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مي  Mis Fireبا ايراد    EMS BOSCH ME17مجهز به  EF7با موتور بنزيني خودرو سمند و دنا در صورت مراجعه 
  بايست جهت رفع ايراد، اقدامات ذيل به ترتيب انجام گيرد:

  . ) اطمينان حاصل نمائيدMis Fire( ECU)و خطاي ثبت شده در حافظه EMS )BOSCH ME17 از نوع -1
سيلندرها را  Mis Fire، تعداد  EOBDودرو متصل نمائيد. در قسمت پارامترها       دستگاه دياگ را به خ -2

  مشاهده كنيد. 
يا چند سيلندر در دياگ، در حال شمارش  يك Mis Fireدرصورتيكه موتور در حالت دور آرام كاركند و تعداد 

ها، دسته سيم ها و كمپرس موتور خودرو واقعي است و مي بايست شمع ها ، كويل  Mis Fire(روبه افزايش) باشد؛ 
نمي باشد،  ECUو .... بررسي و مغايرت موجود رفع گردد. (جهت رفع ايراد فوق به هيچ عنوان نيازي به تعويض 

 همچنين تاكيد مي گردد اين شرايط حتما در حالت دور آرام رخ دهد.) 

ريست  ECUعد از تعويض قطعه منشاء، واقعي با منشاء ميل سوپاپ، مي بايست ب Mis Fireدرصورت رفع ايراد -3
  نميباشد) ECU(در ديگر قطعات نيازي به ريست كردن شود.

 Misسيلندرها در دستگاه دياگ ثابت باشد؛   Mis Fireدرصورتيكه موتور در حالت دور آرام كاركند و تعداد  -4

Fire  منشا نرم افزاري خودروECU م به تعويض و مي بايست جهت رفع ايراد خودرو اقدا داشتهECU  نمائيد.( الزم
  به تعويض هيچ قطعه ديگري نمي باشد.)

 

وضعيت موتور در زمان 
خطاي ثبت شده در  حالت دمايي بروز ايراد  بروز ايراد

  نحوه رفع ايراد  روند و نوع ميس فاير  ECUحافطه 

  قطعات برقي و موتوري  افزايشي/ واقعي Mis fire  سرد و گرم  دور ارام

  قطعات برقي و موتوري  افزايشي/ واقعي Mis fire سرد و گرم  موتور زير بار بودن

 ECUنرم افزار   ثابت/ غير واقعي Mis fire  سرد و گرم  دور ارام

 ECUنرم افزار   ثابت/ غير واقعي Mis fire سرد و گرم  زير بار بودن موتور
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 : ECU BOSCH ME17نحوه ريست كردن  
 ERASE( ECUرفته و گزينه ريست نمودن  Otherمتصل نموده و به  قسمت الف)دستگاه دياگ را به خودرو 

Adaptation Values را فعال نمائيد. سپس سوئيچ را يكبار بسته و مجدد باز نمائيد. بعد از انجام كار به قسمت(
  سيلندرها را بررسي كنيد. Mis Fireرفته و تعداد  EOBDپارامترها          

  
 
 
 
 
 
  

ريست شده  ECU،يعني  EOBDسيلندرها در قسمت پارامترها           Mis Fireب) درصورت صفر بودن تعداد  
  است در غير اين صورت بند الف مجدد تكرار شود.

 

 مي باشد.   S10313TESTبهينه  ECUشماره كاليبراسيون  : 1تذكر

System Supplier ECU Software Number: S10313TEST 

System Supplier ECU Software version Number:EFE5‐S010 

 را با هر ايرادي، شماره كاليبراسيون ECU BOSCH ME 17:كليه نمايندگي ها مي بايست قبل از دانلود  2تذكر
 دانلود گردد. ECU) به هيچ عنوان نبايد ECU )S10313TESTدرصورت بهينه بودن نرم افزار نموده و بررسي 

نمايندگي با رنگ سبز اقدام به نشانه گذاري قطعه داغي نمايد.درج كد سوييچ و  ECUقطعه  تعويض پس از :3تذكر
  تحويل قطعه در كارتن الزامي ميباشد.

  تمامي هزينه ها به عهده نمايندگي ميباشد. ECUمهم:در صورت تشخيص اشتباه و عدم رفع ايراد با تعويض 
تبعات  كهشود  مي ECUاز بين رفتن ورژن داخلي اينكار باعث به هيچ وجه مورد تاييد نبوده و  ECUنكته:دانلود 

  ميباشد. خاطيآن به عهده نمايندگي 
توجه: اين اطالعيه فقط در خصوص خودروهاي تك سوز(بنزيني)بوده و در خصوص خودروهاي دوگانه سوز 
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  كاربردي ندارد.

  شماره فني نام قطعه
	EF7 ME17 BOSCH(" 20903332ده (موتور بنزيني بهينه و پايه نگهدارن ECUمجموعه 

  كد اجرت نام اجرت
  55195D0 ها  با دستگاه و عيب يابيECUخواندن حافظه

  ECU Bi-fuel ( 13400C0بنزين/ECUتعويض كنترل يونيت موتور(
  
  

3 


