ایسیوھای ٢٠اصالحیه خودکار زیمنسھای ایرانخودرو و بیش از ١۵اضافه شدن - ١۴
ECOMUXSP\BCM-206(4-socket)(SP)در قسمت )سوکت۴( سازه پویش تجمیع یافته BCMاضافه شدن دانلود و پیکره بندی - ١۵
١ھیوندا در آپشن MT38/86  چینی و انواع دلفیMe17شدن چکسام خودکار و تصحیح قبل از دانلود چکسام ایسیوھای اضافه - ١۶

)تکمیل شده است١در این نسخه چکسام و کنترل فایل تمامی ایسیوھای موجود در آپشن (
قبل از دانلود با مشخصات ایسیوی خودرو و نمایش پیغام اخطار در  صورت عدم تطابق Me7/M7.8اضافه شدن مقایسه دامپھای بوش - ١٧

١فایل با ایسیو یا انتخاب فایل اشتباه و خراب در آپشن شماره 
.در تنظیمات قطعه جیتگ و دانلودM7.8و Me7اضافه شدن نمایش مشخصات کامل دامپ بوش - ١٨
دناDE08و ٢٠۶خودرو ٣۵۶اکوماکس CBMاضافه شدن دانلود آخرین نسخه - ١٩
٧۶کیا بدون باز کردن در صفحه / ھیوندا MT38راھنمای جیتگ ایسیوی - ٢٠
قبلرفع ایراد تعریف ریموت بی سی ام سازه پویش از نسخه - ٢١

١٠نسخه  )١٣٩٨شھریور١٠: (۴٧
ECIدانلود و تبدیل زیمنس پراید اضافه شدن- ٢٢
پراید و تیباLZNFآخرین اصالحیه ھای اضافه شدن- ٢٣
به ھمراه قابلیت نمایش کد سوئیچ و کارکرد ایسیو در تنظیمات قطعه با انتخاب MAWغرب استیل ایسیو شماره اییپرام اضافه شدن- ٢۴

EcuProgrammer\Maw\EEPROM_5LBAE(25L320)قطعه 
)٧٨ص (چینی به ایسیوکیتMe17اضافه شدن راھنمای جیتگ - ٢۵
)٧٧ص (کیا به ایسیوکیت/ھیونداSIM2K-241اضافه شدن راھنمای جیتگ - ٢۶
، اصالح و اضافه شدن موارد ٩٠ایزی یو و تندر بدمای آاتومات ،L90ساندرو ، اضافه شدن جداول ریمپ انواع مدلھای غرب استیل،- ٢٧

)مخصوص آپشن تیونینگ(درخواستی در گروه تلگرامی ایرادات نرم افزاری
و تغییر و ذخیره جداول پیشفرض در ھنگام ورود به تیونینگCtrlقابلیت نمایش آدرس و ادیت جداول ریمپ با نگه داشتن دکمه - ٢٨

.ایسیوکیت
بطور خودکار ،برای جلوگیری از دانلود اشتباه. ١به آپشن شماره ھیوندا SIM2K-241ایسیوOBDدانلودو خواندن کامل اضافه شدن - ٢٩

کنترل میشود و در صورت صحت این موارد سپس پسورد ایسیو خوانده شده و قبل از دانلود مشخصات ایسیو و چکسام فایل لود شده 
پسورد در صفحه برنامه ایسیو کیت با زدن .( در پوشه مدارک سیستم ذخیره میشودEcukitLogبرای استفاده احتمالی بعدی در فایل 

)نیز قابل روئیت ھستدکمه گزارش در پایین صفحه 
در EcukitLogقبل از دانلود پسورد ایسیو خوانده شده و در فایل . ١چینی به آپشن شماره ME17 و خواندن کاملاضافه شدن دانلود - ٣٠

.یره میشودپوشه مدارک سیستم ذخ
. ١اتوماتیک به آپشن شماره L90اضافه شدن دانلود و خواندن کالیبره- ٣١

http://www.tnmelectronics.com/downloads/Me17China.rar
http://www.tnmelectronics.com/downloads/DelphiChina.rar
http://www.tnmelectronics.com/downloads/AllMe7.rar


٨٧

.١جک به آپشن شماره MT80اضافه شدن دانلود - ٣٢
.١به آپشن شماره X50-ATخودرو سابرینا و لیفان Me7بوش اضافه شدن دانلود - ٣٣
زیمنسو MT20/MT80/MT22، انواع دلفی L90اضافه شدن چکسام خودکار و تصحیح قبل از دانلود چکسام ایسیوھای ساژم مگان ، - ٣۴

SIM2K-341/ SIM2K-241برای جلوگیری از ریختن فایل اشتباه روی ایسیو
.باشدجدید مشمول ھزینه میبرای خریداران قبلی رایگان بوده ولی برای خریداران١کلیه موارد اضافه شده به آپشن 

١٠نسخه  )١٣٩٨تیر١٢: (۴۴

دانلود و تبدیل جدید زیمنس ٢اضافه شدن -١
)٧۶ص (Delphi-MT38جیتگ اضافه شدن -٢
)٧٢ص (9S12XET256خودرو وینگل با آیسی Delphi-MT20U2 جیتگ اضافه شدن -٣
)١برای آپشن شماره  ( خودرو وینگل Delphi-MT20U2 و خواندن فلش و ایپرام دانلوداضافه شدن -۴
١٠ایجاد شده در نسخه LZNFرفع ایراد خطای وریفای -۵ ۴٢

١٠نسخه  )١٣٩٨خرداد١٢: (۴٢

CR3-C05SUMC5زیمنساضافه شدن دانلود و تبدیل پراید-۶
خودرو ساینا و کوئیکEasyUاضافه شدن دانلود اصالحیه -٧
)مخصوص مدلھای تیونینگ(ایزی یو کوییک و ساینا مجداول ریمپ و چکسااضافه شدن -٨
)مخصوص مدلھای تیونینگ(کات اف رگباری و سنسور اکسیژن انواع والئو و ساژم اضافه شدن -٩

)مخصوص مدلھای تیونینگ(L90جداول ریمپ و چکسام اضافه شدن - ١٠
)مخصوص مدلھای تیونینگ(برلیانس BoschMe7و چکسام ) آزمایشی(جداول ریمپاضافه شدن - ١١
پراید و تیبا MGH80Iمندو و تبدیل اضافه شدن دانلود اصالحیه ترمز ضدقفل - ١٢
)٧١ص (ھیوندا قسمت موتور و گیربکس DelphiMT86ایسیوجیتگ- ١٣
)٧٢ص (کاپراوانتDelphiMT20U2ایسیو جیتگ - ١۴
)٧٣ص (چینی با فلش داخلیBosch Me7.9.7جیتگ ایسیو - ١۵
)٧۴ص (کیا SIM2K240TGDایسیو گیربکس اتوماتیک ایسیوجیتگ- ١۶
)٧۴ص ()بعد از دانلود ناقصبرای مشکل عدم ارتباط با دیاگ(78F0849با آی سی ساخت کروز خودرو کوئیک بازیابی آمپر- ١٧
خواندن " اییپرام"پنجره جدید باز شده ، در صورت انتخاب گزینه بعد از زدن دکمه خواندن ایسیوی زیمنس ،OBDاز این نسخه در حالت - ١٨

)جایگزین بکاپ زیمنس. (خواندن طوالنی تر و مناسب برای تیونینگ خواھد بود،" تیونینگ"مثل سابق خواھد بود و در صورت انتخاب 

OBDبا کابل TNM5000دو آپشن جدید به پروگرامرھای اضافه شدن - ١٩

ھیوندا و کیا مشابه دستگاھھای روسی انواع ایسیوھای خودروھای چینی و بدون باز کردن ایسیو OBDاز راه دانلود و تبدیل :١آپشن شماره 
چیپ  لودراوکراینی کامبی لودر و 

:شامل موارد زیر 
و دانلود تعمیراتیمورد استفاده برای تیونینگ و تبدیل ایسیوM7.8.1و بوش Me7فلش انواع بوش ) دانلود(نوشتن -١

ھر ایسیوی جدید از این سری با ارسال دامپ جیتگ ایسیو قابل اضافه . ...بسترن و ،MVMاستفاده شده در برلیانس،آریو،جک،
با ھیچ دستگاھی ممکن نیست و فقط با دامپ آماده دانلود OBDخواندن این ایسیوھا از راه.ھای بعدی میباشدکردن به نسخه

.میشوند
جھت تبدیل ایسیو و تیونینگ و دانلود تعمیراتیMT2/MT22فی ایسیوی دلکامل فلشOBD از راه خواندن و نوشتن -٢

جھت خام کردن یا کپی کد سوئیچMT22کامل ایسیوی دلفی ایپرام OBD خواندن و نوشتن از راه 
..و ٨٢٠و X60استفاده شده در لیفان 

جھت تبدیل ایسیو و تیونینگ و دانلود تعمیراتیMT20U2ایسیوی دلفی فلشOBD خواندن و نوشتن از راه -٣
جھت خام کردن یا کپی کد سوئیچMT20U2کامل ایسیوی دلفی ایپرامOBD خواندن و نوشتن از راه 

...استفاده شده در وانت کاپرا و 
استفاده شده در انواع SIM2K141-341-342-343قسمت کد و کالیبراسیون ایسیوھای زیمنس OBD خواندن و نوشتن از راه -۴

.جھت تیونینگ و تبدیل انواع ایسیوی استوک بدون باز کردن٢٠١۵سیلندر تا ۴خودروھای ھیوندا و کیا 
اعنودر اهشددهستفااMT38-CANنسیواکالیبرکد و نوشتنو MT38-Klineنسیواکالیبرو کدقسمتOBDاز راه نوشتنو ننداخو-۵

.دنکرزباونبدکستواییسیوااعنواتبدیلو تیونینگجھترسیلند۶کیاو ایوندھیادروھخو
ونبدیسیوااعنواتیونینگجھترسیلند۶کیاو ایوندھیادروھخواعنودر اMT86لفیدیاھیسیوانسیواکالیبرنوشتنو ننداخو-۶

.دنکرزبا
بنزینی جھت تیونینگL90خواندن و نوشتن کالیبراسیون خودرو -٧
جھت تیونینگS3000مگان خواندن و نوشتن کالیبراسیون -٨
.ماه آینده ارائه خواھد شد۶در آینده در ظرف عالوه بر این موارد یک مورد ارتقاء رایگان برای این آپشن -٩



٨٨

دامپھا به عھده وخواندن روسی و اکراینی بدون ھیچگونه دامپ خودرو ارائه میشود و جمع آوری آپشن مثل دستگاھای اصلی این :توجه
١٠که در نسخه L90ھمچنین تیونینگ و جداول ریمپ غیر از .مشتری است ارائه شده مانند کامبی لودر و چیپ لودر باید توسط برنامه ۴١

.ھای خارجی انجام شوند

OBDاز راه کانکتور فرانسه ٢٠۶خودرو BSIو کدخوان اییپرام خواندن و نوشتن: ٢آپشن شماره 

۴٠٠۴مخصوص مدل )١٣٩٨اسفند١٨: (دیاگ ٨.٣نسخه

دناS2-EF7اضافه شدن ایسیوی -١
سیلندرMVM-110-MT۴اضافه شدن ایسیو -٢
پرایدABS-BWIاضافه شدن -٣
ایرانTu5Me17-اضافه شدن صفحه مخصوص پارامترھای دما و خنک کننده برای-۴
MAWاضافه شدن نمایش کارکرد خودرو برای ایسیو-۵
MAWبھینه سازی تعریف سوئیچ -۶
دوگانهSSAT-XU7اضافه شدن نمایش ساعت کار خودرو برای ایسیو-٧
از این نسخه بعد از انتخاب پیکربندی ترمز ضدقفل جھت فعال سازی کروز و . J34اضافه شدن قابلیت فعال کردن کروز برای پیکربندی والئو  -٨

.از کاربر پرسش میشودلیمیتر

۴٠٠۴مخصوص مدل )١٣٩٨بھمن٨(:دیاگ ٧.٣نسخه

)تجمیع شده(کروز تک نود CBMاضافه شدن دیاگ -٩
)تجمیع شده(سازه پویش تک نود BCMاضافه شدن دیاگ - ١٠
و ارتباط با ایسیو زانتیا از نسخه قبلBSI رفع ایرادات تعریف سوئیچ - ١١

۴٠٠۴مخصوص مدل )١٣٩٨تیر٣١: (دیاگ ۶.٣نسخه

H220-H230-H330اضافه شدن دیاگ و تعریف سوئیچ خودرو برلیانس -١
بروز رسانی دیاگ تمام نودھای اس ام اس و اکوماکس به آخرین نسخه ارائه شده از ایران خودرو-٢
L90خودرو ABSاضافه شدن دیاگ -٣
اضافه شدن دیاگ ساینا-۴
یوفین ایران خودرو و سایپاABSاضافه شدن -۵
مربوط به سمند دوگانه و دنا Me17اضافه شدن دیاگ بوش -۶
پراید7.9.7/ 7.4.11رفع چند ایراد در پارامترھای زیمنس دوگانه و اضافه کردن چند پارامتر به بوش -٧
١٣٩٧مدل TU5/TU3تعریف سوئیچ غرب استیل بھینه سازی-٨
)OBDت روی کابل ارتباط بدون نیاز به مقاوم( فاز صفر ٢٠۶اضافه شدن ایسیو زیمنس کن مخصوص رانا و -٩

فاز صفر٢٠۶زیمنس کن مخصوص رانا و تعریف سوئیچاضافه شدن - ١٠
SMSاضافه شدن گزینه تعریف تک ریموت برای - ١١
MVM315اضافه شدن دیاگ ایسیو موتور - ١٢
Ario-S300اضافه شدن دیاگ ایسیو موتور - ١٣
اضافه شدن دیاگ ایسیو موتور بوش وانت مزدا- ١۴


