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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 مقدمه

اهنماي عيب یابي با نرم افززار ایكودیزاس سيسزتم مزالتي پلكزس      رمستند مستندي که پيش رو دارید تحت عنوان 

SMS  مدیریت مهندسزي  –ر معاونت فني و مهندسي مي باشد، که حاصل تالش همكاران دجدید دنززززا خودروي

خودرو خدمات پس از فروش ایساکو بوده و به منظور بكارگيري در شناخت و عيب یزابي و رفزا ایزراد خودروهزاي     

 .تهيه گردیده است  SMS مجهز به سيستم مالتي پلكس

بززه ردر  همززواره رخززریي تاييززرات مسززتند پززس از بززروز روري در سززایت فنززي و مهندسززي شززرکت ایسززاکو    

WWW.ISACO.ir قابل دسترسي است . 

اميد است شما کارشناسان ، تكنسيي ها و تعميرکاران عزیز با مطالعه ایي کتاب ، اطالعات و دانش مورد نياز فني در 

 .وریدرا بدست بيادنززا جهت شناخت و عيب یابي سيستم مالتي پلكس جدید نصب شده بر روي 

 

 

 

 

 شركت ايساكو
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 SMS سورود به سیستم مالتی پلک 1

در شكل همانطور که  ،سيستم مالتي پلكس در دستگاه دیاس ابتدا باید نوع خودرو را مشخص کرد جهت ورود به 

  .گرددانتخاب  Denaمشخص شده ابتدا ریتم  (0-0)

 

 (0-0)شكل                                                                 

 .که در ذیل نشان داده شده است باز مي گردد( 0-1)پنجره شكل  Denaخاب ریتم نتبا ا

 

 (0-1)شكل                                                                   
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

دستگاه عيب یاب  در ( 0-3)با انتخاب ایي ریتم پنجره شكل .گردد انتخاب  SMSباید ریتم  SMS سيستمبراي 

 .نمایش داده خواهد شد

 

 

 (0-3)شكل
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

  ها نودورود به  1.1

 :ها شامل نودایي . هاي سيستم مالتي پلكس وجود دارد به نودامكان ورود  حال در ایي پنجره

 ( Central Communication Node)مرکزي  نود :  CCNنود

 (Front Node)جلو نود :  FNنود

 (Door Control Node) بهاي جلودرنود :  DCNنود

 (Rear Node) عقبنود :  RNنود

 (Instrument Cluster Node)جلو رمپر نود :  ICNنود

 .مي باشند

 

 CCNنودورود به  2

 .که در ذیل نمایش داده شده است باز مي شود( 0-4)پنجره شكل  ، CCNبا کليک مو  روي ریتم 

 

 (0-4)شكل

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 
7 

  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 .نمایش داده شده است باز مي گردد ذیلکه در( 0-2)جره شكل پن Identificationوي ریتم ربا کليک مو  

 

 (0-2)شكل                                                                  
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 Identification مشخصات

 Customer Product Reference شماره فني محصول 

 Supplier Product Reference شماره فني محصول توليد کننده

 Main Board Reference شماره فني برد اصلي

 ECU ECU Hardware Version Numberشماره سخت افزار

 RTSW Identification نرم افزار کاربرديشماره شناسایي 

 Boot loader software version بوت لودر شماره ورژن  نرم افزار

number 

 Final Manufacturing Date تاریخ نهایي توليد

 V.I.N. (Vehicle Identification شماره شناسایي خودرو

Number) 

 End of Line Date of Last Operation تاریخ رخریي عمليات در خط توليد

 After Sale Date of Last Operation تاریخ رخریي عمليات خدمات پس از فروش

 CAN Network Vehicle Composition شبكهنسخه پایگاه داده 

 Diagnostic Network Layer   یه شبكه دیاسال

 Date of reprogramming تاریخ مجدد برنامه ریزي

 Number of reprogrammingأ برنامه ریزي مجدد تعداد
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 ( Fault Reading)خواندن ايراد  2.1

که درذیل نمایش داده شده است باز مي ( 0-6)پنجره شكل  Fault Readingبا کليک مو  روي ریتم 

 .چنانچه ایرادي وجود داشته باشد در ایي پنجره نمایش داده مي شود.رددگ

 

 (0-6)شكل 

در حالت فعال بودن عملگرها مشخص مي شوند به ( در صورت وجود) خروجيها Open Circuitایراد : نكته

 .رخ مي دهدعملگرها  ON-Stateعبارت دیگر ایراد مربوطه در حالت 

پس از برطرف شدن علت ایراد به صورت فيزیكي ،  Short Circuit to Vbatیا  Open Circuitدر مورد ایراد 

، پس از رفا علت  SCGاما در مورد ایراد . ایراد از روي صفحه دستگاه دیاس پاک شده و خروجي فعال مي شود

یي صورت بد .استارت سوئيچ مي باشدوضعيت جهت پاک شدن ایراد و فعال شدن مجدد عملگر نياز به تايير  ،ایراد

 . برگردانيد( و یا یک)  1قرار داده  ومجدد به وضعيت  1که سوئيچ استارت را در وضعيت 

. را داردبصورت خودکار توسط نرم افزار  Refreshامكان  (Fault Reading)صفحه مشاهده ایرادات :  نکته

نياز به خروج از ،ي رفتي ایراد بدیي معني که در صورت باز بودن صفحه مربوطه و رخ دادن ایراد جدید و یا از بي

 .صفحه و ورود مجدد نمي باشد
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 (Fault Erasing)پاک كردن ايراد  2.2

صورت رفا نشدن ایراد، پس از مراجعه  به در . ایرادات مشاهده شده را پاک کرد منو مي توان با استفاده از ایي

 .کردن ایرادات رانشان مي دهد مراحل پاک( 0-1)شكل.ایراد مجدد مشاهده خواهد شد Fault Reading منوي

 

 

 (0-1)شكل                                                                       
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 ( Parameter measurment) اطالعات پارامترها  2.2

قابل  CCNنودشامل سوئيچها و سنسورهاي متصل به  CCNنوددر ایي منو اطالعات مربوط به وضعيت ورودیهاي 

با اطالعات خوانده شده مي توان از سالم  اوضعيت سوئيچها یا سنسوره یكي بودندر صورت . دن مي باشدخوان

اطمينان حاصل  CCNنودو دریافت اطالعات توسط  CCNنودمسير مرتبط از سوئيچ تا  –بودن سوئيچ مربوطه 

 .کرد

 .ر ذیل رمده باز مي گرددکه د( 0-3)پنجره شكل     Parameter measurementبا کليک مو  روي ریتم  

 

 (0-3)شكل                                                                     
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 (0-3)شكل 

 (Actuator Test)تست عملگرها  2.2

 1-6عملگرها به مدت . در ایي منو قابل تست هستند( CCNنودخروجيهاي ) CCNنودتمام عملگرهاي مرتبط با 

تا خروجي و اتصاالت نودمسير  -بدیي ترتيب از سالم بودن خروجي پس خاموش مي شوندثانيه فعال شده و س

 .اطمينان حاصل کرد

 .که در ذیل رمده است باز مي شود( 0-9)پنجره شكل  Actuator Testبا کليک مو  روي ریتم 

 

 (0-9)شكل 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 ( Others)موارد ديگر  2.2

 .در ذیل رمده باز ميشود که( 0-01)پنجره شكل   Othersریتم  با کليک مو  روي

 

 

 (0-01)شكل                                               
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 (Configuration)پیکربندی  2.2.1

باز مي گردد که در رن پارامترهایي که قابل ( 0-00)پنجره شكل   Configurationباکليک مو  روي ریتم 

 .گرددپيكربندي هستند مشاهده مي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0-00)شكل 

 

 .باشد Absentسمند باید  دنا وایي گزینه در خودروي : 0

 .مقدار کيلومتر خودرو که دربها بصورت اتوماتيک قفل مي گردند: 1

د با فشردن باش Activeاگر در حالت . تعداد دفعات فشردن کليد قفل ریموت براي باز کردن دربها مي باشد:3

بعبارت . فشرده شود سایر دربها باز مي گردد "یكبار کليد باز کردن ریموت، درب راننده باز مي شود و اگر مجددا

 .مرتبه کليد قفل ریموت فشرده شود 1دیگر براي باز کردن کليه دربها باید 

 .باشد با فشردن یكبار ریموت، همه دربها باز مي شوند Inactiveاما اگر در حالت 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 .فعال یا غير فعال بودن قابليت تنظيم شدت نور پس زمينه جلو رمپر و کليدها :4

 . تعداد دفعات چشمک زدن چراغ راهنما هنگامي که یكبار دسته راهنما به سمت پایيي را باال زده شود: 2

 .انتخاب سایز تایر متناسب با سایز رینگ چرخ روي خودرو: 6

براي تايير رن باید از منوي . غير فعال است CCNمنوي کانفيگوریشي ایي گزینه در . خودرو EMSنوع :1

Public Configuration اقدام شود. 

 .فعال و یا غير فعال کردن سيستم کروز کنترل: 3

 .فعال و یا غير فعال کردن سيستم رنتي ترپ: 9

 .تعييي تعداد سنسور هاي دنده عقب روي سپر عقب: 01

 .تعييي نمایش تعداد سنسور هاي دنده عقب روي نمایشگر جلو رمپر: 00

 .1فعال یا غير فعال کردن قابليت ایتم شماره : 01

، اگر دربها باز نگردد سيستم بصورت اتوماتيک دربها را هنگامي که خودرو متوقف و موتور خاموش مي شود : 03

 11الي  9دامنه رن . وش کردن موتور را تعييي ميكندایي گزینه زمان قفل شدن دربها بعد از خام. قفل مي کند

 . ثانيه است 01ثانيه است و حالت پيش فرض رن 

 .باشد LSو براي سمند باید در حالت  HSایي گزینه براي دنا باید در حالت : 04

قب گرمکن شیشه عاگر ایي گزینه براي سمند و دنا برعكس رنچه در باال گفته شد انتخاب شود ، : نكته مهم

 .عملكرد نخواهد داشت

با فشردن کليد زیرا . هستند Push bottomخودروي دنا و سمند از نوع . تعييي نوع کليد فالشر مي باشد: 02

 . بيرون مي اید "مجددا فالشر، کليد

براي بيرون امدن و قطا کليد، باید یک مرتبه دیگر . کليد فشرده شود بيرون نمي رید، اگر  Lach Typeدر نوع 

 .رده شودفش

  Car finderو یا استفاده از در صورت فعال کردن ایي گزینه ،صداي رژیر  هنگام باز و بست دربها با ریموت  : 06

 .یک مرتبه به صدا در مي رید

 انتخاب نوع خودرو: 01
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 بودن ایي گزینه،  هنگامي که چراغهاي نور پایيي روشي است اقدام به روشي inactiveدر حالت عادي و : 03

 .کردن چراغ نور باال گردد ، چراغ نور پایيي خاموش مي شود

باشد ،  با روشي کردن چراغ نور باال ، چراغهاي نور پایيي نيز روشي باقي   activeاما اگر ایي گزینه در حالت 

 . خواهند ماند

 

 

 

 

 (Remote Learning) تطبیق دادن ريموت  2.2.2

 .باز مي گردد( 0-01)شكل  Remote Learningبا کليک مو  روي ریتم 

پياام  ریموت در هنگام مشاهدههمزمان دو کليد روي ایي منو براي تعریف ریموت استفاده مي شود که با فشردن 

 .ایي تطبيق انجام مي شود،و نگه داشتي رن براي چند ثانيه  منو

 

 (0-01)شكل 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 FNنود 2

 .ش داده شده است باز مي شودکه در ذیل نمای( 1-0)، پنجره شكل  FNبا کليک مو  روي ریتم 

 

 (1-0)شكل 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 .که درذیل نمایش داده شده است باز مي گردد( 1-1)پنجره شكل  Identificationبا کليک مو  روي ریتم 

 

 

 

 (1-1)شكل                                                                 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 ( Fault Reading)خواندن ايراد  2.1

که درذیل نمایش داده شده است باز مي ( 1-3)پنجره شكل  Fault Readingبا کليک مو  روي ریتم 

 .چنانچه ایرادي وجود داشته باشد در ایي پنجره نمایش داده مي شود.گردد

 

 (1-3)شكل                                                                      

 

 (Fault Erasing)پاک كردن ايراد    2.2

 

 

در صورت رفا نشدن ایراد، پس از مراجعه  به . با استفاده از ایي منو مي توان ایرادات مشاهده شده را پاک کرد

 ایراد مجدد مشاهده خواهد شد Fault Readingمنوي 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 ( Parameter measurement) اطالعات پارامترها  2.2

قابل  FNنودشامل سوئيچها و سنسورهاي متصل به  FNنوددر ایي منو اطالعات مربوط به وضعيت ورودیهاي 

در صورت یكي بودن وضعيت سوئيچها یا سنسورها  با اطالعات خوانده شده مي توان از سالم . خواندن مي باشد

 .اطمينان حاصل کرد FNنودو دریافت اطالعات توسط  FNنودمسير مرتبط از سوئيچ تا  –بودن سوئيچ مربوطه 

 

 .که در ذیل رمده باز مي گردد( 1-4)پنجره شكل     Parameter measurementیتم با کليک مو  روي ر

 

 (1-4)شكل                                                               

 

 

 

 

 

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

 

 

 
21 

  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 ( Actuator Test)تست عملگرها  2.2

ثانيه  1-6عملگرها به مدت  .در ایي منو قابل تست هستند(  FNنودخروجيهاي )  FNنودتمام عملگرهاي مرتبط با 

 .فعال شده و سپس خاموش مي شوند

 .تا خروجي و اتصاالت اطمينان حاصل کردنودمسير  -بدیي ترتيب از سالم بودن خروجي

 .امكان تست تعدادي از خروجيها به طور همزمان را فراهم مي کند گروهها

 .به شرح زیر مي باشد FNنودليست خروجيهاي 

 .که در ذیل رمده است باز مي شود( 1-2)پنجره شكل  Actuator Testتم با کليک مو  روي ری

 

 (1-2)شكل 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 (1-2)شكل 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 ( Others)موارد ديگر  2.2

 FNپیکربندی نود 

 .که در ذیل رمده باز ميشود( 1-6)پنجره شكل   Othersریتم  با کليک مو  روي

 

 (1-6)شكل                                                             

باز مي گردد که در رن پارامترهایي که قابل ( 1-1)پنجره شكل   Configurationباکليک مو  روي ریتم 

 .پيكربندي هستند مشاهده مي گردد

 

 (1-1)شكل 

 وجود مه شكي جلو در خودرو: 0

یعني بعد از سه مرتبه جاروب سطح . شودبا فعال کردن ایي گزینه، سيكل چهارم به برف پاک کي ها اضافه مي :1

شيشه ، بعد از یک مكث کوتاه ، برف پاک کي ها یک مرتبه دیگر سطح شيشه جلو را براي تميز کردن رب شره 

 .شده از باالي شيشه به سمت پایيي را  جاروب مي کنند

ير رن باید از منوي براي تاي. غير فعال است CCNایي گزینه در منوي کانفيگوریشي . خودرو EMSنوع  : 3

Public Configuration اقدام شود. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 .مي باشد LEDدر خودروي دنا چراغهاي راهنما از نوع : 4

 فعال بودن ایربگ: 2

اقدام  Public Configurationبراي تايير رن باید از منوي . فعال و یا غير فعال کردن سيستم کروز کنترل: 6

 .شود

                                                         

 

 

 DCNنود 4

 .که در ذیل نمایش داده شده است باز مي شود( 4-0)، پنجره شكل  DCNبا کليک مو  روي ریتم 

 

 

 (4-0)شكل 

 

 .مانند نودهاي قبلي مي باشد  Identification, Fault reading , Fault erasingموارد 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 ( Parameter measurement) اطالعات پارامترها  2.1

قابل  DCNنودشامل سوئيچها و سنسورهاي متصل به  DCNنوددر ایي منو اطالعات مربوط به وضعيت ورودیهاي 

در صورت یكي بودن وضعيت سوئيچها یا سنسورها  با اطالعات خوانده شده مي توان از سالم . خواندن مي باشد

اطمينان حاصل  DCNنودعات توسط و دریافت اطال DCNنودمسير مرتبط از سوئيچ تا  –بودن سوئيچ مربوطه 

 .کرد

 .که در ذیل رمده باز مي گردد( 4-1)پنجره شكل     Parameter measurementبا کليک مو  روي ریتم 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 (4-1)شكل 

 (Actuator Test)تست عملگرها  2.2
 1-6مدت عملگرها به . در ایي منو قابل تست هستند(  DCNنودخروجيهاي )DCN نودتمام عملگرهاي مرتبط با 

 .ثانيه فعال شده و سپس خاموش مي شوند

 .تا خروجي و اتصاالت اطمينان حاصل کردنودمسير  -بدیي ترتيب از سالم بودن خروجي

 .که در ذیل رمده است باز مي شود( 4-3)پنجره شكل  Actuator Testبا کليک مو  روي ریتم 

 .به شرح زیر مي باشد DCNنودليست خروجيهاي 

 

 (4-3)شكل 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 (4-3)شكل 

 

 

 (  Others)موارد ديگر  2.2

 DCNپیکربندی نود 

 .که در ذیل رمده باز ميشود( 4-4)پنجره شكل   Othersبا کليک مو  روي ریتم 

 

 (4-4)شكل                                                                 

ي گردد که در رن پارامترهایي که قابل باز م(  4-2)پنجره شكل   Configurationباکليک مو  روي ریتم 

   .دگردپيكربندي هستند مشاهده مي
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 (4-2)شكل 

انتخاب مي شود اما  Inactiveایي گزینه براي سمند . فعال و غير فعال کردن قابليت تاشوندگي رینه هاي جانبي: 0

 .باشد Activeبراي خودروي دنا باید 

 فعال بودن ایربگ: 1

 چراغ چشمک زن روي رینه ها فعال کردن :3

 وجود و یا عدم وجود سنسور دماي محيط واقا در رینه سمت راننده: 4

 فعال یا غير فعال کردن قابليت تاشوندگي اینه هاي جانبي توسط ریموت :2

 .فعال یا غير فعال بودن قابليت تنظيم شدت نور پس زمينه جلو رمپر و کليدها: 6

 نوع خودرو :1

 .اقدام شود Public Configurationبراي تايير رن باید از منوي .ير فعال کردن سيستم رنتي ترپفعال و یا غ: 3

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 HVACاز رنجایي خودروي دنا داراي . رینه سمت راننده را نداردمحيط واقا در خودروي دنا سنسور دماي : 1نکته

مي شود و در صفحه نمایش مربوط اتوماتيک است ، دماي بيرون اتاق توسط سنسور موجود روي سپر جلو سنجيده 

 . به سيستم تهویه مطبوع نمایش داده مي شود

 .به عبارت دیگر در خودروي دنا ، نمایش دماي بيرون اتاق بر روي نمایشگر جلو امپر وجود ندارد

ارسال مي  ECUدر خودروي دنا سنسور دماي محيط واقا در رینه سمت شاگرد وجود دارد و اطالعات به : 2نکته

ایي ( تا زمان نگارش ایي مستند)اما از رنجایي که در خودروي دنا، موتور پایه گاز سوز تعریف نشده است . دشو

 .استفاده عملكردي ندارد ECUاطالعات ارسالي به 

در رینه  دماي محيط ، سنسور  SMSسيستم مالتي پلكس و  EF7در خودروي سمند مجهز به موتور : 2نکته 

باشد ،  EF7  Boschاگر خودرو از نوع دوگانه سوز با موتور . هر دو وجود داردشاگرد هاي سمت راننده و سمت 

سنسور دماي محيط واقا در رینه سمت شاگرد، اطالعات دماي محيط را براي محاسبه جرم هواي بيرون و تنظيم 

 . ارسال مي کند ECUمخلوط سوخت گاز با هوا به 

اتوماتيک نيست، ميزان دماي هواي محيط توسط سنسور دماي  از نوع HVACدر ضمي در ایي خودروها، چون 

 .واقا در رینه سمت راننده سنجيده و در نمایشگر جلو رمپر نمایش داده مي شود

 

 Notدر خودروي دنا  Outdoor Temperature Sensorهمانطور که در شكل فوق مشاهده مي شود گزینه 

Available  انتخاب مي شود. 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 RNنود 2

 .که در ذیل نمایش داده شده است باز مي شود( 2-0)، پنجره شكل  RN  روي ریتم با کليک مو

 

 (2-0)شكل 

 

 .مانند نودهاي قبلي مي باشد  Identification, Fualt reading , Fault erasingموارد 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 (  measurementParameter) اطالعات پارامترها  2.1

قابل  RNنودشامل سوئيچها و سنسورهاي متصل به  RNنوددر ایي منو اطالعات مربوط به وضعيت ورودیهاي 

در صورت یكي بودن وضعيت سوئيچها یا سنسورها  با اطالعات خوانده شده مي توان از سالم . خواندن مي باشد

 .اطمينان حاصل کرد RNنودو دریافت اطالعات توسط  RNنودمسير مرتبط از سوئيچ تا  –بودن سوئيچ مربوطه 

 .که در ذیل رمده باز مي گردد( 2-1)پنجره شكل     Parameter measurementریتم  با کليک مو  روي

 

 (2-1)شكل 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 (Actuator Test)تست عملگرها  2.2

ثانيه  1-6عملگرها به مدت . در ایي منو قابل تست هستند(  RNنودخروجيهاي )RN نودتمام عملگرهاي مرتبط با 

 .فعال شده و سپس خاموش مي شوند

 .تا خروجي و اتصاالت اطمينان حاصل کرد نودمسير  -تيب از سالم بودن خروجيبدیي تر

 .که در ذیل رمده است باز مي شود( 2-3)پنجره شكل  Actuator Testبا کليک مو  روي ریتم 

 به شرح زیر مي باشد RNنودليست خروجيهاي 

 
 

 

 2-3شكل 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 (  Others)موارد ديگر  2.2

 RNپیکربندی نود 

 .که در ذیل رمده باز ميشود( 2-4)پنجره شكل  Configurationو سپس  Othersي ریتم با کليک مو  رو

 

 

 (2-4)شكل 

 

 

1 2 

3 
4 

5 

6 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 .مي باشد Presentایي گزینه در دنا و هم در سمند در حالت :0

یعني هر دو خودرو داراي دو چراغ دنده عقب مي . مي باشد Presentایي گزینه در دنا و هم در سمند در حالت : 1

 .باشند

 . مي باشد Presentایي گزینه در دنا و هم در سمند در حالت  :3

 RNدر پيكربندي نود . خودروي دنززا داراي یک مه شكي عقب مي باشد که روي سپر عقب وسط قرار دارد: نكته

یعني مه شكي وسط در پيكربندي . قرار دارد Presentدر حالت  LH Rear Fog Lampدر خودروي دنا ، گزینه 

 .، چراغ  سمت چپ شمرده مي شود RNنود 

 .مي باشد presentو در سمند درحالت   Absentایي گزینه در دنا در حالت : 4

 ICNنود. 6

 

 .که در ذیل نمایش داده شده است باز مي شود( 6-0)، پنجره شكل  ICNبا کليک مو  روي ریتم 

 

 (6-0)شكل                                                               

 

 

 .مانند نودهاي قبلي مي باشد  Identification, Fualt reading , Fault erasingموارد 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 

 (  measurementParameter) اطالعات پارامترها .1.1
 .که در ذیل رمده باز مي گردد( 6-1)پنجره شكل     Parameter measurementبا کليک مو  روي ریتم 

 
 (6-1)شكل                                                            

 (Actuator Test)تست عملگرها .1.2

 1-6عملگرها به مدت . در ایي منو قابل تست هستند(  ICNنودخروجيهاي ) ICNنودتمام عملگرهاي مرتبط با 

 .ثانيه فعال شده و سپس خاموش مي شوند

 .تا خروجي و اتصاالت اطمينان حاصل کردودنمسير  -بدیي ترتيب از سالم بودن خروجي

 .که در ذیل رمده است باز مي شود( 6-3)پنجره شكل  Actuator Testبا کليک مو  روي ریتم 

 .به شرح زیر مي باشد ICNنودليست خروجيهاي 
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

 (6-3)شكل 

 

 

                         (6-3)شكل                                                  

 (  Others)موارد ديگر .1.2

 .که در ذیل رمده باز ميشود( 6-4)پنجره شكل  Configurationو سپس  Othersبا کليک مو  روي ریتم 

 

 (6-4)شكل                                                                    

اگر ایي . اتوماتيک مي باشد HVACنا مجهز به گفته شد خودروي د DCNبنابر رنچه در پيكربندي نود : نكته مهم

 .گزینه براي سمند در حالت اتوماتيک قرار داده شود ، دماي محيط در نمایشگر جلو رمپر نمایش داده نخواهد شد
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  دنـــــــا  SMSراهنماي عيب يابي با ايكودياگ سيستم مالتي پلكس 

7.DOWNLOADING  (بار گذاری نودها) 

 Downloadingبوط به براي دانلود کردن هر کدام از نرم افزارهاي مربوط به نودها فقط کافي است روي ریتم مر

 .که در ذیل رمده است باز گردد( 1-0)رمده بود کليک کنيد تا پنجره اي مانند شكل ( 0-3)که در شكل 

 

 (0-3)شكل 

 

 (1-0)شكل                                                       

ران خودرو، شماره ورژن نسخه جدید از همواره در صورت ارائه نسخه جدید نرم افزار نودها از طرف شرکت ای: نکته

 .طریق اطالعيه فني به اطالع کليه نمایندگي هاي مجاز خواهد رسيد
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3. ECU CONFIGURATION 

 .که در ذیل رمده است باز مي گردد( 3-0)پنجره شكل ( 0-3)با کليک کردن روي ایي ریتم در شكل

 

 (3-0)شكل                                                           

 Point toبا شبكه مالتي پلكس از نوع  ECUارتباط بيي ( تهيه ایي مستنددر زمان )در خودروي حال حاضر : نكته

Point  لذا در گزینه . استStatus   گزینه ، PTP Base انتخاب گردد  . 
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9. PUBLIC CONFIGURATION  

 .که در ذیل رمده است باز مي گردد( 9-0)پنجره شكل ( 0-3)با کليک کردن روي ایي ریتم در شكل

 

 (9-0)شكل                                                             

اگر ایي منو پيكربندي صورت . حالت کلي انتخاب پيكربندي وجود دارد  Public Configuration در منوي 

ارت دیگر در منوي پيكربندي نودهاي دیگر امكان بعب. گيرد، در سایر نودها نيز هميي پيكریندي اعمال مي شود

 . تايير وجود ندارد و باید در ایي منو تاييرات صورت گيرد

 نوع خودرو: 0

 .انتخاب گردد  Petrol (PTP) BOSCH ME7.4.9-EF7باید براي خوروي سمند و دنا   EMSنوع : 1

 شيشه باالبرها  Antitrapفعال یا غير فعال کردن : 3

 .غير فعال بودن قابليت تنظيم شدت نور پس زمينه جلو رمپر و کليدهافعال یا  :4
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 ورود به سیستم مديريت موتور-11

، براي عيب یابي و  ENGINEبعد اتصال دستگاه عيب یاب به خودرو، با انتخاب خودروي دنا و انتخاب منوي 

 .رددانتخاب گ PETROL BOSCH ME7.4.9PT IMMOمشاهده پارامترهاي موتور، گزینه 
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 ABSورود به منوی  -11

 .انتخاب گردد Mobisبعد از انتخاب خودروي مورد نظر، با ورود به منوي سيستم ترمز ، گزینه 
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 ليست ابزار الكتریكي

 ردیف

کد 

اختصاصي 

 پدر

کد 

اختصاصي 

 فرزند

کد 

 سازنده
 شكل شرح

0 14313119  ------ ------IKCO_DIAG 

 

 

 پایان
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