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  معرفی وآشنایی با سیستم ومعرفی وآشنایی با سیستم و

  MMuuiittii  PPeellxx  مالتی پلکسمالتی پلکسشبکه شبکه 
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  سیستم مالتی پلکس سیستم مالتی پلکس     

  

ی پلکس سامانه الکترونیکی است که درحقیقت جایگزین دسته سیم سنتی خودرو مالت

شده است.این سامانه کلیه دستوراتی که راننده صادرمیکند به یک واحدمرکزی 

.درحال ارسال وازآنجا فرمان به عملگرمربوطه صادرمیشود BSI الکترونیکی

ه جای دسته سیم حاضرازشبکه مالتی پلکس روی خودروهایی نظیرسمند و سورن ب

توسط یک شرکت آلمانی بوش  1980معمولی استفاده میشود.این سیستم دراواخردهه 

 ابداع  شد.

هوشمند شدن فرامین برقی والکترونیکی درخودرو با استفاده از ارسال یک سری کد 

درشبکه باعث میشود که خودروساز بتواند عالوه بر تسهیل فرایندعیب یابی وکمک به 

س ازفروش عملکردها و حاالت ویا همان فیچرهای مختلف رابرای بخش خدمات پ

رفاه ایمنی و امنیت راننده وسرنشینان طراحی کرده و مهیا سازد.ریزه کاری های 

ویاغیرفعال شدن آن از طریق فنی والکترونیکی پیش بینی شده است که فعال 

 خودرو قابل اجرا است.  BSI برقراری ارتباط با 

BSI ترونیکی است که ارتباط میان کلیه واحدهای الکترونیکی یک واحد الک

مختلف خودرو ازقبیل موتور،گیربکس  های موجود در بخش های  ECUیااصطالحاَ 

 اتوماتیک،ترمزضدقفل،تهویه مطبوع خودکاروامثالهم رابرقرارومدیریت میکند.

  د.که توسط دستگاه عیب یاب یا همان دیاگ صورت میگیر  BSIتغییر درتنضیمات 



 

 

 

 توضیح کلی 

در اولین سالهای تولید اتومبیل و تولید این ساخته دست بشر تا به امروز شاهد   

پیشرفتهای زیادی در این صنعت بوده ایم که یکی از بنیادی ترین صنعتهای قرن حاضر 

 .و جزو صنایع مادر می باشد

چون در  در این بین مقوله الکتریک خودرو تا حدودی از قافله پیشرفت عقب افتاد

زمانهای اولیه بیشتر توجه خودرو سازان بر روی طراحی موتور شاسی فرم اتاق و 

 در امروزه که حد این به تا الکترونیکی وسایل از وسیع استفاده همچنین بود،…

با توجه به مسائل باال و افزایش قیمت  اما. نبود توجه مورد دارد کاربرد خودروها

خودرو  خودرو بر کاهش هزینه و باال بردن کیفیتقطعات مصرفی دستمزد باال سعی 

سازان رو به یکی از موارد موجود که همان لزوم ساده کردن سیم کشی موجود 

عطوف خودرو و ارتقا این سیستم برای به کارگیری منابع مصرف کننده در خودرو م

 .کرد

در این بین توجه متخصصان به سیستمی که در صنایع مخابراتی مورد استفاده بود 

بود. که البته با تلفیق این سیستم با سایر  سیستم مولتی پلکس معطوف شد و همان

 .تکنولوژی های موجود به صورت امروزی در خودرو سازی مورد استفاده قرار گرفت

این سیستم  کشورهای مختلف استانداردهای خاص و نام های خاصی رو برای کاربرد

 به صورت ذیل استبه کار میبرند که از جمله معروفترین اونها 

خودرو های بنز ب.ام.و فیات و ولو به کار لمان که درآساخت  Can استاندارد-1

 .میرود
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 شده رنو و پژو این مورد استفاده  خودروهایساخت فرانسه و روی Van استاندارد-2

تولید  خودروهاییباشد که بر روی ساخت کشور امریکا م j1850 استاندارد-3

 .کرایسلرفورد و جی ام مورد استفاده میباشد

تولید کشور ژاپن است که بر روی محصوالت این کشور  proprietary  استاندارد-4

 .مورد استفاده می باشد

لمان و مورد استفاده بر روی محصوالت گروه آمحصول  Absus استاندارد-5

 .فولکس واگن

از موفق ترین اون ها به حساب می آید و بیشتر  Can  داردهای باالدر میان استان

 .خودرو سازان از این استاندارد بر روی محصوالتشون استفاده میکنند

در ادامه استفاده از سیستم مولتی پلکس اشاره خواهیم کرد. البته تعداد کمی از 

 .مموارد در باال ذکر شد که توجه شما رو به سایر موارد جلب میکن

 

 .افزایش بیش از حد استفاده از قطعات الکترونیکی در خودرو-1

 .ساده سازی استفاده از سیم کشی و ساده سازی دسته سیم ها-2

با سایر اجزا اتومبیل و نیاز به هماهنگی کردن ECU باال رفتن تعداد ارتباط میان-3

 .داده ها

 .باال بردن کیفیت ایمنی و اسایش در خودرو ها-4

روش های عیب یابی خودرو و نیاز به ساده کردن کار کردن به دستگاه های تغییر -5

 .عیب یابی و خود مجموعه وسایل داخل خودرو

 



 

 

 

 

 ها در سیتم مولتی پلکسECU  نحوه قرار گیری

 
 

1- Star ر چیدمان تمامد  ECUهای موجود به صورت جداگانه به  ECU مرکزی

 .وصل میشود

2- Bus  ر این حالتد  ECUس از اتصال به یکدیگر نیز وصل میشوندها پ. 

3- Tree  تلفیقی از دو شبکه باال میباشد. 

4- Lattice در این نوع اتصال  ECUها به گونه اتفاقی به یکدیگر متصل هستند. 

5-Ring  در انی حاالت بین دو  ECUیک  ECUدیگر قرار گرفته است. 

 .حال نحوه انتقال اطالعات بدین گونه میباشد

 

 .ز طریق دو رشته که فرکانس باالیی دارندا -1

 سیم های کواکسیال -2

 (مادون قرمز)اینفرارد -3

 ارتباط رادیویی -4

 خط تلفن -5

 فیبر نوری -6
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 BSI 

در واقع  ECU  میباشد. این سیستم های مولتی پلکس یکی از مهم ترین قطعات در

های ریگه رد و بدل میشه رو منتقل  ECU  سرور شبکه میباشد و اطالعاتی که بین

هست که برق سیستم فعال سازی و Van  ین یکی از واسطه ها بین سیستممیکنه . همچن

میباشد. همچنین وقتی  ECU  در نهایت کنترل و نظارت بر این شبکه بر عهده این

در این بین نقش  BSI  های خودرو رو عیب یابی میکنید در واقع سیستم ECU  شما

 .واسطه رو ایفا میکند

  سه عدد میباشد ه مالتی پلکسخودروهای مجهزبشبکه های موجود 

 

1- Can 

2- Body anV 

3- Comfort anV 

 

 MB/S1  انتقال اطالعات در اون تا باشد که  می CAN  پر سرعت ترین شبکه

 . هم میرسه

 چگونه است؟CAN  وVAN  حال ببینیم نحوه انتقال اطالعات بین دو شبکه

 

 Pint to Point 
 

گیرنده میرسد و  ECU  هفرستنده ب ECU  در این روش اطالعات مشخص از

 .در کل اطالعات مورده نظر دارای یک گیرنده مشخص هست
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BROAD CAST 

بر حسب نیاز خودش به  ECU  تو این سیتم اطالعات روی شبکه فرستاده میشه و هر

 .اطالعات منتشر شده از اونها استفاده میکند

 

 Point Multi 

ما ا این تفاوت که در روش باال شاین روش با روش باال کمی شبیه به هم می باشند ب

دریافت و منتشر میکنید در سرتاسر شبکه پخش میشه ،  ECU  اطالعات رو که از یک

 .مشخص فرستاده میشه ECU  اما در روش سوم اطالعات به چند

 2و هنگامی که اطالعات به روش های VAN  همچنین باید اضافه نمود که در سیستم

دریافت نشود کل مجموعه ECU  عات مورد نیاز از یکمنتشر می شوند اگر اطال 3و 

به کار خودش ادامه می دهد و یا اگر اطالعات ناقص و غلط باشد بدون هیچ گونه 

این گونه CAN  واکنشی نسبت به نمایش اطالعات اقدام می نماید. اما در شبکه

ا اطالعات ناقص منتشر کند یا اطالعات بهش نرسد بECU  نیست بلکه هر گاه یک

ها باعث میشود که سایر مجموعه صبر کرده تا ECU  اطالع دادن به یک دیگر

اطالعات درست در سیکل و دور بعدی بدست آید. البته این رو باید اضافه کرد که در 

همین سیستم اگر یک قسمت مجموعه اطالعات ناقص و یا همراه با خطا صادر کند 

مدار خارج شود و اطالعات ارسالی نیز توسط شمارنده ای که در سیستم تعبیه شده از 

 .بلوکه میشود، که این امر باعث کارکرد سایر اجزا سیستم میشود

بهده میبره. که O.S.I  برای ارسال اطالعات از استانداردی به نام 206در خودرو 

یک پروتکل خوب و پیشرفته ای می باشد که از قابلیت های اون میشه به نحوه ارسال 



 

 

مخصوص اطالعات مخصوص ECU  نه هایی که باعث تداخل نشه. هراطالعات به گو

 به خودش رو دریافت کنه . 

 

 

 

 اونها فقط که شده تشکیل الیه هفت از کل در …الویت هر نوع دیتا مشخص میشه و 

 برد م نا رو

 

APPLICANTION 

PRESENTATION 

SESSION 

TRANSPORT 

NETWORK 

LINK 

PHYSICAL 

 

 VAN : شبکه

تا  1992پا به عرصه گذاشت . در سال های  1986تا  1985ر سال های این شبکه د

تونست مجوز های کامل رو کسب کنه و با آغاز تولید صنعتیش کم کم فراگیر  1993

 .شد
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 VAN : انواع شبکه

 

 Body Bus : شبکه -1

در این شبکه نوع طبقه بندی دستگاه ها و سایر اجزا خودرو به 

از نظر ECU  . که نوع مشخصه و اطالعات هرمیباشدMASTER/SLAVE  صورت

ا مهم بودن مشخص میشه و تغییرات ایجاد شده بنا به مهم بودن نیز انجام میشه و ی

 .نمایش داده میشه

 

 Bus Comfort : شبکه -2

ر داین شبکه بر خالف نوع باالیی از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری برخوردار هست و 

میتواند اطالعات رو ECU میباشد که هرlti MasterMu  اون سیستم کاری بر مبنای

 . بر روی شبکه بفرسته و در همون زمان نیز نشون داده بشه

 : Canشبکه-3

فی شد معر خودرو لمان و توسط شرکت بوش به دنیایآاین شبکه اولین بار در کشور 

این اتفاق رخ داد. و چندین سال طول کشید که قابلیت تطبیق  80، که در اوایل دهه 

با سیستم های خودرو و کسب مجوز رو داشته باشه. و بعد از اون توسط شرکت بنز و 

بود مورد استفاده قرار S در یکی از کالس های گرون این شرکت که همون کالس

ی از دو الیه برای ارتباط استفاده میکند و سرعت گرفت. این شبکه بر خالف شبکه قبل

 انتقال اطالعات نیز در اون به مراتب از شبکه قبلی بیشتر است
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 206در پژو  BSI . BSM . Com200  نحوه کارکرد

 .میپردازیم که در ادامه تکمیل کننده سایر بخش ها نیز هست BSI ابتدا به معرفی

 BSIکه مخفف شده کلمات }face Built inSystem Inter{ هست، در واقع یک

سیستم داخلی میباشد که کنترل تمام سیستم های برقی اعم از الکترونیکی یا 

رو بر عهده داره. وجود این سیستم در واقع تضمین  206الکتروتیکالی در خودرو 

کننده صحت و سالمت کامل وسایل برقی خودرو شما نیز می باشد این سیستم دارای 

 . دقت کنیم می بینیم که چقدر و در عین پیچیدگی چقدر ساده هست مزایای که اگر

اولین مورد کنترل تمام ادوات به وسیله یونیت کامپیوتری می باشد که جزء نظارات 

دقیق و .مطمئن چیزی مد نظر نیست . دومین مسئله کمک به آسایش راننده و سر 

 . نشین خودرو هست

ین مورد که قباًلبحث شد کاهش کاربرد سیم با توجه به قابلیت هایی که داره آخر

کشی در درون خودرو که از پچیدگی این مبحث نیز کاسته این سیستم 

در زیر داشبورد قرار دارد که تفاوت میان مدل های مولتی  206های  خودرو در

سوکت 10اون در تعداد سوکت ها می باشد که مدل های مولتی پلکس  پلکس و غیر

 . وکت دارندس7دارند در حالی مدل های غیر مولتی پلکس 

BSI ها نیز در مدل های غیر مولتی پلکس تقسیم بندی میشن که عمده اونها در سه

قرار می گیرن.این سه دسته در هیچ عامل سخت افزاری تفاوت با  B2.B1.B4 دسته

}که همین نرم افزار می تونه به یگه ندارن و فرقشون در ورژن نرم افزاری می باشد . همئ

 {شما قابلیت های خوبی ببخشه 206

استفاده شده B2 ها بخصوص در مدلهایی که در ایران وجود دارند از نوع 206در 
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التر اما در مدل های مولتی پلکس از ورژنی با قابلیت های با}مدل هایی غیر مولتی پلکس{

 .هستB4 از مدل مذکور استفاده میشه که در حد مدل

 : میشه به موارد ذیل اشاره کردB2 از جمله قابلیت استاندارد مدل

  راهنماو فالشر-1

  گرمکن شیشه های عقب به انضمام اینه ها-2

 ایموبیالزر-3

  برف پاك کن جلو و عقب-4

  ماشین اخطار جا گذاشتن سوئیچ و روشن موندن چراغ های کوچک-5

  قفل مرکزی-6

  برف پاك کن اتوماتیک-7

  م چراغ سبزآالر-8

  تایمر المپ سقفی-9

 ریموت-10

  اخطار گیر بکس-11

 

 2000COM سیستم

Van Body این مورد در خودروهای  مولتی پلکس وجود دارد که از طریق شبکه

برف پاك کن ارتباط برقرار می کنه . که موارد کنترلهای رادیو و ضبط خودرو  BSI با

پایه انجام می پذیرد  6ها و راهنما رو بر عهده دارد و این موارد فقط توسط یه سوکت 

 : از وظایف مهم این قسمت میشه به



 

 

 BSI انتقال دستور بوق به-1

  انتقال دستور به یونیت کیسه های هوا برای انفجار و عمل مکردن کیسه هوا-2

  ام عملکرد وانهاانتقال اطالعات مربوط به راهنما و تم-3

 BSI انتقال تمام اطالعات مروبوط به برف پاك کن ها و نحوه عملکرد اونها به-4

انتقال و دریافت اطالعات به سیستم کدینگ سودیچ خودرو و دادن دستورات الزم -5

 مبنی بر روشن شدن و یا جلوگیری از روشن شدن خودرو

 

BSM 

یم جریاتن برق خودرو می باشد . که در این سیستم در واقع مادر و سرپرست نحوه تقس

با سایر قسمتها در ارتباط می باشد  VAN تیپ های مولتی پلکس از طریق شبکه

رو داره  همچنین به عنوان یک واحد مجزا که قابلیت ارسال و دریافت اطالعات

  محسوب میشه که در مدل غیر مولتی پلکس این چنین نیست و فقط فرمان بردار هست

در مدارها و بخش  206اره از تاپیک به نقش سیستمها و شبکه های موجود در این ب

 . های الکتریکال خودرو می پردازیم

 

  سیستم چراغ های خودرو

تواین بخش چندین مطلب باید بررسی بشن اولین مورد سیستم روشن شدن چراغ ها 

 . می باشد

 .اط می باشندبا یکدیگر در ارتب  COM2000  و  BSM  و  BSI  تو این حالت



 

 

 

بوده بدین صورت که با اجرا عمل روشن کردن  COM2000  شروع این حالت از

مورد بررسی قرار میگیره . و بعد از  COM2000  چراغ ها ابتدا اطالعات در

فرستاده میشه که در این جا نیز اطالعات دوباره کد گشایی تحلیل و در   BSI  اون

در نتیجه المپها روشن میشوند . این سیر  ارجاع داده میشه و BSM  صورت صحت به

مشخص دوباره از جهت مخالف ادامه داره به این صورت که زمانی شما المپها رو 

 .روشن میکنید بر روی امپر المپی جهت اگاهی راننده نیز روشن میشه

 مجموعه استارت

 BSI  وییچ بهبرق بعد از س  زمانی که راننده سوییچ خودرو رو باز میکنه در مرحله اول یا

فرستاده میشه. بعد از سپری شدن این مرحله سیگنالی به امپر ها رسیده که در این حالت 

 ECU  چراغ مربوط به دینام روشن میشود. و بعد از استارت خودرو این موضوع از طریق

رسیده و بعد از اون یک پیام به امپر رسیده که حاکی  BSI  انژکتورها و به وسیله شبکه به

توانایی شارژ دینام می باشد که چراغ مربوط به امپر روشن می شودواما یک نکته مهم از 

های غیر مولتی پلکس  206که در :رو باید خدمت دوستان عرض کرد و اون این هست

مجموعه امپر زیر مجموعه ای از سیستم دینام می باشد که کارکرد هر مجموعه با سایر 

اگر زمانی سوکت های مربوط به امپر بسوزد یا برای  قسمتهای این بخش در ارتباط است و

اینکه خودرو کیلومتر کارکرد رو نندازه دینام دیگه برق اولیه رو دریافت نکرده و به محض 

 .ی نیسترو خاموش کنید دیگر از شارژ دینام خبر خودرو اینکه

 

 

 

http://خودرو.net/index.aspx
http://خودرو.net/index.aspx


 

 

 

 مجموعه سیستم برق خودرو

 سیستم مولتی پلکس

         
 

فعال هستند. زمانی که راننده بوق   COM2000  و  BSM  و  BSI  در این جا مجموعه های

خودرو رو که بر روی فرمان قرار داره فشار میده در واقع اتصالی رو برقرار میکنه که این 

 فرستاده میشود. BSI  سپس به سمتابتدا تجزیه و تحلیل میشه و   COM2000  ند توسطفرای

با انتقال برق بوق رو به صدا BSM  منتقل گردید و BSM  که این اطالعات پس از چک شدن به

های مولتی پلکس با غیر مولتی پلکس در این هست ك در غیر مولتی  206در می آورد. تفاوت 

بوق بر روی دسته راهنما قرار دارد و       COM2000  وجود عنصرپلکس به دلیل عدم 

 به بوق میرسد که BSM  متصل بوده و برق بعد از BSM  کلیدهای اتصال بوق مستقیما به



 

 

 

های مولتی پلکس تاخیر در به صدا در اومدن  206تاخیری در بوق زدن خودرو ندارد. اما در 

در درون سیستم وجود دارد که از به صدا در اومدن بوق مربوط هست به سیستم نرم افزاری که 

 گاه جلوگیری کرده استآبوق به گونه ناخود 

 

 

BSIتعمیرات وبخش های  

های  واحد کلیه   بین ارتباط   نمودن برقرار   مولتی پلکس نقش درساختار  BSI 

صورت کنترل پردازنده ای و فیوزی  به دودر شبکه را  موجود   کنترل الکترونیکی

 دارای وظیفه پشتیبانی از قطعات زیر مجموعه خود BSI عالوه بر آن .رعهده داردب

 :را داراست که این وظایف عبارتند از

 

و واحدهای کنترل  تامین برق اصلی شبکه و ارتباط بین دستگاه های عیب یاب -1

 VAN الکترونیکی شبکه
 

 VAN  هکنترل و مدیریت الکتریکی واحدهای کنترل الکترونیکی شبک -2

 

 CAN و VAN ارتباط بین واحدهای کنترل الکترونیکی موجود در شبکه-3

 

  BSI دارای دوبخش زیر می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

A بخش    

کننده الکترونیکی به صورت جریان مدارهای الکترونیکی میکروپروسورها و کنترل 

 پایین

http://ecurepairing.com/wp-content/uploads/2017/06/Untitled.jpg


 

 

 

Bبخش 

 مدارهای الکتریکی جریان باال ، رله های قدرت و فیوزهای محافظ
 

  

 

   
              



 

 

 

Aبخش          
  

در این بخش آی س ها با عدد مشخص شده اند ، که کاربر بتواند توسط جدول 

آی سی ها اطالع پیدا نموده وکاربر بتواند مربوط به عیب های ایجاد شده توسط  

دعیب های ذکر شده را برطرف نمای  

 

 

http://ecurepairing.com/wp-content/uploads/2017/06/Untitl%D8%B3%D8%B3ed.jpg


 

 

 
     

شان ندادن سطح روغن این آی سی باید تعویض گردددر صورت ن :1شماره  

آی سی راهنما به ندرت خراب یا می سوزند: 2شماره  

آی سی راهنما دارای قفل نرم افزار می باشد که به علت اتصال کوتاه و استفاده از 

 المپ غیر استاندارد، آی سی قفل می شود

د می آیددر صورت خراب شدن کریستال خطا های زیر به وجو:3شماره  

پشت آمپر روشن شده و عقربه آمپر ها عمل نمی کند-1   

چراغ های جلو روشن می شوند-2   

موتور برف پاك کن ، بخاری و گرم کن شیشه عقب عمل نمی کند-3   

خودرو روشن نمی شود-4  



 

 

 

در صورت روشن نشدن چراغ های کوچک این آی سی باید تعویض گردد:4شماره  

ن آی سی خطا های زیر به وجود می آیددر صورت خراب شد:5شماره  

چراغ چک روشن نمی شود-1   

خودرو روشن نمی شود-2   

:در صورت خراب شدن آی سی خطا های زیر به وجود می آید6شماره  

 CAN هقطع شدن ارتباط شبک-1   

پشت آمپر روشن شده و عقربه آمپر ها عمل نمی کند-2   

چراغ های جلو روشن می شوند-3  

پاك کن ، بخاری و گرم کن شیشه عقب عمل نمی کند موتور برف-4   

خودرو روشن نمی شود-5   

بوق عمل نمی کند-6   

در صورت خراب شدن آی سی خطا های زیر به وجود می آید:7شماره  

قطع شدن ارتباط با صفحه نمایشگرو ایسیو-1   

قطع شدن ارتباط با پشت آمپر-2   

شدن ارتباط باقطع -COM 2000 3 روشن شدن چراغ پنل بخاری  

 خودرو روشن نمی شود-4

 در صورت عمل نکردن کمپرسور ابتدا مراحل زیر را انجام دهید:8شماره

 دردستگاه عیب یاب شوید و سپس با زدن کلید BSI ابتدا وارد تست عملگر ها-1

 را پیکربندی نمایید  BSIکمپرسور عمل نکرد تست اگر

را دانلود نمایید و توسط دستگاه  BSIدرصورت پیکربندی کمپرسور عمل نکند ، -2

 تست کنید عیب یاب



 

 

، کمپرسور کولر عمل نکند باید آی سی را  BSI در صورت پیکربندی و دانلود-3

 تعویض کرد

درصورت تعویض آی سی کمپرسور کولر عمل نکرد احتماال یکی از موارد زیر را -4

 باید چک نمود

مگنت کولر عمل نمی کند 

یوب می باشدفشنگی گاز کولر مع 

پنل تهویه مطبوع یا ایسیو معیوب می باشد 

 در صورت خراب شدن آی سی خطا های زیر به وجود می آید:9شماره

 چراغ های جلو و پشت آمپر روشن می مانند-1

 خودرو روشن نمی شود-2

 شیشه باالبر و موتور برف پاك کن عمل نمی کند-3

 نمی شود BSI دستگاه عیب یاب وارد نود-4

و  COM2000 آی سی نمی توان با تعویض 2:درصورت قطع شدن پایه 10شماره

 دانلود مشکل را حل نمود

 :وجود می آیدطع ارتباط با خازن خطا های زیر بدر صورت خراب شدن آی سی و ق

  نود CAN قطع شدن ارتباط شبکه-1

 BSIشدن پنل نمایشگرقطع -2

 ی کندپشت آمپر روشن شده و عقربه آمپر ها عمل نم-3

 خودرو روشن نمی شود-4

 در صورت روشن نشدن چراغ سقف این آی سی باید تعویض گردد:11شماره

 :در صورت خراب شدن آی سی خطا های زیر به وجود می آید:12شماره



 

 

 

 قفل مرکزی و موتور برف پاك کن عمل نمی کند-1

 نمی شود BSI دستگاه عیب یاب وارد نود-2

 آی سی 39ایهارتباط خازن به پ:13شماره

 :در صورت خراب شدن آی سی خطا های زیر به وجود می آید

 .شیشه باالبرها و گرم کن شیشه عقب عمل نمی کند

        B بخش

بخش فیوز-1  

 

 

http://ecurepairing.com/wp-content/uploads/2017/06/Unti%D9%85%D8%AAd.jpg


 

 

 
               

 

 

F1 رم کن صندلیگ 

F2 صفحه نمایش چندمنظوره،کنترل یونیت راهبردی ماهواره ای،روشنایی صندوق 

F3 عیب یابی گیربکس اتوماتیک 

F4 سطح مایع خنک کننده گیربکس اتوماتیک 

F5 کنترل یونیت های دزدگیروآموزش رانندگی 

F6 شیشه باالبر برقی عقب 

F7 ئینه های جانبیگرمکن شیشه عقب وآ 

F8 برف پاکن عقب 

F9 شیشه باالبر برقی جلو ، سان روف 

F10 مدول BM34 ،دول کنترل ستون فرمان،سنسوربارانم 

F11 پشت آمپر،صفحه نمایش چندمنظوره،کولراتوماتیک،رادیو 

F12 کنترل قفل مرکزی وبن بست 

F13 چراغ ترمزسمت راست 

F14 زچراغ ترمزسمت چپ وچراغ سوم ترم 

F15 المپ سقفی ، المپ نقشه خوانی ، فندك 

F16 شیت 

 

 



 

 

 

 

بخش رله -2  

 

 
 

      



 

 

BSI نحوه عیب یابی      

در این بخش سعی شده است که برای کاربران گرامی مراحل عیب یابی و تست 

یابی مشکل توضیح داد شود تا درعیب به صورت مرحله به مرحله BSI قطعات  

 خواستی نداشته باشند

 

 

 هکانکتور تغذی-1

 

 



 

 

 

 
  پایه سیاه V2- NR 2    ها کانکتور  محل اتصال پایه

 

 مرحله اول سوئیچ                                         ACC SW 1پایه

 مرحله دوم سوئیچ                                         APC SW 2پایه

 

  پایه خاکستری V2- GR 2   محل اتصال پایه ها کانکتور  

 

   BSI دائم برق       –        باتری                    1پایه

   BSI دائم برق       –        باتری                    2پایه

 

 جدول پیشوند سیم های کانکتور تغذیه

 

AA       ولتاژ مثبت از خروجی جعبه تقسیم بدون ارتباط با سوئیچ اصلی 

BB       2و  1ولتاژ مثبت از خروجی سوئیچ اصلی در حاالت    

CC        3و 2ولتاژ مثبت از خروجی سوئیچ اصلی در حاالت 

R1 ( ساعت ) کولر – شمار کیلومتر –رله تغذیه شبکه 

R2 رله شیشه باالبر 

R3 رله گرمکن شیشه عقب 

R4 رله قفل کردن درب ها 

R5 رله بازکردن درب ها 

R6 رله برف پاك کن عقب 



 

 

 

 آی سی-2

از چندین نوع آی سی استفاده شده است که این نوع آی سی به  BSI بر روی برد

 دو دسته تقسیم می گردد
 : 

•آی سی های که قابلیت برنامه ریزی دارند 

•آی سی های که قابلیت برنامه ریزی ندارند 

A)با قابلیت برنامه ریزی آی سی های 

 05169  آی سی ایپرام•

قرار دارد  BSI برد A پایه می باشد که پشت روی بخش 8این نوع آی سی دارای 

 و برنامه ریزی و بروز نمود آن توسط دستگاه عیب یاب انجام می گیرد

.ایرادی که در صورت خراب بودن آی سی ایپرام اتفاق می افتد موارد زیر می باشد  

ت به عل BSI بهم ریختن برنامه   

 

اشتباه یچوارد کردن کد سوئ-1  

BSI دست دوم استفاده نمودن از   - 2  

 ( BSI Configure ) خطا در زمان پیکربندی-3   

مراحل برنامه ریزی آی سی ایپرام توجه :  ECU S2000 می باشد و فقط در هنگام

مشابه بارگذاری برنامه بر روی گزینه دانلود در قسمت خودرو در دستگاه عیب یاب 

 انتخاب نموده تا عمل دانلود صورت گیرد.
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(b آی سی های بدون قابلیت برنامه ریزی 

 

 

 12و  7آی سی های شماره  -1

قرار  BSI برد A پایه می باشد که بر روی بخش 16این نوع آی سی های دارای 

 .را بر عهده دارد BSI دارد و وظیفه فعال کردن رله ها

 

 ( GEC44 ) 13آی سی شماره -2

قرار دارد  BSI برد A پایه می باشد که بر روی بخش 29این نوع آی سی دارای 



 

 

بر عهده  BSI و وظیفه برقرار نمودن ارتباط بین پایه های آی سی با سوکت های

 .دارد

 

غن ترمز، این نوع آی سی وظیفه فعال کردن موقعیت برف پاك کن جلو ، سوئیچ رو

 ) اسپرت ( S قرار گرفتن در حالت

 .گیربکس و ترمز دستی نیز بر عهده دارد
 

 پایه های ای سی

 

 برف پاك کن جلو 3

 سوئیچ روغن ترمز 5

 گیربکس(اسپرت  ( S حالت 17

 رمز دستیت 19

 

 CAN – PCA82C250 آی سی 6آی سی شماره  -3

قرار دارد و  BSI برد A ایه می باشد که بر روی بخشپ 8این نوع آی سی دارای 

 .بر عهده دارد ECU و BSI وظیفه برقرار نمودن ارتباط بین

 :برای اطمینان از صحت سالم بودن آی سی به روش تست زیر عمل نمایید

اندازه  ( 40NR – 4 ) پایه سیاه رنگ 49سوکت 4و پایه 2ابتدا مقاومت بین پایه -1

 اهم باشد 129شده در اهم متر باید  ت نشان دادهبگیرید ، مقاوم

 7و6باید به پایه (40NR – 4 )گپایه سیاه رن 49سوکت  4و پایه  2سپس پایه -2

 بخش بازر اهم متر قابل تست می باشد سی متصل باشدکه توسط آی



 

 

 

در صورت سالم بودن تست های باال آی سی دچار مشکل شده است وباید تعویض 

 گردد

11و  10و  9سی های شماره آی -4  

وظیفه و قرار دارد   BSI برد A پایه می باشد  8این نوع آی سی های دارای    

:این ارتباط ها عبارتند برعهده دارددیگر  BSIوECUبرقرار نمودن ارتباط بین  

بوده که در صورت ( یدك)یک آی سی جایگزین    VAN2:    9آی سی شماره 

VAN1 می توان استفاده نمود یآی س  

وظیفه برقرار نمودن ارتباط بین   VAN Confort: آی سی 10 آی سی شماره  

رادیو را برعهده دارد و صفحه آمپر، ساعت و  BSI 

 COM2000. BSI وظیفه برقراری ارتباط بین:VAN1 آی سی 11 آی سی شماره

 .را برعهده دارد BSMو 

 BTS840S2  راهنما چراغ سی آی : 2آی سی شماره  -5

A برد BSI قرار دارد     پایه می باشد که بر روی بخش 29این نوع آی سی دارای 

BSI و چراغ های راهنما را بر عهده دارد   و وظیفه برقرار نمودن ارتباط بین    

:از عالیم خرابی آی سی چراغ راهنما می توان موارد زیر را نام برد  

از کار رفتن چراغ راهنما یک طرف خودرو یا هر دو طرف خودرو-1   

آی سی کشی مدار فهمیدن عیب مسیر سیمبرای     روشن ماندن دائم چراغ -2 "  

تعویض آی سی نمایید را چک نمایید و سپس در صورت سالم بودن مدار تصمیم به  
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8و  4آی سی شماره -6  

 قرار دارد وBSI برد A پایه می باشد که بر روی بخش19این نوع آی سی ها دارای 

 :ا بر عهده داردر ریوظیفه کنترل موارد ز

 چراغ های کوچک و چراغ مه شکن عقب را کنترل می نماید 4آی سی شماره -1

 کمپرسور کولر و چراغ سقف را کنترل می نماید8ی سی شماره آ-2

برای اطمینان از صحت سالم بودن آی سی ، طبق جدول مسیر دو پایه را توسط تست 

 باشد ، مسیر برقرار بازر اهم متر چک نمایید تا ارتباط

را چک نمایید و درصورت  BSI در صورت برقرار نبودن ارتباط ابتدا مسیر روی برد

 .را تعویض نمایید سالم بودن مسیر روی برد آی سی

رگالتور-3  

4275G تغذیه (    ) رگالتور

پایه کوچک در یک طرف و یک پایه بزرگ در سمت دیگر 5این نوع رگالتور دارای   

 تامین جریان قرار دارد و وظیفه BSI برد A روی بخش رگالتور قرار دارد که بر

ولت را بر عهده دارد 5و  12های   

 

 برای اطمینان از صحت سالم بودن رگالتور به روش تست زیر عمل نمایید

منفی دهیدجریان   VR 5 ولت وبه پایه 12جریان   VL5   پایه ابتدا به -1

ولت 5ه بگیرد که باید سپس توسط ولت متر ولتاژ دوسر خازن گچی را انداز -2

ولت به ما نمایش داده نشود باید 5خروجی را به ما نشان دهد و در صورتی که پارامتر

.رگالتور را تعویض کرد  

 



 

 

 

ترانزیستور-4  

(سطح روغن  BCP55   )ترانزیستور 

پایه کوچک در یک طرف و یک پایه بزرگ در سمت دیگر 3این نوع ترانزیستور دارای   

 دادن سطح قرار دارد و وظیفه نشان BSIبردAدارد که بر روی بخشترانزیستور قرار 

 روغن را بر عهده دارد

 برای اطمینان از صحت سالم بودن ترانزیستور به روش تست زیر عمل نمایید

 

 ورترانزیست2تا پایه  ( 40NR – 13 )پایه سیاه رنگ 49سوکت  13ابتدا مسیر پایه  -1

 توسط بازر اهم متر تست نمایید

.ددر صورتی که صدای بازر اهم متر به صدا در آمد باید ترانزیستور را تعویض کر-2  

 

رله-5  

 

(رله تغذیه )رله شماره یک -1  

 

 قرار دارد و وظیفه تغذیه شبکه BSIبردBپایه که بر روی بخش5این نوع رله دارای 

 .دارد دهعه بر را ها ایسیو ولت 12 جریان تغذیه و (کولر – شمار کیلومتر –ساعت )

 برای اطمینان از صحت سالم بودن رله به روش تست زیر عمل نمایید
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چراغ تست خود را  ( 16GR – 11 )پایه خاکستری رنگ 16سوکت  11ابتدا به پایه -1

 .متصل کنید

 

ولت و به  12جریان  ( 2GR – 2 )پایه خاکستری رنگ2سوکت  2سپس به پایه  -2

 .متصل نماییدمنفی  جریان7آی سی شماره  13پایه 

 

را تعویض  7با وصل نمودن جریان منفی چراغ تست روشن گردید آی سی شماره -3

 .چک نمایید BSI رله بر روی برد کنید ، در غیر این صورت مسیر
 

 

  LD1117 رگالتور-6

پایه کوچک در یک طرف و یک پایه بزرگ در سمت دیکر  3این نوع رگالتور دارای 

 قراردارد. BSIبردBبخش  رگالتور قرار دارد که بر روی
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یزرالتعریف کلید ایموبیوعیب یابی  ،معرفی  CIM خودروها   

 CIMتعریف سیستم 

 ( CIM)ایموبیالیزرسیستم   ICUو  ECUاستواروارتباط بین  CANاین سیستم برپایه 

 برپایه این شبکه میباشدکه شماتیک ارتباط بین دونقطه به شرح ذیل میباشد.

 

 
 

 اجزاء سیستم 

 

 ) ( ANTENNA COIL OF IMMOBILIZERآنتن ایموبیالیزر 

 (( TRANSPONDERفرستنده   chipکلید همراه با 

 ) (  IMMOBILIZER CONTROL UNIT (ICU)واحد کنترل ایموبیالیزر 

 ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU))واحد کنترل الکترونیکی موتور 



 

 

 (ACCESS CODE)کارت دستیابی 

 

 

   
 فرستنده chipکلیدهمراه با         آنتن ایموبیالیزر                                  کارت دستیابی                                        

  

 

  
  تورواحد کنترل الکترونیکی مو                                   واحد کنترل ایموبیالیزر                                         

 

 

 )رسیور(شناسایی ریموت کنترل به سیستم کنترل قفل مرکزی خودرو 

 روش میتوان اقدام نمود:2برای تعریف ریموت خودرو به  



 

 

 

 

 الف : روش نرم افزاری                    ب: روش سخت افزاری

   

 روش نرم افزاری؟

ده ت رانندرب خودرو رابازکنید دراین حالت که فالشرها چشمک میزنند سپس ازسم

 هاراقفل کنید درببادکمه قفل روی کلید ،داخل خودرو نشسته وپس ازبستن درب 

.بمدت یک ثانیه سوئیچ راباز کرده وسپس سوئیچ راخارج کنید  

 
   

                                                                              
 

 ثانیه فشار دهید 3رابه طور همزمان به مدت    unlock  _ lockدکمه های 

 . ودکار بازمیشوددرب ها به صورت خ دراین هنگام شناسایی ریموت قفل

 

 نکات مهم 

 ر تاود  به مرحله  شناسایی ، اگر کد ریموتی را نپذیرد  حداکثخودرو پس از ور هر "



 

 

 میتوان مجدداً با ورود به مرحله شناسایی آن راتعویض نمود بعد دقیقه60تا

اقدامات  ورسیور  یا اضافه نمودن ریموت منوط به دمونتاژ تعویض و این زمان از پس

  .فزاری می باشدسخت ا

ریموت را میتوان شناسایی  نمود  و در صورت  نیاز به   ریموت را میتوان شناسایی  نمود  و در صورت  نیاز به       11با روش نرم  افزاری  تنها با روش نرم  افزاری  تنها    ""  

ریموت از روش سخت افزاری باید تعریف کرد. دو  

درصورت خام بودن رسیور ، هنگام بازبودن درب خودرو فالشرها چشمک میزنند."   

سایی مهم است.فاوت همزمانی فشردن دو کلید ریموت جهت شنات  "  

 

 نکته:

 

 روشن ماندن دائم چراغ ایموبالیزردرپشت آمپرنشان دهنده قطع بودن ارتباط بین

ECU  وICU می باشد. 

  SEMENS CIMگزینه های 
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 روش سخت افزاری؟

 
 

CIM  :ایموبالیزر 
   

و یا عمالت تعریف  جهت رفع ایراد روشن نشدن خودرو یابتدای هرگونه عملیات در

 سوئیچ باید ابتدا از طریق گزینه 

 قرار گیرد.  یپارامترها ، وضعیت جاری قطعات مورد بررس مشاهده

گردد که به شرح زیر  یتشکیل م  ICUو  ECMمشاهده پارامترها از دو بخش گزینه

 باشد:   یم



 

 

 

•ECM  به معنایECU  بوده وICU  رای چند باشد که دا یبه معنای ایموبیالیزر م

 میباشد. تشابه در پارامترها

 

•Customer ID ECM is Neutral  باشد و نشان  یبه معنای خام بودن آن م

 باشد.  یم یبراساس کمپان آن یدهنده برنامه داخل

 

(  نشان دهنده کلیدهای Number Of Learnt Keyکلیدهای تعریف شده ) تعداد•

 باشد یتعریف شده م

نشان   Number Of Entered Incorrect Access Code In ECMپارامتر و

بار کد  2باشد که در صورت ورود بیش از  یدهنده تعداد کدهای اشتباه وارد شده م

  ECM anti scanningوارد حالت حفاظت  گردیده و گزینه ECMاشتباه ، 

 را نخواهد داشت.  ECMشده و تعریف و یا خام شدن  Activeآن
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ICU Customer ID مشتری قطعه میباشد  ی:نشان دهنده کمپان. 

 

Transponder statusکندکه حالت ی: وضعیت تگ ایموبیالیزر را مشخص مvirgin  

 باشد.  یآن به معنای خام بودن م

 

virgin:ICU status ریف این پارامتر نشان دهنده وضعیت خام بودن یا تع

تعریف   ICUباشد  Learntباشد، اگر یباشد خام م  ICUباشدو اگر یم  ICUبودن

 باشد.  یباشدبه معنای خام شدن آن م  Neutralشده است و اگر در حالت

 

active: ICU anti scanning is در صورتinactive   بودن به معنای قفل بودن

 یتوان هیچگونه عملیات ید و نمباش یایموبیالیزر بواسطه وارد کردن کدهای اشتباه م

 بر روی آن انجام داد. 

 

Number of entered incorrect access code in ICU  این پارامتر نشان :

 باشد.  یدهنده تعداد کدهای اشتباه وارد شده م

 

 Immobilizer Software Version :نوع ایموبیالیزرCIM2 (a4)    و یاCIM (a3) 

 دهد .  یرا نشان م

 

  



 

 

 

   CIMالیزریموبا انواع

 

باشد که  یم  CIM2و  CIMباشد که شامل یدارای دو مدل م  CIMالیزرایموب

 باشد . یالیزر مبموآن از طریق پارامترهای ای یروش شناسای

باشد   a4و اگر ورژن  CIMباشد، از نوع a3الیزر افرار ایموباگر ورژن نرم 

 باشد. یم 2CIMالیزر از نوع ایموب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعویض  نیازی به  سویچ  تعریف  در هنگام   CIM 2ر  د   ECUض تعوی ر صورت د

ود توان دوباره تعریف سوئیچ نم یخود م ینبوده و  با همان تگ اصل )ترانسپوندر(تگ

 تعویض گردد . )ترانسپوندر(باید در هنگام تعریف سوئیچ حتما تگ  CIMاما در

 

Immoobilizer Software Version :a4 

ICU Production Date: 2015/1/23 



 

 

    یچسوئ یفنحوه تعر
 

آن را   ECUکه قصد تعویض یسوئچ برای خودرویدر هنگام تعریف -1

دارید، درصورتیکه کد کلید دریافت شده از مشتری صحیح نبود، کد 

 ایموبیالیزر را از طریق اداره فروش دریافت نمایید. 

پس از اتصال دستگاه عیب یاب مجهز به نرم افزار ایکو دیاگ به خودرو مورد نظر -2 

با انتخاب گزینه تعریف کلید خودرو که در تصویر   CIMمجهز به سیستم ایموبیالیزر

  نماییم.   یباشد اقدام به شروع پروسه تعریف کلید م یذیل قابل مشاهده م

 

 



 

 

 

 انتخاب شود  CIMپس از آن در مرحله انتخاب کنترل یونیت باید گزینه زیمنس -3

 

 

 

 
 

 

 

 www.carworks.ir 
 



 

 

تایپ شود  Enter Access codeصفحه زیر باید کد محرمانه خودرو در کادر  در-4

 باشد. یو طبق توضیحات زیر نیازی به انتخاب تعداد کلیدها نم

 

 
 

 

 باشد . یها نم یچبه انتخاب تعداد سوئ یازیها ن یچانتخاب تعداد سوئ ینهگز

خواهد شد   Learnعدد باز و بسته شود5حداکثر یچهر تعداد سوئ  Learnدر زمان

 آخر دوبار باز و بسته شود. یچالبته سوئ

 

 



 

 

 

  ECUاقدام به خام سازی  ECM neutralizingدر این مرحله با توجه به گزینه-5

 نمائیم یم

 

 

 
 

  نکته :

شود نشان دهنده  یکه در این مرحله نمایش داده م  ECU was neutralizedپیغام

 باشد .  یم  ECUخام شدن قطعه

چ ثانیه بسته و سپس سوئی 4بایست حتما سوئیچ را  یخام شده و م  ECUاین مرحله در

 را فشار دهید.  OKراباز کرده و در انتها کلید



 

 

  ICUاقدام به خام سازی  ICU neutralizingدر این مرحله با توجه به گزینه-6

 نمائیم یم
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در این مرحله نمایش داده می شود که   ICU was neutralizedپیغام -7

  . .می باشد  ICUدهنده خام شدن قطعه
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(  باید ECM, ICU AND KEYS LEARNINGقبل از تعریف مجدد سیستم )-8

    status reading در صفحهICU statusو  Transponder و   ECMسه قسمت

 .وضعیت های زیرباشددر

 

  

 

 
 



 

 

 

و     ICU، ECUپس از اطمینان از خام بودن در این مرحله اقدام به تعریف -9

 کلیدها می نمائیم 
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 وضعیت تگ: 

تعریف  ECUباشد یعنی این تگ یکبار تعریف شده، اگر با همین  Invalid TPاگر

دیگری تعریف شده باشد قابل تعریف مجدد   ECUندارد ولی اگر باشده باشد ایرادی 

باشد یعنی   No TPتگ خام است و آماده تعریف. اگر Virginباشد یعنی نیست. اگر

 تگ صحیح نیست. 

ئیم الزم به با نمایش پیغام ذیل اقدام به تعویض سوئیچ یا سوئیچ های بعدی می نما

 ثانیه اقدام به تعویض سوئیچ نمائید.  15الی  10کوتاهترین زمان ذکر می باشد حتما در

نکته :پس از تعریف آخرین سوئیچ و بعد از مشاهده مجدد پیغام ذیل سوئیچ آخر را 

 دوباره بسته و باز می کنیم تا 

سوئیچ می توان برای  5تا 1تعریف سوئیچ ها به اتمام برسد .توجه داشته باشید که از 

 یک خودرو تعریف نمود. 

ز مشاهده پیغام ذیل تعریف کلیدها به اتمام رسیده و حتما سوئیچ را بسته و پس پس ا 

 کلیک می نمائیم.   OKثانیه سوئیچ را باز کرده و بر روی 4از 

تمامی آیتم ها اطمینان حاصل   Learnمی توانید از روند صحیح  Statusدر قسمت

می   Unlockوضعیت تعریف شده و در  ECMنمائید که در صفحه زیر نشان داده شده

در وضعیت تائید   ICUو ECMعدد می باشد  2باشد و تعداد کلیدها تعریف شده 

 .یکدیگر می باشند

 



 

 

 

 

 

  نکات مهم:

 بوده و قبال  ECMباشد به معنای خام بودن ECM is virginاگر پیغام باال به صورت

 .نشده است   Learn، ICUبا هیچ

شدن  Learnبه معنای خام بودن تگ و آماده ظاهر شد  Failاگر پیغام باال به صورت

 .است 

ظاهر شد به معنای خام بودن تگ و   Virgin TPاگر پیغام باال به صورت

 شدن است .   Learnآماده



 

 

 
کرده است یعنی موتور   Unlockبوده و آنرا   Learn، ECMاین سوئیچ با این 

ظاهر شد نشانگر این موضوع  Invalid TPی اگر پیغام اجازه روشن شدن را دارد .ول

 است که این تگ قبال یکبار استفاده شده است.

  Learnشده بود، مجددا میتواند با آن   Learn،ECMچنانچه این تگ قبال با همین 

 .شود

بدون هیچ عالمت رنگی در کناره آن  7936فقط و فقط باید از نوع   CIMتگ های

  ICUنیاز به تعویض  ECUبا تعویض CIMگیرند. در سیستم  مورد استفاده قرار

  ECUکه در مراحل توضیح داده شد می توان با  ICUنداشته و با روش خام کردن

 اکیدا خودداری فرمائید.   ICUجدید دوباره مورد استفاده قرار گیرد لذا از تعویض

  
  

  
  



 

 

 

 

 

 

 با اهمیت می باشد و بسیار  Status Readingچک نمودن وضعیت پارامترها در گزینه

قبل از شروع عملیات تعریف سوئیچ می تواند وضعیت همه قطعات درگیر را مشخص 

نماید و از ضایعات شدن قطعات به دلیل عدم همخوانی و هر علت دیگر خودداری 

 نماید. 

 

ه بدر برخی از مواقع در هنگام خواندن پارامترها عکس زیر به نمایش در می آید که 

می باشد که از طریق شماتیک ارائه شده   ECUودن اتصال ایموبیالیزرمعنای قطع ب

 در صفحه اول باید عیب یابی صورت پذیرد. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معموال به دلیل   Request correctly receive – response pendingنمایش ایراد

باید از عدم ارتباط بین قطعات و یا ایراد در کابل دستگاه دیاگ به وجود می آید که 

طریق شماتیک ارائه شده مسیر ارتباطی بررسی گردد و در خصوص کابلهای دستگاه 

  عیب یاب نیز با دستگاه دیگر ، نتایج مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
 

    Mil lampوضعیت های مختلف

 حه نمایشگرجلو آمپر نمایش را بر روی صف  Mil lampجدول زیر وضعیت های مختلف

 .می دهد

 

 

ECM  is Neutral 

ECM  is Lock 

ECM  is Customer  ID: IKCO 

Number  of  learnt key (s) : 0 

ECM  antiscanning  is  inactive  

Number  of  entered incorrect access code in ECM : 0 

 

RequestcorrectlyReceived-ResponsePending 



 

 

 

المپ وضعیت ایمو بالیزر   استارتوضعیت   حالت  وضعیت سیستم  

 قفل 

 
 باز  

  

 

 

  باز

 

  

 قفل 

  
  

 

  

 باز 

 

  

  قفل

 

  فلق

 

  

 

  

 قفل 

  

در هر ثانیه دو   Immobilizerالمپ

 چشمک می زند 

  

در هر ثانیه یک چشمک   Immobilizerالمپ

 می زند 

  

  

 

 دائم خاموش  

  

  

 

 دائم روشن 

  

  

 

 

  

 ئم خاموش دا

  

  

 

 ثانیه یک چشمک می زند   4 در هر

  

  

  ثانیه یک چشمک می زند 4 در هر

  

  

 

   250msروشن ، ms 250 خاموش، 

   ms 250روشن،ms 1000 خاموش

  

  

ECU،Immobilizer   و سوئیچ ها خام

 سوئیچ باز است  -هستند

  

ECU،Immobilizer    و فقط یک

ه قبل شدند و یا در مرحل  learnکلید

سوئیچ باز  -کلید دوم هستیم   learnاز

 است 

  

سوئیچ باز -گردید   learnکلید دوم هم

 است 

  

  

Immobilizer دارای مشکل مهمی است و یا 

  ECUو  Immobilizerسیمهای ارتباطی

 سوئیچ باز است  -مشکلدارد 

  

  

ECU،Immobilizer   و تگ همدیگر را

 سوئیچ باز است  -کرده اند  تائید

  

ECU،Immobilizer   و تگ همدیگر را

 سوئیچ باز است  -کرده اند  تائید

 

 ECU،Immobilizer   و تگ همدیگر را

 سوئیچ باز است  -تائید نکرده اند 

 
 

  

Immobilizer وECU  مربوط به

 یک  خودروساز نیستند  

  

 1 
 

  

 2 

  

  

 3 

 

  

 4 

  

  

 5  
  

 6 

  

 7 

 

  

 8 

 

 

www.carworks.ir 
 



 

 

 افزاری ب:شناسایی به روش سخت

 بایددرحالی که ریسیوربه محل خود درصورتی که بخواهیم به هردلیلی ریموت راتعویض کنیم

 م متصل است درب ریسیور را بازکرده و دو نقطه تعریف شده دربرد میانی را اتصال کوتاه کنی

 ودراین حالت زمان اتصال کوتاه بافشردن هرکدام از کلیدهای روی ریموت ، عملیات شناسایی

 موت انجام شده وریموت به ریسیور معرفی میگردد.ری

 

 

 

 
 

 نکته:

 کلیه مدل های ریموت کنترل میتوان استفاده نمودازاین روش برای شناسایی 

 مخصوصاَ ریموت های مدل گوشواره ای.



 

 

 

 تعریف کلید زانتیا 

دد به چهارکد نیازدارد ودر صورتی که بر روی کارت کلید بیش ازچهارعسوئیچ برای تعریف 

شروع شده است وپشت کارت سوئیچ درج   c9باشد، باید چهار رقم آخررابرداشت که با یاحروف

 میباشد.

 

 

 206پژو تعریف کلید 

 به بعد میتوان تعریف سوئیچ کرد 2درپژواز تیپ 

کدامنیتی  نیاز به کد ماشین است که برای این منظورباید کارت 206سوئیچ پژو برای تعریف

 ویخودرو راداشته باشید.درصورتیکه برای اولین باراز این کارت استفاده می شود باید الک ر

 کارت را خراشیده تاکدنمایان شود.

 

    



 

 

 آخر کدرقم 4رقم بود مشابه تعریف سوئیچ زانتیا باید4درصورتیکه کدسوئیچ روی کارت بیش از 

 است .شروع شده   c9نظر باشدکه با تعریف سوئیچ مورد 

 

وجود ندارد زیرا بااعداد یک وصفر  (اُ ) O )آی( و Iدرکدسوئیچ هیچگاه حروف 

 نیست اشتباه میشود. OوIاعدادما صفر ویک است و  1D401CFDمیشود مثال کد اشتباه 

 ، زانتیا ، سمند ، پژوپارس و...... 206درهمه مدل ها وهمه ماشین های پژو
 

 رد تعریف کلید خودروهای ایران خودرو مدل زیمنس در مو

 دستگاه باورژن قدیم الف: 

 رقم آخرکدسوئیچ رامیخواهدکه مثالاگرکدروی کارت4اگر دستگاه باورژن قدیمی استفاده شود

25FCD1LD باشدکدتعریف سوئیچ رقم های دوم،سوم،چهارم وپنجم کدروی کارت میباشد 

یباشد . یعنی رقم اول را کنارگذاشته وچهار رقم  بعدی کد موردنیازم  5FCDیعنی درکدباال

 وسپس مثل کد رقم آخرراانتخاب کرده8رقمی باشدبرای جداکردن 14واگرکدکدسوئیچ میباشد

 رقم راانتخاب می کنیم.4باال

 

 

 نکته مهم:

 وغیرازاین حروف درمیتواندباشد A’B’C’D’E’Fرقم فقط حروف های4درمدل زیمنس این 

 درحال که 25FSD1LDنداردواگراحتماالَحروفی غیرازاین حروف بودمثال  طرح زیمنس وجود

 0سوئیچ عدد   درکد   Sحروف مذکورنیست بجای  جزء   Sچون بوده و 5FSDحاضرکدسوئیچ 

 .میخوانیم   5F0Dجایگزین میکنیم وکدرا    صفررا

 ود.خوانده میش  500D باشد،کدسوئیچ را 25HSDHLDکارت  چیسوئ دکراگ :رثال دیگم



 

 

 

 دستگاه باورژن جدیدب: 

 روفرقم کد وارد شود واگرغیرازح  8رقم را بخواهد  باید  8اگر ورژن دستگاه جدید باشد و هر

A’B’C’D’F باشد، باید بصورت دستی به صفر تبدیل  وپنجم چهارم  ، سوم ، رقم های دوم در

 )مثل مثال باال(کنیم. 

 

                                     25FSD1LD                   25F0D1LD   مثال:

            2500DHLD                                                     25HSDHLD 

 

 
 درمدل های زیمنس پس ازواردکردن کدهابه روش توضیح داده شده میتوان ازمنوی خواندن

 د.وضیعت ایموبالیزرازصفحه دوم به صحیح بودن کددسترسی پی بر

 که اگربرای دفعه اول ودوم ناصحیح واردشودمینویسدکدناصحیح واردشده است{ X}تعدادعبارت های 

 "کدناصحیح واردشده ولی حلقه انتظارغیرفعال است2یا1تعداد"

 کدناصحیح ظاهر3برای دفعه سوم کدناصحیح واردشودحلقه انتظارفعال میگرددوتعدادمااگرا

لقه انتظارفعال نگردد،دیگرماشین کدصحیح راقبول میشودوتازمانی که تاخیرسپری نشودوح

 نمیتوان خام کرد.   ECU و ICUنکرده و 

 

 توجه؟
 که کد ومنوی خام کردن کدسوئیچ زمانی قابل استفاده هستند ECU وICU منوی خام کردن 

 درغیراین صورت ازاین منوهانمیشوداستفاده کنیم. صحیح راداشته باشیم

 



 

 

 سوئیچنکته ای درخام کردن منوی 
 توجه کنیدکدسوئیچ یکبارمصرف بوده واگرباکدی تعریف شود دیگرخام نمیشود و نمیتوان برای

 راکه توسط کلیدهاپرمیشود ECUحافظه از  5خودروی دیگری استفاده شودکه این گزینه تعداد 

یااگرسوئیچی مفقودیاسرقت شدپس برای خودروتعریف کندسوئیچ  5خالی میکندتابتوان حداکثر

سوئیچ قبلی دیگرنمیتواند خودرو را روشن کند/ پس این منوهاسوئیچ  4یف سوئیچ جدید از تعر

 هاراخام نمیکندچون یکبارمصرف می باشند.

 

 206تعریف ریموت پژو

به بعد یعنی تحت شبکه مالتی پلکس ابتدابایدنوع ریموت  2ازتیپ  206برای تعریف ریموت پژو

 ردنوع دربازاربیشتروجودندا2رامشخص کرد که 

 ریموت مدل جدید /2ریموت مدل قدیمی                                  /1

 شدپیکربندی درست نبا اگر که  قفل مرکزی مشخص میشود  پیکربندی  ریموت  نوع  برحسب 

 ریموت خودرو راه اندازی نمیشود پس درمرحله اول تعریف ریموت؟

 

 تعریف سوئیچ/1

 

 ثانیه دکمه قفل30ورت که سوئیچ رابسته وبازنموده وبمدتگرفتن دکمه قفل ریموت به این ص/2

 کن روی ریموت بدون اینکه آزادشودنگه داریم

 

 واردمنوی بررسی سیگنال ریموت شده وبابیرون آوردن سوئیچ وبافشردن دکمه قفل یا باز/3

واردمنوی پیکربندی قفل مرکزی  سیگنال به حالت بله وخیرتغییروضیعت دهد اگرتغییری نکرد

 ده که بایدمنوبه این صورت باشد.ش



 

 

 

 گزینه دوم مدل کنترل ازراه دور:

 .مدل جدید خودروباپرژکتور2               مدل قدیمی خودروباپرژکتور.1

برای دومدل ریموت موجود دربازارایران،اگرمدل ریموت قدیمی باشد  درپیکربندی 

ل اشد ریموت به هیچ عنوان فعابایدحتمامدل قدیم خودروباپرژکتورانتخاب شودواگرغیرازاین ب

نمیشودواگرمدل ریموت جدیدباشد وپیکربندی قدیم انتخاب شود ریموت به هیچ عنوان فعال 

 والزم به ذکراست که مدل قدیم ویاجدیدبدون پرژکتوراصال درایران وجودندارد.نمیشود

 بعدازمشخص شدنوع ریموت وتنظیم پیکربندی برحسب نوع ریموت

 معمولی/1

 ترل ازراه دوربرحسب نوع ریموتمدل کن /2

 مکان یابی :فعال/3

 قفل دربهاباکنترل ازراه دور:فعال/4

 ارابزنیم وبعدازآن دوباره سوئیچ رابازوبسته کرده ودکمه قفل روی ریموت ر)ثبت( F3بایدکلید

ثانیه نگه داشتهوبعدواردمنوی بررسی سیگنال ریموت شده وریموت رافشارمیدهیم اگرمدل 30

 خاب کرده باشیم یکی ازمواردبله وخیرمیشودواگرمدل ریموت درست نباشد دوباره رادرست انت

مراحل راازپیکربندی آغازکنیدواگربرای هردومدل سیگنالی دریافت نکردیاریموت خراب است 

 ویاخودروسیگنال دریافت نمیکند.



 

 

 اگرسیگنال دریافت شدوریموت فعال نشد به نکات زیرتوجه کنید

1/CHIP  )چیپ(وت بایدباهم و ریمMATCH )باشندونمیتوان چیپ راازیک ریموت )هماهنگ

دیگرویایک سوئیچ معمولی ویابصورت خام وتکی برروی ریموت قراردادچون هیچ وقت ریموت 

 بااین روش فعال نمیشود.

وسوئیچ  دستی فعال میکنیم  را قفل مرکزی  بسته و را داخل خودرونشسته دربهای خودرو /2

 ثانیه دکمه قفل ریموت رانگه میداریم اگرتمام مراحل رادرست انجام دهیم30رابازوبسته کرده و

 ریموت فعال میگردد.

 

 

 نحوه تعریف ریموت

  تک دکمه 405ژوپ

 

 

  



 

 

 

 سمند دو دکمه

 
 سمند ال ایکس

 
 

 

 

 
 ))طراحی وتایپ: مهدی ضرغامی((

 ۹۷بهار

 مؤلف وناظر مهندس مهدی مشک دانه


