
 

 

تا پايان عمليات دانلودينگ از بستن سوئيچ  الزم است . رت زرد رنگ خواهد شد پس از شروع دانلود تصوير منوي اصلي بصو -6

 . اجتناب نمود

 زو بست سوئيچ يا از هر گونه با:توجه

 قطعي كابل حين عمليات دانلودينگ 

 زيرا ممكن است. خود داري نماييد

 ECU موتور دچار مشكل شود. 

 

 

 

 .ينگ مي باشددميز دانلوآ يتاين به معني پايان موفق. پس از پايان دانلودينگ تصوير منو سبز رنگ خواهد شد -7

 :نكات مهم

 .يكبار عيب يابي گردد ECUم است حافظه پس از دانلودينگ نرم افزار بهينه الز -1

مانند مقاومت شبيه ساز فشار گاز و يا اموالتور مپ ) بررسي گردد هيچ گونه قطعه متفرقه اضافي و غير مجاز  -2

اين قطعات دمونتاژ  "در صورت نصب اينگونه قطعات الزم است حتما. بر روي خودرو نصب نباشد....( سنسور و 

 .درآيدو اوليه ز بصورت استاندارد گردند تا وضعيت سيستم گا
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 SAX500دانلود نرم افزار بهينه 

15/4/1931 

 
47 - 1931 

 
 نه سوزدوگا 415پژو 
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 مالتي پلكس سمند  CCN  DDN  PDN نودهاي افزار نرم رساني بروز      

 

18/50/1311 

24 - 1311 

بـا  )د مـالتي پلكـس   ــخودروهاي سمنمراجعه در صورت اند ه نمايندگيهاي مجاز مي رسـبه اطالع كلي

به  8421توسط دستگاه ايكودياگ ورژن  PDNو   DDNو   CCNنرم افزار نودهاي   الزم است(  EFP& XU7موتور

 ؛گرددبروز رساني شرح زير 

  :C09   .........................    C08               C09  CCNبه  C08از ورژن  CCNبروز رساني نرم افزار نود  -1

 : با انجام اين بروز رساني ، بهبود در موارد زير حاصل مي گردد 

 . به سرعت خودرو(  Timer Mode)ارتباط سرعت برف پاكن  

در حالت برف پاك كن دستي ، پـس از سـه سـيكل حركتـي ، سـيكل      . )اضافه شدن سيكل چهارم به برف پاك كن  
 (.ودچهارم پس از سه ثانيه انجام مي ش

 . بهبود در همزماني عملكرد زمان شروع حركت برف پاك كن و پمپ شيشه شوي 

 

 

   .…… C20 PDN & DDN: C19           C20 به  C19از ورژن   PDNو   DDNبروز رساني نرم افزار نود هاي  -4

روشن شدن چراغ هـاي كوچـ    با فقط  PDNو   DDNروي نودهاي شيشه باالبر كليد هاي  Back Lightبا اين بروز رساني ، چراغ 

 . خودرو روشن مي گردند

 .دايياستفاده نم  "" 28080بروز رساني نرم افزار نودها   ""جهت بروز رساني نرم افزار نودها از كد اجرت : توجه

 

 FN  CCN PDN , DDN نود

 C04 C09 C20 شماره جديدترين ورژن نرم افزار
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