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  نكات مهم:

  راهنماي دستگاه را قبل از هراقدامي مطالعه نمائيد. -1

  تواند به دستگاه آسيب جدي وارد كند. وارد آمدن ضربه و يا سقوط مي .ه داراي تعادل نيست قرار ندهيدكدستگاه را درجائي -2

هـاي داغ موتـور    ن موتور و يا بخـش اهاي چرخ قسمتدر نزديكي  ،در حين استفاده از دستگاه مراقب باشيد كابل رابط دستگاه -3

  قرار نگيرد.

  گيرد. و از طريق برق خودرو تغذيه صورت ميدارد ندستگاه نياز به تغذيه جداگانه  -4

  وايرهاي شمع قرار نگيرد. وهاي رابط دستگاه در مجاورت كويل  االمكان كابل حتي -5

  

  
  

  :مشخصات دستگاه

  

  

  

  

  

  

  

 PDP2004  مدل

  18تا  V(  8(محدوده ولتاژ 

Cm(  4/3  ×13 × 5/23(ابعاد  

  g(  540(وزن
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  :ابليت هاي دستگاهق
 عيوب خودرو نمايش تشخيص خطا و 

 واي خودرهمترانمايش كليه پار 

 كردن خطاهاي موجود در حافظه امكان پاكECU 

  نمايش كدشناسائيECU 

   امكان تست خودرو در حال حركت 

 امكان تست عملگرهاي خودرو 

 هاي خودروتنظيم برخي از پارامتر 

 انگليسي نمايش اطالعات به دو زبان فارسي و 

 ء سيستم جهت خودروهاي جديدامكان ارتقا 

  وكاربري فراگيريسهولت در 

 چاپ اطالعات سازي، رسم گراف و امكان اتصال به كامپيوتر يا نوت بوك جهت ذخيره 

  امكان تعريف وتعويضCPH، BSI ،ECU موتور 

 ريو ، زانتيا و.... 405، پژو  206قابليت تعرف سوييچ پرايد ، پژو ، 

 يوترارائه سي دي برنامه جهت نصب و ارتباط با كامپ 

   داراي كد ضد سرقت جهت امنيت دستگاه 

  قابليت پيكربندي دستي و اتوماتيكBSI 

  قابليت دانلودECU 
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  معرفي ظاهري دستگاه:
                                            (RS232)كامپيوتر  سرياليا   USBپورت  سوكت اتصال به -1
     صفحه نمايش -2
3-  LED  دن وجود ولتاژ در سيستم جهت  نشان دا                                                                           
        دي جهت انتخاب بخش مورد نظرموكليدهاي ع -4
    زبان نوشتاري دستگاه تغييركليدهاي افقي جهت  -5
            جهت ورود به هر مرحله  Enterكليد  -6
     روج از هر مرحلهخجهت   Escكليد  -7
  كابل اصليخودرو بوسيله  پين جهت ارتباط با هشت سوكت - 8
  
  
  

  لوازم جانبي دستگاه:     
  كيف قابل حمل -1
  )RS232 يا سريالUSB (كامپيوترمخصوص جهت ارتباط با كابل  -2
  جهت ارتباط با خودرو كابل اصلي -3
  كيا و ريومخصوص خودروهاي پرايد طرح  KIAكانكتور سفيد رنگ  -4
  )و نيسان وانت  206 پژو -زانتيا -خودروهاي پرايد طرح ساژم و زيمنس (جهت OBD2 كانكتور قرمز رنگ -5
 سوسـماري بـا   رهيرنگ قرمز به قطب مثبت باطري و گ با ره سوسمارييره سوسماري كه گيهمراه با دو عدد گ پين 2كانكتور  -6

  )سمند -پژو پارس -405پژو  -پژو آردي -دروهاي پيكانجهت خو (گردد. رنگ مشكي به قطب منفي متصل مي
7 - CD  نرم افزار  
  راهنماي دستگاه -8
  كانكتورهاي ديگر جهت ارتباط با خودرو هاي با موتور معمولي و دوگانه سوز بنا به سفارش مشتري -9
  

۱

۲ 

۴
۳

۵
۶
۷
۸
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    3    2     1      

 6  
  

   5  
  

                             

 4   
                                                     

    

     7 8 9



   سيستم انژكتوري راهنماي دستگاه عيب ياب                                                        شركت مهندسي موتور آزماي ثمين

6  

  

  :با خودرو دستگاه ارتباططريقه 
 و(به هنگام درگير كردن به خـار  .باشد ارتباط دهيد پين مي 8كابل اصلي را به محل سوكت پائين دستگاه كه داراي  ابتدا -1

    شيار سوكت توجه نمائيد)
  دهيد. باشد را به كانكتور مخصوص خودرو ارتباط مين پي 9 نري راي يك سوكتسر ديگر كابل اصلي كه دا -2
بـه  ياب را  كانكتور دستگاه عيب ،ممكن است متفاوت باشد هرخودرو كه در خودرو انژكتوريياب  عيب سوكتبا توجه به محل  -3

    متصل نمائيد.سوكت مقابل در خودرو 

  

  

  

  

  

  
-LXسـمندجديدو -جديـد   پژو پـارس  -جديد405پژو -206پژو  -زانتياودروهاي  بطور مثال درخ ECUمحل سوكت عيب ياب 

 -سـمند قـديم   -قـديم  405پژو -سمت چپ فرمان و درخودروهاي پيكان ، داخل كابين نيسان وانتو  زيمنس پرايد طرح ساژم و
  .مي باشد موتور داخلريو و پرايدطرح كيا 

  :با كامپيوتر دستگاه ارتباططريقه 
خانه باالي دستگاه متصل نموده و سپس سـر ديگـر كابـل كـه مـي توانـد        9مخصوص ارتباط به كامپيوتر به سوكت ابتدا كابل  

USB  يا سريال  وRS232  .باشد به كامپيوتر ارتباط دهيد  
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  طريقه استفاده از دستگاه:
صـفحه   خـودرو، يـاب   عيـب  سوكتپس از ارتباط كانكتور دستگاه به   

  مي دهد:  ذيل را نمايش گزينهچهار دستگاه نمايش 
 پيكربندي اتوماتيك -1

 عيب يابي -2

 پاك كردن اتوماتيك خطا -3

    تنظيمات -4
جهت اسـتفاده در خطـوط توليـد شـركت هـاي خـودرو        ها اين گزينه: و پاك كردن اتوماتيك خطا پيكربندي اتوماتيك 

  سازي مي باشد.

  
قـرار داده و كليـد    گزينـه مـورد نظـر   ي نشـانگر را رو  ، انتخاب اين منـو  و بوسيله كليدهاي عمودي تنظيمات :

Enter  دمي شوي منو اينداخلي  گزينه هايو وارد   فشردهرا .    
مشاهده انگليسي يا  زبان فارسي واين منو برنامه هاي دستگاه را مي توان به انتخاب  با زبان دستگاه : -1

 نمود.

شـماره   ، سـريال دسـتگاه    مشخصات نرم افـزار:  -2
ارتبـاط بـا كـامپيوتر (سـريال يـا       نوع ، نسخه نرم افزار 

USB(  مشخص  در اين منو و وضعيت كارت حافظه را
 د.گردمي 

برنامه هاي كه بـرروي دسـتگاه    برنامه هاي موجود: -3
 نصب شده است نمايش مي دهد .

در مختلـف  مشخصات نمايندگيهاي شركت موتورآزماي ثمين در اسـتانهاي   نمايندگي هاي شركت : -4
 مي شود. اين گزينه نمايش داده
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مورد نظـر   خودرو نام انتخابعيب يابي و جهت  :عيب يابي

سـپس   ،نمـائيم  مـي  يا آنـرا روشـن   وابتدا سوئيچ خودرو را باز 
نشانگر را روي نام خودرو قرار داده  ، بوسيله كليدهاي عمودي

  ECUانتخاب نـوع  و وارد مرحله  فشردهرا  Enterو كليد 
    . دشوي

  
  
  
  
  
  

ده ارتباط دستگاه به صورت صحيح برقـرار نشـ  در صورتي كه 
را » خـودرو ميسـر نمـي باشـد     ارتباط با «دستگاه پيغام  ،باشد
وبه صورت اتوماتيك به صفحه اصلي(انتخاب خودرو)  دهد مي

ـ  گرددبازمي حالـت مجـدداً از بـاز بـودن سـوئيچ و       نكه در اي
  بايست اطمينان حاصل شود. صحت اتصال دستگاه مي

  

  
 دسـتگاه  صـفحه نمـايش   هـر خـودرو،   به برنامـه  پس از ورود

  دهد: هاي زير را نشان مي بخش
  خواندن خطاها -2           كد شناسائي -1
      پارامترها -4    پاك كردن خطاها -3
  پيكربندي -6  * هاعملگر  تست -5
  *آلودگي ميزان -7  
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و فشـردن كليـد    منـو  بـا انتخـاب ايـن    :كد شناسائي -1

Enter سـريال شويم كه شامل شماره  وارد اين بخش مي -  
اين  باشد. مي و نوع ارتباط با كامپيوتر  ECU نرم افزارمرجع 

قسمت صرفاً مشخص كننده اطالعات سخت افزاري و نسخه 
  مي باشد. ECUنرم افزاري 

  .را فشار داد Escكليد براي خارج شدن از اين منو بايد 

  
اين بخـش   ، دشويوارد بخش خواندن خطاها  Enterو فشردن كليد  منو اين با انتخاب :خواندن خطاها -2 

دو حالـت   ايراد مـي توانـد   هدهد. خطاي نشان داده شـد  را به ما نشان مي انژكتوريخطاهاي موجود در سيستم 
  باشد.

1-  (P) در اين حالـت   .خطائي كه در حال حاضر وجود دارد
شـده ناشـي از   بايست بررسي گردد كه عيب نمـايش داده  مي

سپس  اشكال در سيم كشي واتصاالت است يا از خود قطعه و
  .اييمنسبت به رفع اشكال اقدام نم

2- )I  ياM(    خطائي كه قبالً وجود داشته و رفع عيـب شـده
  باقي مانده است.  ECUاست ولي در حافظه 

  .دهد مي شنماي را»  خطائي وجود ندارد « دستگاه پيغام  ، اگر خطائي وجود نداشته باشد
   .را فشار داد Escكليد براي خارج شدن از اين منو بايد 

  
در ايـن حالـت    ه وكرداستفاده  منواز اين  ECUجهت پاك نمودن خطاها از حافظه  :كردن خطاها پاك -3

 ، ددهيـ  سوئيچ باز قرار  -ابتدا خودرو را در حالت خاموش
كردن خطاهـا و فشـردن كليـد    پاك منو انتخاب باسپس 

Enter    خطاهــاي موجــود در حافظــهECU  پــاك
پاك كـردن خطاهـا انجـام    « پيغامنيز گردد و دستگاه  مي
  گردد.به صفحه قبل باز مي و داده نمايش را »شد

پيغـام   دسـتگاه  ، خودرو در حال روشـن باشـد  ي كه در صورت 
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از حافظه  توان نمي موجود را ياين است كه خطا بيانگردهد كه  را مي» مقدور نمي باشد امكان پاك كردن خطا«

ECU  نمودپاك.  
 پاك كـردن خطـا   ،همچنين در حالتي كه عيب رفع نشده باشد
نمـايش   عيبمجدداً  تاثيري نداشته و در منوي خواندن خطاها،

ست از برطرف بايمي خطاهاشود لذا قبل از پاك كردن داده مي
  اطمينان حاصل كرد. اد شده جخطاي ايشدن 

   .را فشار داد Escكليد نو بايد براي خارج شدن از اين م

در خودرو پرايد انژكتوري طرح كيا جهت پـاك كـردن    :توجه

ـ       ثانيه از باطري جد15را به مدت   سر باطري بايد خطاها مي روش بـاال   ها نمـود تـا ايـن عمـل صـورت گيـرد و ب

  باشد. پذير نمي امكان

 كـاركرد كـه دشـوي  وارد ايـن بخـش مـي    Enterپارامترهـا و فشـردن كليـد     منوپس از انتخاب : پارامترها -4

توان مشاهده نمود و مقدار آنها را با حالت استاندارد هـر   دو حالت روشن يا خاموش ميهر موتور را در  پارامترهاي

  خودرو مقايسه نمود. 

  شوند:مي بطور مثال پارامترهاي زير نشان داده 

ولتـاژ اكسـيژن    ، كنتـرل آلـودگي   ،  دمـاي آب ،  ششوضعيت پا ، زمان پاشش انژكتور،  ولتاژ باطري، دور موتور

   ...پاييني  ژنيولتاژ اكس و،  بااليي

زمان پاشش انژكتـور   و الزم به ذكر است دو پارامتر دور موتور

شـود   پارامترها نمايش داده ميمنو در تمام صفحات مربوط به 

گـر   و جهت نمايش ديگر پارامترها با فشردن كليـدهاي اشـاره  

  گيرد. مل صورت ميعمودي اين ع
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   .را فشار داد Escكليد براي خارج شدن از اين منو بايد 

تست عملگرها  ابتدا منو كارشود جهت اين  عملگرها استفاده مي جهت آزمايش منواز اين  :تست عملگرها -5

ر حالت دخودرو  يستبامي، 3نيز همانند بخش  براي تست عملگرهاد.  فشاريبرا  Enterكليد سپس را انتخاب و 

انجـام   Enterو فشـردن كليـد    نـام آن  جهت فعال نمودن هر عملگر پس از انتخاب ،سوئيچ باز باشد -خاموش

   . يمده فشار را  Escكليد  ستا كافي براي غير فعال كردن عملگر . شود مي

» امكان تست عملگر وجود ندارد«در صورتي كه برنامه پيغام  

بدين  است  فراهم نشدهبدهد شرايط الزم جهت تست  نشان را

امكـان   ECUترتيب كه يا خودرو روشن مي باشد و يا اينكه 

  .انجام آن تست را ندارد

   .را فشار داد Escكليد براي خارج شدن از اين منو بايد 

  .طرح كيا و ريو قابليت تست عملگرها وجود ندارد انژكتوري : در خودروهاي پرايد1توجه  

در حالت موتور روشن فعال يا غير فعال  توان مي تك انژكتورها را زيمنس تكرح طدرخودروهاي پرايد : 2 توجه

  نمود.

  .استفاده ميگردد 206جهت تنظيم پارامترهاي تجهيزات جانبي خودرو  از اين منو:  پيكربندي -6

كـرد   رود. بايد توجـه ها بكار ميخودرو مقدار آلودگي تعيين سوخت وجهت تنظيم  منواين  : آلودگي يزانم-7

تواننـد از ايـن   مي باشند،مي كه فاقد سنسور اكسيژن 405 وپژو  پرشيا، سمند  SL96طرح  خودروهايكه فقط 

  .منو استفاده كنند
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گـر  ه و با استفاده از كليـدهاي اشـار   دشوي وارد اين بخش  Enterآلودگي و فشردن كليد ميزان  يمنوبا انتخاب 

گـر پـايين    هگر باال جهت افزايش سوخت و كليد اشـار  هكليد اشار. دنمائي تنظيم عمودي ميزان پاشش سوخت را 

   رود.بكار مي جهت كاهش سوخت

تـا   سنج داخـل اگـزوز نصـب گـردد     يك سوخت ستباي عمل تنظيم مي و وارد شدن به منوي فوققبل از  :توجه

  (منو اكسيد كربن) را بر روي مقدار استاندارد آن خودرو تنظيم نمود. COبتوان ميزان 

   .را فشار داد Escكليد براي خارج شدن از اين منو بايد 
كامپيوتر استفاده  يط سخت افزارباست در صورتي كه از دستگاه عيب ياب پرتابل بعنوان را الزم بذكر: 1ذكرت

و با كامپيوتر مي خواهيد عمليات عيب يابي خودرو را  نماييدمي 

در صفحه  مي بايدصفحه نمايشگر مطابق تصوير ، انجام دهيد 

   ابتدايي باشد و از وارد شدن به داخل برنامه اجتناب نماييد.
  
  

دچار مشكل شديد و برنامه پيغام  7ارتباط دستگاه با كامپيوتر و سيستم عامل تحت ويندوز  در صورت: 2 تذكر

Unable to write to MASCO.ini :را بدهد مراحل زير را طي نماييد  

 را باز كنيد. :Cدرايو  -1

 را باز كنيد. Files Programپوشه -2

 .كليك كنيدرا  Propertiesراست كليك كرده و منوي  MotorAzmaروي پوشه  -3
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  را انتخاب كنيد.  Security زبانهدر پنجره باز شده  -4

،   Securityدر صورتي كه در كادر بـااليي زبانـه    -5

وجود نداشـت ، مراحـل    Everyoneكاربري با نام 

 زير را انجام دهيد. 

  كليك كنيد.Advancedدكمه *بر روي 

  

  

  

  

را Ownerدر پنجــره بعــد زبانــه  *

  انتخاب نماييد.

  

  

  

  

  

  را كليك كنيد. Editدكمه  *
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  دكمه *

 Other users and groups  را

  كليك كنيد.

  

  

ــه   * ــد دكم ــره بع ــك   Advancedدر پنج را كلي

  كنيد.

  

  

را كليــك   Find nowدر پنجــره بعــد دكمــه   *

 Everyoneپايين صفحه ، كاربر كرده ودر ليست 

  را بفشاريد. OKرا انتخاب و دكمه 

  را بفشاريد. OKدر پنجره بعد دكمه   *
در پنجــره بعــد دكمــه در پــايين صــفحه گزينــه    *

Replace owner on subcontainer..    
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  كليك نماييد.در پنجره هاي بعدرا به ترتيب   OKتيك بزنيد و دكمه هاي

را كليـك نماييـد در صـورتي كـه در ليسـت كـاربران ، كـاربر         Editكليـد     Securityاكنـون بايـد در زبانـه   

Everyone :وجود نداشت مراحل زير را مجددا دنبال نماييد  

  بزنيد.  Addدكمه       

  را كليك كنيد. Advancedدر پنجره بعد دكمه      

را انتخاب   Everyoneصفحه ، كاربر  را كليك  كرده ودر ليست پايين Find nowدر پنجره بعد دكمه       

  را بفشاريد. OKدر پنجره بعد نيز دكمه  را فشرده و OKو دكمه 
  را انتخاب نماييد .  Everyoneدر ليست باالي صفحه كاربر        

را به ترتيب فشرده و برنامه آماده  OKرا بزنيد. حال دكمه هاي Allowتيك  Full Controlدر گزينه       

  مي باشد.اجرا 

  

  
  
  
  
  
  
  



   سيستم انژكتوري راهنماي دستگاه عيب ياب                                                        شركت مهندسي موتور آزماي ثمين

16  

  

  :عيب يابي  
  

  رديف
  رفع عيب شرح عيب

1  
  چك كنيد. هاي رابط راكابل .1 .خاموش است صفحه نمايش

 ت باطري را چك نمائيد.صاالات .2

 8بـيش از  بايسـت  را چك نمائيد (مـي ولتاژ باتري  .3
  .)ولت باشد

2  
رسـ يمارتبـاط بـا دسـتگاه«دستگاه پيغام 

  .دهدرا مي »نشد
  چك كنيد. كابل هاي رابط را .1
 ت باطري را چك نمائيد.اتصاال .2

 انتخابي را چك كنيد. ECUنوع خودرو و  .3

 .سوئيچ خودرو راچك نمائيد (بايد باز باشد) .4

  

3  
 انتخابي را چك كنيد. ECUنوع خودرو و  .1 د.دهمياطالعات غلط نشاندستگاه 

 .سوئيچ خودرو راچك نمائيد (بايد باز باشد) .2

 .دور نماييد كويل و واير از را كابل رابط .3

  

4  
  تعمير به شركت ارسال نماييد.جهت  .رنگ صفحه نمايش تغيير كرده است

5  
ــش در  ــدنبخ ــا  نماخوان ــگريخطاه ش

  دستگاه بدرستي عمل نمي نمايد.
  .دييبه شركت ارسال نما ريجهت تعم 
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يـا بـا شـماره تلفـن      هـاي ايـن شـركت و   صورتيكه اشكال بوجود آمده بر طرف نگرديد با نماينـدگي  در توجه:

  تماس حاصل فرمائيد. 66572686

  :نتياوار گارانتي و

  .فروش مي باشد دمات پس ازاين دستگاه داراي يك سال گارانتي وپنج سال خ

  گردد.در صورت اتفاقات زير دستگاه از شرايط گارانتي خارج مي

 باز شدن درب دستگاه .1

 شكستگي دستگاه .2

 دستگاه صحيح از هعدم استفاد .3

  

  
  طبقه اول - 3پالك  -ساختمان يكتا -شمالياسكندري  ابتداي -خيابان آزادي :دفترمركزي

      66572685  تلفكس     66572686 -8تلفن                     

  info@motorazma.com                                www.motorazma.com      
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