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عالئم استفاده شده در این دفترچه:

هرگاه این عالمت را مشاهده کردید ،می بایست به هشدارهای آمده در زیر آن توجه

کنید .این هشدارها بسیار مهم بوده و ممکن است باعث خرابی و یا ایراد در نحوه

عملکرد خودرو یا دستگاه  SDMشود.

هرگاه این عالمت را مشاهده کردید ،می بایست به نکات آمده در زیر آن توجه کنید

.این نکات به کارایی بهتر دستگاه و عدم آسیب به آن منجر خواهد شد.
لطفا قبل از استفاده دستگاه ،این دفترچه را با دقت مطالعه فرمایید.

لطفا برای مراجعه آینده به این دفترچه ،آن را در محلی قابل دسترس قرار دهید.

در این دفترچه روش نصب دستگاه به صورت کامل آمده است،لذا لطفا با دقت مراحل

نصب را مطالعه نموده و از صحت نصب دستگاه و اتصاالت آن مطمئن شوید.
در مراحل تولید ،هر کدام از دستگاه ها به صورت کامل تست می شوند.


شرکت نگارین صنعت آسیا

1

لطفا به هیچ عنوان دستگاه را باز نکرده و در مدار آن تغییری ایجاد نکنید.

این دستگاه دارای دفترچه تعمیرات برای کاربران و استفاده کنندگان نمی باشد،پس در صورت

هرگونه خرابی حتما می بایست دستگاه را به مراکز خدمات پس از فروش و یا شرکت نگارین
صنعت آسیا ،برای تعمیرات و موارد مرتبط به آن ارجاع دهید.
از ریختن هر گونه مایعات بر روی دستگاه جدا خودداری نمایید .در صورت ریختن هرگونه مایعات

بر روی دستگاه ،سریعا اتومبیل خود را خاموش کرده و سوئیچ را بیرون بیاورید ،سپس دستگاه
را به صورتی که آب به داخل آن وارد نشود ،از محل خود خارج نمایید ،کانکتور آن را از خودرو

جدا نموده ،دستگاه را در معرض هوای آزاد  ،خشک نمایید و قبل از خشک شدن کامل مجددا

استفاده نفرمائید.

دستگاه را به مدت طوالنی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.

به مواردی که باعث از بین رفتن ضمانت نامه دستگاه می شود ،دقت نمایید.


هنگام باز کردن بسته بندی دستگاه دقت نمایید تمامی موارد همراه با دستگاه به صورت کامل در

بسته بندی وجود داشته باشند.

بر روی بسته بندی دستگاه حتما می بایست هولوگرام معتبر شرکت نگارین صنعت آسیا وجود

داشته باشد.
از فشار آوردن و استفاده از ابزارهای نوک تیز که باعث صدمه به نمایشگر دستگاه می شود جدا

خودداری نمایید.
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خصوصیات دستگاه:

قابلیت نصب بر روی خودرو پراید مدل صبا و نسیم


سازگار با  ECUهای  Siemensو (S2000) Sagem

 تشخیص هوشمند نوع ECU


نمایش تمامی پارامترهای موتور و خودرو

 قابلیت مقداردهی اولیه ECU


 نمایش مصرف سوخت در حالت سکون بر مبنای لیتر بر ساعت و در حال حرکت بر مبنای لیتر بر یکصد

کیلومتر

 نمایش خطاهای  ECUو قابلیت پاک کردن آنها


تست عملکردهای تعریف شده برای  ECUخودرو

منوی تعریف سرویس های دوره ای خودرو


نمایشگر رنگی  2.4اینچ با توانایی نمایش 65هزار رنگ

منوهای گرافیکی برای استفاده از خصوصیات دستگاه


درگاه  USBبرای پخش موسیقی از طریق انواع  USB Flash Diskو پخش روی موج رادیویی FM

قابلیت تغییر فرکانس رادیویی FM

دارای هفت نوع اکوالیزر


شرکت نگارین صنعت آسیا
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تشخیص اشکال در درگاه USB

مجهز به کنترل از راه دور


تشخیص روشن شدن چراغ های اتومبیل و کاهش نور پشت زمینه LCD

جهت راحتی راننده و سرنشینان


نصب دستگاه و نحوه سیم کشی:

قبل از نصب دستگاه حتما اتومبیل خود را خاموش کرده و سوئیچ آن را خارج نمایید.
در کانکتور چهار پین پشت دستگاه یکی از پین ها به صورت مستقیم به باطری خودرو
متصل می باشد .در نظر داشته باشید حتی در صورت خارج کردن سوئیچ ،کانکتور

دارای برق می باشد لذا برای اتصاالت گفته شده در پایین ،دقت الزم را مبذول فرمایید.

ترجیحا برای نصب دستگاه به متخصص برق خودرو مراجعه شود.
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نصب دستگاه:
محل پیش بینی شده برای نصب دستگاه بر روی پنل جلوی خودرو و در محل ساعت آن پیش بینی
شده است .لطفا به شکل زیر توجه کنید:
برای خارج کردن ساعت خودرو کافی است که:
دو انگشت شست خود را روی پنل جلوی آن قراردهید و با کمی فشار به سمت پایین
آن را خارج نمایید.
ساعت خودرو را با بازکردن پیچ های آن ،خارج نمایید.
کانکتور چهار پین متصل شده را از پشت ساعت جدا نمایید.

سیم (K-Lineسیم سبز با خط زرد):

برای ارتباط دستگاه با  ECUخودروی شما ،تنها به یک سیم

به نام  K-Lineنیاز است ،این سیم را می بایست به کانکتور

دیاگ بنزین ( )OBD IIخودروی خود به شرح زیر متصل
نمائید:

 شکل1

شرکت نگارین صنعت آسیا
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کانکتور دیاگ بنزین( )OBD IIرا در زیر داشبورد،
پایین جعبه فیوز خودروی خود پیدا کنید.
سیم سبز با خط زرد همراه دستگاه را از پشت داشبور
عبور داده و از جای تعبیه شده برای ساعت بیرون
آورید ،بدین صورت که سمت کانکتور خورده آن به
طرف دستگاه و سمت دیگر سیم که کانکتور ندارد به
طرف کانکتوردیاگ بنزین خودرو شما باشد.
 شکل2

سیم سبز با خط زرد متصل شده به پین شماره  7کانکتور دیاگ بنزین خودروی خود را پیدا کنید.

حال با استفاده از جوینت همراه با دستگاه و یک انبر دست ،سیم سبز با خط زردی را که از پشت
داشبورد عبور دادیم را به سیم سبز با خط زرد کانکتور دیاگ بنزین متصل می کنیم .برای استفاده از
جوینت به ترتیب موارد زیر را انجام دهید:
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مرحله  - 1ابتدا می بایست سیم سبز با خط
زرد کانکتور دیاگ بنزین را از شیار کنار
جوینت عبور دهید.
مرحله  - 2سپس سیم سبز با خط زرد
دستگاه خود را در شیار کناری آن که از
یک طرف بسته است ،وارد نمایید.

 شکل3

مرحله  - 3با استفاده از یک انبر دست ،
فلز روی جوینت را تا انتها بفشارید تا هر دو
سیم به محکمی در جای خود قرار گیرند.
 شکل4

شرکت نگارین صنعت آسیا
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مرحله  - 4حال پوشش پالستیکی آن را ببندید .در نهایت
اتصال به شکل 5خواهد بود:
حال طرف دیگر سیم سبز با خط زرد(که از پشت داشبورد
عبور دادیم و دارای کانکتور است) را در پشت دستگاه در محل
مشخص شده به نام  K-Lineمتصل کنید.
 شکل5

لطفا توجه داشته باشید که در هنگاه عبور سیم  K-Lineیا همان سیم سبز با خط زرد دستگاه خود از پشت
داشبورد خودرو به آن آسیبی وارد نشود.
در اتصال سیم  K-Lineبه کانکتور دیاگ بنزین دقت کنید.
هرگونه آسیب به این سیم ممکن است باعث خرابی دستگاه و یا  ECUخودرو شما شود.
عدم دقت در عبور دادن این سیم  ،باعث خرابی دستگاه  SDMو یا  ECUخودرو شما شده و ضمانت نامه
دستگاه را از بین خواهد برد.
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کانکتور چهار پین اتصال دستگاه با خودرو:
قبل از نصب دستگاه حتما اتومبیل خود را خاموش کرده و سوئیچ آن را خارج نمایید.

در کانکتور چهار پین پشت دستگاه یکی از پین ها به صورت مستقیم به باطری خودرو متصل می باشد .در نظر

داشته باشید حتی در صورت خارج کردن سوئیچ ،کانکتور دارای برق می باشد لذا برای اتصاالت گفته شده در

پایین ،دقت الزم را مبذول فرمایید.

ترجیحا برای نصب دستگاه به متخصص برق خودرو مراجعه شود.

در خودرو پراید ،کانکتور مادگی مطابق با کانکتور دستگاه برای ساعت

خودرو از قبل وجود دارد و نیاز به هیچ گونه تغییری نیست.

 شکل6

شرکت نگارین صنعت آسیا
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در جدول زیر اتصال هر کدام از پایه ها آمده است:
شماره کانکتور

رنگ سیم استفاده شده

اتصال به

1

قرمز

برق چراغ

2

قهوه ای

سوئیچ

3

مشکی

بدنه اتومبیل

4

سفید

باطری

جهت اطالعات بیشتر ،در شکل زیرکانکتور
دستگاه را مشاهده می نمایید:
حال کانکتور چهار پین دستگاه ( SDMکه در
باال توضیح داده شد) را به کانکتور چهار پین که
از قبل برای ساعت خودرو وجود داشت ،متصل
کنید .لطفا توجه داشته باشید که این کانکتور
به صورت صحیح در محل خود قرار گیرد.
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در این مرحله تمامی اتصاالت الکترونیکی و برقی مورد نیاز دستگاه را متصل کرده ایم و می توانیم
در محل ساعت خودرو قرار دهیم .برای این کار ابتدا می بایست پایین هر دو خار فنری پشت دستگاه
را در شیار های پایین محل ساعت خودرو قرار دهید و سپس باالی دستگاه را با فشار و با دقت در
محل خود محکم کنید.توجه داشته باشید که کانکتور چهار پین پشت دستگاه برای این کار مزاحمت
ایجاد نکند.
پس از اتمام این مرحله و محکم شدن دستگاه در جای خود  ،سوئیچ اتومبیل را باز نمائید.
شروع کار:

پس از باز کردن سوئیچ ،روی نمایشگر دستگاه ،آرم شرکت به مدت  3ثانیه نمایش داده می شود.

پس از نمایش آرم شرکت  ،اگر برای اولین بار دستگاه را روشن می کنید  ،پیغام“ ”…Get ECU Modelبر روی

نمایشگر ظاهر شده و در این حالت دستگاه شروع به شناسایی مدل  ECUشما خواهد کرد.

شرکت نگارین صنعت آسیا
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اگر تمامی اتصاالت بخصوص اتصال سیم (K-Lineسیم

سبز با خط زرد) به درستی انجام شده باشد  ،بعد از
چند ثانیه مدل  ECUشما بروی نمایشگر نشان داده
خواهد شد:

پس از آنکه  ECUخودرو شما توسط دستگاه شناسایی

شد ،پیغام

 “Initبر روی نمایشگر ظاهر می شود
”][OK
و ارتباط بین دستگاه و  ECUخودرو بر قرار می گردد.

 شکل8

این دستگاه توانایی شناسایی انواع ECUخودروهای پراید( شامل  SIEMENSو  )SAGEM( S2000را دارد.
در صورت وجود مشکل و عدم نصب صحیح دستگاه پیغام ”][ERR
داده خواهد شد.

”Init

بر روی نمایشگر نشان

برای رفع این مشکل ،اتصاالت سیم ( K-Lineسیم سبز با خط زرد) را دوباره با دفترچه راهنما چک نمائید.
دقت کنید که سیم  K-Lineهنگام عبور از پشت داشبورد آسیبی ندیده باشد.

حتما این سیم می بایست به سیم همرنگ خود ،در کانکتور دیاگ بنزین (پین شماره  7کانکتور )OBD II
متصل شود.
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کلید ها و کنترل از راه دور:

به منظور تسهیل در استفاده  ،ریموت
کنترلی برای این دستگاه طراحی شده است
که با استفاده از آن عالوه بر تنظیمات پخش
موسیقی می توانید به راحتی در منوهای
دستگاه حرکت نمائید.

 شکل9

کلید های کنترل از راه دور:
در صفحه بعد توضیحات مربوط به کلیدهای کنترل دستگاه آمده است.

شرکت نگارین صنعت آسیا
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کلید

این کلید برای کم کردن فرکانس رادیویی پخش موسیقی بکار میرود.

کلید

این کلید برای توقف پخش موسیقی استفاده می شود.

کلید

این کلید برای افزایش فرکانس رادیویی پخش موسیقی بکار می رود.

کلید

این کلید برای پخش فایل موسیقی قبلی بکار می رود.

کلید

این کلید برای پخش فایل موسیقی بعدی بکار می رود.

کلید

این کلبد برای پخش یا توقف موسیقی استفاده می شود.

کلید

این کلید برای کاهش شدت صدای پخش موسیقی بکار می رود.

کلید

این کلید برای افزایش شدت صدای پخش موسیقی بکار می رود.

کلید

این کلید برای تغییر اکوالیزر پخش موسیقی تعبیه شده است.

کلید

این کلید برای تائید یا ورود به منوهای مختلف بکار می رود.

کلید

این کلید برای حرکت به سمت باال در منوها بکار می رود.

کلید

این کلید برای حرکت به سمت پایین در منوها بکار می رود.

کلید

این کلید برای خروج از منوها استفاده می شود.

کلید

این کلید برای ورود به منوی پخش موسیقی تعبیه شده است.
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کلید های روی دستگاه:

 شکل9
در هر منو عملکرد هر یک از کلیدهای باال ،روبروی هر کلید بر روی  LCDنمایش داده شده است.

منو ها:


منوی اصلی:


این منو  ،منوی اولیه پس از روشن شدن دستگاه و شروع کار آن است:
در این منو ساعت و تاریخ در وسط و مصرف سوخت شما در پایین نمایشگر نشان داده می شود.
کلید  :L1منوی پخش موسیقی.
کلید  :L2منوی تنظیمات دستگاه.
شرکت نگارین صنعت آسیا
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کلید  :L3افزایش شدت صدای پخش
موسیقی.
کلید  :L4کاهش شدت صدای پخش
موسیقی.
کلید  :R1منوی دیاگ.
کلید  :R2منوی سرویس.
کلید  :R3توقف( )Pauseو یا ادامه ( )Playشکل10
پخش موسیقی.
در باالی  LCDبه معنای این است که  ECUخودرو دارای خطا می باشد .توجه داشته
عالمت
باشید که این عالمت تنها در زمان روشن شدن دستگاه به روز می شود و در حین کار دستگاه
خطاهای  ECUبه صورت اتوماتیک خوانده نخواهد شد.
در باالی  LCDبه معنای این است که دستگاه قادر به ارتباط با  ECUخودرو نمی باشد.
عالمت
(در این صورت اتصال سیم  K-Lineچک شود.البته در صورت ناتوانی شناخت  ECUخودرو توسط
دستگاه نیز این عالمت نشان داده می شود).
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منوی پخش موسیقی:


این منو برای تنظیمات پخش موسیقی طراحی شده
است:
در وسط این منو ،یک طرح گرافیکی از اکوالیزر
وجود دارد.
در باالی این طرح گرافیکی ،شماره آهنگ و ساعت
نمایش داده می شود.
شکل11

در پایین این طرح گرافیکی ،فرکانس رادیویی روی
موج  FMو نوع اکوالیزر نوشته شده است.
کلید  :L1توقف پخش موسیقی ( )Pauseو یا ادامه پخش موسیقی (.)Play

کلید  :L2خروج از این منو.
کلید  :L3تغییر فرکانس رادیویی.
کلید  :L4تغییر حالت پخش موسیقی به صورت پخش همه ی فایل ها و یا یکی از فایل ها.
		
کلید  :R1آهنگ بعدی.
کلید :R2آهنگ قبلی.

کلید  : R3تغییر اکوالیزر.
شرکت نگارین صنعت آسیا
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 دیاگ:
در این منو با انتخاب هر یک از گزینه ها ،می توانید وارد
منوی های دیگر شوید:
کلید  :L1انتخاب.
کلید  :L2خروج از این منو.
کلید  :R1گزینه باال.
کلید  :R2گزینه پایین.
 دور موتور:
در این منو ،دور موتور خودروی شما بر مبنای دور بر دقیقه
محاسبه و نمایش داده می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
ولتاژ باطری:
در این منو ،ولتاژ باطری شما بر حسب ولت نمایش داده
می شود و این امکان را به شما می دهد تا تغییرات آن را
مشاهده نمائید.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
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 بار موتور:
در این منو ،بار موتور خودرو بر حسب درصد نمایش داده
می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
زمان پاشش انژکتور:
در این منو  ،زمان پاشش انژکتور بر حسب میلی ثانیه
نمایش داده می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.

قطع پاشش انژکتور:
در این منو می توانید از قطع و وصل بودن پاشش انژکتور
مطلع شوید.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
شرکت نگارین صنعت آسیا
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زاویه دریچه گاز:
در این منو  ،زاویه دریچه گاز بر حسب درجه نمایش داده
می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
ولتاژ دریچه گاز:
در این منو ،ولتاژ دریچه گاز را بر حسب میلی ولت مشاهده
خواهید کرد.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
دمای آب:
در این منو ،دمای آب خودرو بر حسب سانتی گراد نمایش
داده می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
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دمای هوا:
در این منو ،دمای هوای موتور را بر حسب سانتی گراد
مشاهده خواهید کرد.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
فشار منیفولد:
در این منو  ،فشار منیفولد سوخت بر حسب میلی بار
نمایش داده می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.

استپر موتور:
در این منو ،مقدار استپر موتور خودرو نمایش داده
می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
شرکت نگارین صنعت آسیا
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سیستم تهویه مطبوع:
در این منو ،عملکرد سیستم تهویه مطبوع خودرو
(کولر) نشان داده می شود .در صورت روشن بودن کولر
واژه "فعال" و در صورت خاموش بودن آن واژه "غیر
فعال"نمایش داده می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.

ادونس جرقه سیلندر:
در این منو  ،میزان زاویه ادونس جرقه سیلندر بر حسب
درجه نمایش داده می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
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زمان شارژ کوئل:
در این منو ،زمان شارژ کوئل بر حسب میلی ثانیه نمایش
داده می شود .این منو فقط در ECUهای مدل ساژم قابل
نمایش است.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
ولتاژ سنسور اکسیژن:
در این منو ،ولتاژ سنسور اکسیژن بر حسب میلی ولت
نمایش داده می شود.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
سرعت خودرو:
با انتخاب این منو  ،می توانید سرعت دقیق خودروی خود
را مشاهده کنید.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
شرکت نگارین صنعت آسیا
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مسافت پیموده شده:
در این منو ،مسافت پیموده شده واقعی خودرو بر حسب
کیلومتر نمایش داده می شود .این منو فقط در ECUهای مدل
 Siemensفعال می باشد.
کلید  :L2خروج از این منو و برگشت به منوی قبل.
منوی تست عملگرها:

در این منو با انتخاب هر یک از گزینه ها ،می توانید وارد منوی
مربوط به آن گزینه شوید:
کلید  :L2خروج از این منو.
کلید  :L1انتخاب.
کلید  :R2گزینه بعدی.
کلید  :R1گزینه قبلی.
رله پمپ سوخت :با انتخاب این منو ،رله پمپ سوخت تست شده و می توانید از صحت عملکرد یا
خرابی این رله مطلع شوید.
رله فن رادیاتور :با انتخاب این منو ،رله فن رادیاتور تست شده و می توانید از صحت عملکرد یا
خرابی این رله مطلع شوید.
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رله تهویه مطبوع :با انتخاب این منو ،رله تهویه مطبوع تست شده و می توانید از صحت عملکرد یا
خرابی این رله مطلع شوید.
استپر موتور :با انتخاب این منو ،استپر موتور خودرو تست شده و صحت عملکرد یا خرابی آن را
مشاهده خواهید کرد.
چراغ عیب یاب موتور :در این منو می توانید از عملکرد صحیح چراغ  Checkمطمئن شوید.
کوئل 1و: 4با انتخاب این منو کوئل 1و 4را چک کرده و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
کوئل 2و: 3با انتخاب این منو کوئل 2و 3را چک کرده و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
شیر برقی کنیستر :با انتخاب این منو شیر برقی کنیستر را امتحان نموده واز صحت عملکرد آن
مطمئن شوید.
تست انژکتور : 1در این منو می توانید انژکتور  1بنزین را تست کرده و از صحت عملکرد آن مطمئن
شوید.

تست انژکتور : 2در این منو می توانید انژکتور  2بنزین را تست کرده و از صحت عملکرد آن مطمئن
شوید.
تست انژکتور : 3در این منو می توانید انژکتور  3بنزین را تست کرده و از صحت عملکرد آن مطمئن
شوید.
تست انژکتور : 4در این منو می توانید انژکتور 4بنزین را تست کرده و از صحت عملکرد آن مطمئن
شوید.
شرکت نگارین صنعت آسیا
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منوی خواندن خطاها:

در این منو می توانید خطاهای ایجاد شده در  ECUرا
مشاهده کرده و آن ها را پاک نمائید.
کلید  :L2خروج از این منو.
کلید  :L1پاک کردن خطا.
کلید  :R2خطای بعدی.
کلید  :R1خطای قبلی.
برای استفاده از این گزینه می بایست ابتدا اتومبیل خود را با بستن کامل سوئیچ خودرو
خاموش کرده و سپس بدون اینکه خودرو روشن شود سوئیچ رادوباره باز کنید
منوی مقدار دهی اولیه:
با استفاده از این منو مقادیر  ECUبه مقادیر اولیه خود بر
می گردند .با انتخاب این منو ممکن است با یکی از  2صفحه
زیر روبرو شوید ،که اولی به معنای انجام موفقیت آمیز مقدار
دهی اولیه و دومی به معنای عدم انجام موفقیت آمیز این
عملیات می باشد .بدین منظور ابتدا از رعایت هشدار باال
مطمئن شوید ،سپس از اتصال سیم  K-Lineاطمینان حاصل
بفرمائید.
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منوی تنظیمات:
در این منو می توانید به تنظیمات دستگاه از قبیل شدت
صدا ،تنظیم نور صفحه  ،تعیین نور  LCDو تنظیم ساعت
وتاریخ دستگاه دسترسی داشته باشید.
کلید  :L1انتخاب منو.
کلید  :L2خروج از این منو.
کلید  :L3حرکت به سمت چپ.
کلید  :R1گزینه قبلی.
کلید  :R2گزینه بعدی.
کلید  :R3حرکت به سمت راست.

منوی تاریخ :
همانند تنظیم ساعت  ،تاریخ را به روز نمائید.
منوی نور پس زمینه :
در این منو می توانید حالت نور پس زمینه دستگاه را تغییر دهید .در حالت ( Autoحالتی که به
طور پیش فرض بر روی دستگاه است) نور پس زمینه به هنگام روشن شدن چراغ های خودرو  ،به
شرکت نگارین صنعت آسیا
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منظور راحتی راننده کم خواهد شد .اگر بخواهید نور پس زمینه همواره روشن باشد باید گزینه بعدی

یا همان  Onرا انتخاب کنید.
منوی تنظیم صدا:
عالوه بر تنظیم صدا توسط کنترل در این منو می توانید شدت صدای دستگاه را تغییر دهید.
منوی ارتباط با :ECU
به منظور استفاده از دستگاه های دیاگ تعمیرگاهی ابتدا می بایست از طریق
این منو ارتباط این دستگاه با  ECUرا غیر فعال کنید.
به منظور استفاده مجدد ،از طریق همین منو دستگاه را فعال نمائید.

منوی سرویس:
این منو به منظور آگاهی از وضعیت سرویس های دوره ای خودروی شما ،طراحی شده است .این
منو ،امکان ثبت کیلومتر طی شده خودرو در حین تعویض پارامترهایی از جمله روغن ترمز ،روغن
موتور ،روغن گیربکس  ،لنت های ترمز خودرو ،آب رادیاتور ،فیلتر هوا و فیلتر روغن را فراهم
می کند.
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تمامی منوهای این قسمت مشابه یکدیگر بوده و لذا در زیر عملکرد یکی از این منوها را تشریح
می کنیم.
کیلومتر کارکرد :در این قسمت مقدار مسافت طی شده متناسب با قطعه مورد نظر را وارد نمائید .به
طور مثال اگر کارکرد یک روغن موتور  10000کیلومتر باشد ،عدد 10000را اینجا وارد نمائید.
تعویض کنونی :مقدار کیلومتر طی شده در زمان تعویض را اینجا وارد نمائید.
تعویض بعدی :مقدار کیلومتر طی شده که باید سرویس مربوطه تعویض شود ،به طور خودکار
محاسبه شده و در اینجا نمایش داده می شود.

شرکت نگارین صنعت آسیا
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لیست خطاهای ECU:


ردیف کد خطا

عنوان

1

 P0010الی P0025

موقعیت میل سوپاپ

2

 P0105الی P0109

فشار منیفولد

3

 P0110الی P0114

مدار دمای آب

4

 P0115الی P0119

مدار دمای مایع خنک کننده موتور

5

 P0120الی P0124

مدار سنسور دریچه گاز

6

 P0130الی  P0147و  P0150الی P0167

مدار سنسور اکسیژن

7

P0169

ترکیب سوخت نادرست

8

P0172

مصرف سوخت باال

9

P0174

مصرف سوخت کم

10

 P0195الی P0199

سنسور دمای روغن موتور
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لیست خطاهای ECU:


ردیف کد خطا

عنوان

11

 P0200الی P0212

مدار انژکتور

12

 P0220الی P0229

مدار سنسور موقعیت دریچه گاز

13

P0298

دمای روغن موتور

14

 P0300الی P0314

میس فایر در سیلندرها

15

 P0324الی P0334

سنسور ضربه

16

 P0335الی P0339

سنسوردور موتور

17

 P0340الی P0349

سنسور میل سوپاپ

18

 P0350الی P0362

کوئل

19

 P0365الی P0369

سنسور میل سوپاپ

20

 P0384الی P0389

سنسور دور موتور

شرکت نگارین صنعت آسیا
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لیست خطاهای ECU:


21

 P0390الی P0394

سنسور میل سوپاپ

22

 P0440الی P0457

کنیستر

23

 P0465الی P0469

کنیستر

24

 P0480الی P0485

فن خنک کننده

25

 P0500الی P0503

سنسور سرعت خودرو

26

 P0504الی P0509

سیستم کنترل Idle

27

P0513

Immobilizer

28

 P0518الی P0524

فشار روغن موتور

29

 P0560الی P0563

ولتاژ سیستم
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