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        � �م ��ا� �م ��ا� �م ��ا� �م ��ا

  باسالم خدمت شما امدادگران عزيز      

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در    

زمينه امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان ايران 

خودرو و تمامي مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و تنظيم كتابچه هاي 

هميشه و همه جا در  ه است تا به شما عزيزان ثابت نماييمآموزشي گرفت

  .هاي پرتوان شمائيم كنار شما هستيم و ياور دست

سيستم فن خودرو و سيستم  ،بچه هاي سيستم ضدسرقتاز كتا بعد   

به  پلكسسمند و سورن مالتي عنوان  مين كتابچه باچهار) ABS(ترمز

  .                             حضور محترمتان تقديم مي گردد

  باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان


ا	��  ا	��  ا	��  ا	��  ���
���
���
��� 

        ر��� ���زشر��� ���زشر��� ���زشر��� ���زش
  1392اسفند 

  
 

  ايران خودرو  محصوالتدر سيستم مالتي پلكس 

  سورن  و خودروهاي سمند

 

www.CarGarage.ir

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


ااامممددداااددد   خخخووودددرررووو   ااايييرررااانننممموووزززششش   آآآ   3 

 

   :مقدمه
ECU هاي موجود در يك خودرو را توسط كابل شبكه به يكديگر،  ارتباط تمام

  . شبكه مالتي پلكس مي گويند
ها توسط اين شبكه به اشتراك گذاشته اطالعات تمام ECUبه اين معني كه 

در  .باشد از آن استفاده مي كندنياز داشته شده و هر قسمت كه به اين اطالعات 
ها انتخاب مي ECUبه عنوان مركز ارتباطي تمام  ECUاين سيستم معموًال يك 

  .شود
   :و به دو صورت امكان پذير مي باشدها به يكديگر در خودرECU اتصال    

  )                  غير مالتي پلكس(اتصال نقطه به نقطه - 1
   )مالتي پلكس(اتصال شبكه اي  -2       

ECU ها در روش نقطه به  با توجه به عدم توانايي برقراري ارتباط كامل بين
نقطه  ونيز وجود معايبي در اين روش و همچنين به دليل نياز به افزايش برخي از 

  .پلكس در خودرو ها الزامي شد مالتيقابليت ها ، استفاده از شبكه 
  .به شرح زير مي باشد) غير مالتي پلكس(به نقطه  نقطهمعايب اتصال 

عيب  - 3 افزايش تعداد كانكتورها و دسته سيم ها-2ها  پيچيدگي دسته سيم- 1
افزايش -4به خودروجديد مشكل اضافه كردن قابليتهاي-3و سنتي يابي زمانبر

مشكالت فراوان هنگام عيب يابي به دليل باال بودن انشعابات و - 5وزن خودرو 
 ... سته سيم ها ود

شبكه مالتي پلكس دسته سيم ها را حذف نمي كند بلكه تعداد سيم ها و  :توجه
  .كانكتورها را كاهش مي دهد

  :به شرح زير مي باشد) سيستم مالتي پلكس (محاسن اتصال شبكه اي 
استفاده از قابليت -2كاهش وزن خودرو  و هاي ساده تر استفاده از دسته سيم- 1

عيب يابي آسان و سريع به دليل كمتر - 3نتيجه افزايش امكانات خودروها  و در 
   ... و افزايش سرعت و راحتي نصب تجهيزات- 4بودن سيم ها و اتصال دهنده ها 
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 مالتي پلكس و سورن سمند

) CCN،FN،ICN،DDN،PDN(پنجگانه ُنودهاي باقرارگرفتن درسيستم اين خودرو
  .كترونيكي مورد كنترل قرار مي گيرددر شبكه، تمامي اجزا الكتريكي و ال

شبكه و انتقال  بهواقع واسطي جهت اتصال  به معناي گره و در) NODE(ُنود 
  .اطالعات مي باشد

  
  :ي پردازيمم به بررسي عملكرد انواع  ُنودها دامهدر ا

 

)CCN (Centeral Communication Node  
  

جانبي و رفاهي  تمامي تجهيزاتواقع در زير داشبورد باالي پاي راننده و كنترل 
 چراغ هاي سقفي، دسته راهنما، برف پاك كن و تجهيرات عقب خودرو  :شامل

  . مي باشد Node CCN بر عهده
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  CCN نُودپيكربندي   پارامترهاي قابل تغيير در
  

در زمان  .پيكربندي آن ُنود مي گويندتمام پارامترهاي قابل تغيير در هر ُنود را 
ايد پارامترهاي آن را با قابليت هاي خودرو تعويض يا دانلود هريك از ُنودها ب

  .مطابقت داده و در صورت نياز تغييرات انجام شود
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Description مقدار توضيحات 

 Mono-Fuel/Bi–Fuel 

car دوگانه سوز/ك سوزت دوگانه سوز/ تك سوز    

Autolift activation 

enabled    در هاي عقب(شيشه باالبر اتوماتيك( غير فعال/ فعال     

Shok Sensor  function 

enabled  غير فعال/ فعال   عملگر شوك سنسور  

 Auto Lock by speed 

enabled  غير فعال/ فعال   قفل خودكار با سرعت  

 Auto Lock time  12-30  زمان قفل خودكار Sec 

 HVAC  Type  اتوماتيك/ دستي   نوع كنترل تهويه  

 LH Reverse Lamp  چپ  چراغ دنده عقب سمت غير فعال/ فعال     

RH Reverse Lamp   غير فعال/ فعال   چراغ دنده عقب سمت راست  

 LH Rear Fog Lamp  غير فعال/ فعال   چراغ مه شكن عقب سمت چپ  

 RH Rear Fog Lamp  فعالغير / فعال   چراغ مه شكن عقب سمت راست  

Air bag   غير فعال/ فعال   كيسه هوا  

 Front Fog Lamps  غير فعال/ فعال   چراغ هاي مه شكن جلو  

 Rear Lamps Type 

(Side & Stop)  نوع چراغ هاي عقب     LED   استاندارد/  
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 )FN (Front Node   
و كنترل كليه  است )ECU(در كنار كنترل يونيت موتور محل قرار گرفتن آن

  .باشد مي Node FNتجهيزات موجود در قسمت جلوي خودرو بر عهده 
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  

    FN نُودپيكربندي  تغييردرپارامترهاي قابل 
  

  
  
  
  

 Description توضيحات مقدار
MA Gearbox – BE Gearbox – 

AL4Gearbox نوع گيربكس Gearbox  Type 
185/65R14Tire–185/65R15 Tire 

– 195/60R16Tire نوع تاير Tire  Type 
NO ABS – MANDO ABS – TEVES 

ABS نوع ترمز ضد قفل ABS  Type 

دوگانه/تك سوز دوگانه/تك سوز   
Mono-Fuel/Bi-Fuel 

car 

غيرفعال/فعال  چراغ مه شكن جلو 
Front Fog 

availability 

غير فعال/ فعال   Airbag availability كيسه هوا 
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Instrument Cluster Node  
و كنترل نشان دهنده هاي اين قطعه با جلو آمپر بصورت يك مجموعه مي باشد 

  .مي باشد Node ICNساعت و صفحه نمايشگر بر عهده 

  ICN پيكربندي نُود پارامترهاي قابل تغيير در

 Description توضيحات مقدار

MA Gearbox گيربكسنوع  Automatic  Gearbox 

 Monofuel  Or Bifuel  Car نوع سوختدوگانه

 Xu نوع موتور

Iranian Calenderنوع تقويم Calender  Type 

 7 

 

)ICN (Cluster Node
اين قطعه با جلو آمپر بصورت يك مجموعه مي باشد 

ساعت و صفحه نمايشگر بر عهده  و  جلو آمپر
  
 

  

پارامترهاي قابل تغيير در
 

  
  
  
  
  
  

MA Gearbox -BE Gearbox  -AL4 

Gearbox 

دوگانه - تك سوز  

 Iranian Calender 
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Driver Door Node 
و كنترل كليه تجهيزات  است كليد هاي شيشه باالبر سمت راننده

محرك قفل مركزي، شيشه باالبر برقي، آينه  :موجود در داخل درب راننده شامل
  .مي با شد Node  DDNبر عهده  ... راغ الي دري و 

 

  DDN نُود پارامترهاي قابل تغيير در پيكربندي

 DESCRIPTION توضيحاتمقدار

 Auto mode enable  شيشه باالبر اتوماتيك غيرفعال

 Floding  enable  آينه تاشو غيرفعال 

 Floding  Rmote  enable  آينه تاشو با  ريموت غيرفعال 

 BatteryManagement Level  سطح ولتاژ باتري   

 8 

 

  
)DDN (Driver Door Node

كليد هاي شيشه باالبر سمت راننده نام ديگر
موجود در داخل درب راننده شامل

راغ الي دري و چبرقي، 
  

  

پارامترهاي قابل تغيير در پيكربندي

  
   

  
  
  
  

 مقدار

غيرفعال/فعال  

غيرفعال/فعال  

غيرفعال/فعال  
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 Passenger Door Node  
تجهيزات موجود در يا همان كليد شيشه باالبر سمت سرنشين و كنترل كليه 

، ، شيشه باالبر برقي، آينه برقيمحرك قفل مركزي :داخل درب سرنشين  شامل
  .مي با شد Node PDNبر عهده ... سنسور دماي بيرون و  الي دري و

 

  PDNنُودپارامترهاي قابل تغييردر پيكربندي 

 Description توضيحات 

اتوماتيكشيشه باالبر غيرفعال  Auto Mode Enable 

 Folding Enable آينه تاشوغيرفعال

 FoldingRemote Enable آينه تاشو باريموتغيرفعال

  

  

  

 9 

 

  

)PDN(Passenger Door Node 
يا همان كليد شيشه باالبر سمت سرنشين و كنترل كليه 

داخل درب سرنشين  شامل
الي دري و چراغ

  

پارامترهاي قابل تغييردر پيكربندي 

 مقدار

غيرفعال/فعال  

غيرفعال/فعال  

غيرفعال/فعال  
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  مالتي پلكس و سورن گانه در سمند پنج محل قرار گيري نُودهاي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

  
  
  
  

سرعت  CANبا توجه به شكل باال غير از كانكتور عيب ياب كه با شبكه 
سرعت  CANدر ارتباط است بقيه نودها با شبكه ) CCN( مركزي ُنودباال با 

  .متصل هستند) CCN( مركزي ُنودپايين به 
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  سمند مالتي پلكس) CCN( جعبه فيوز داخل اتاق 

 11 

 

جعبه فيوز داخل اتاق 
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  جعبه فيوز داخل موتورسمند مالتي پلكس

 F1 ------ شنت

   -چراغ جلو نور پايين راست
 مه شكن جلو راست

  F2 ------ شنت

 كليدشيشه باالبر جلوراست 30A F3 فن رادياتور

 كليد شيشه باالبر جلو چپ 30A F4 فن رادياتور

 ABS 30A F5 برق اصلي 

ABS 30A F6  تغذيه مثبتECU 

 15A F7 چراغ جلو نور باال چپ

چراغ جلو نور پايين چپ 
 پمپ بنزين 15A F8 مه شكن جلو چپ  –

 15A F9 چراغ جلو نور باال راست

 12 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
 

چراغ جلو نور پايين راست
مه شكن جلو راست 15A F10 

 20A F11 كمپرسور

كليدشيشه باالبر جلوراست  10A F12 

كليد شيشه باالبر جلو چپ 40A F13 

برق اصلي 50A F14 

تغذيه مثبت   10A F15 

 15A F16 كوئل

پمپ بنزين  10A F17 
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  : مالتي پلكسELXسمند سورنگانه در  پنج محل قرار گيري نُودهاي
به دليل ارتقاء سيستم مالتي پلكس و با توجه به نياز  ELXدر سمند سورن 

 ،در شبكه )موتور EMS )ECUو ايموباليزر و  ABSاستفاده از سيستم هاي 
سرعت پايين در  CANسرعت باال و شبكه  CANبايد از هر دو شبكه 

  . خودرو استفاده گردد
مركزي و محل ُنود پنجگانه و نحوه ارتباط آنها با  ُنودهايبنابراين تغييراتي در 

  .به شرح زير ايجاد گرديده است ُنودهاو نام  ُنودها

EMS , ABS , ICN , FCM , BCM  
 BCMمركزي  ُنودبا  ABSو ) موتور EMS )ECUبا توجه به شكل باال ارتباط

و  FCMبا سرعت باال صورت گرفته و ارتباط بين   ����CANتوسط 
سرعت پايين ايجاد شده با  CANتوسط شبكه  BCMمركزي 

از شبكه خارج  PDNو  DDNهاي ُنوددر ضمن كليد شيشه باالبرها يعني 
   .است گرفتهقرار  BCMشده و عملكرد آنها به عهده 

ارسال  BCMكليد هاي شيشه باالبر جلو از نوع سيگنالي بوده و سيگنال را به 
از طريق رله هاي داخل خود شيشه باال برها را به  BCMمي نمايند سپس 

 13 

 

محل قرار گيري نُودهاي
در سمند سورن 

استفاده از سيستم هاي 
بايد از هر دو شبكه  الزاماً

خودرو استفاده گردد
بنابراين تغييراتي در 

ُنودهاقرارگيري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EMS , ABS , ICN , FCM , BCM : نام نودها

با توجه به شكل باال ارتباط
)CCN ( توسط

ICN  مركزي  ُنودبا
در ضمن كليد شيشه باالبرها يعني  .است

شده و عملكرد آنها به عهده 
كليد هاي شيشه باالبر جلو از نوع سيگنالي بوده و سيگنال را به 

مي نمايند سپس 
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عقب مستقيما شيشه باال برها را كنترل مي كنند رد و كليدهاي حركت در مي آو
  .رددمي گكنترل  BCMفقط قفل كن شيشه باالبرهاي عقب از طريق 

 )FN( FCMو ) BCM )CCNتغييرات ظاهري 

  :مالتي پلكس ELX برخي از نكات در مورد سمند سورن
از نوع نسل جديد مي باشد و توسط شبكه مالتي  CIMسيستم ايموباليزر 
در ارتباط است و از لحاظ ايمني از سيستم  EMSو   BCMپلكس پرسرعت با 

در ضمن شماره تگ آن . اليزر قبلي در سطح باالتري قرار گرفته است
 .بوش و ساژم يكي است ECU َتگمي باشد كه با 

ABS از نوع MANDO بوده و به شبكه مالتي پلكس متصل است 
حذف شده است و وظيفه آن بر  خودروهمچنين سنسور كيلومتر در اين 

  .مي باشد

 .روشن مي شود ABSبا شبكه قطع شود چراغ  ABSهنگامي كه ارتباط 

 4هت رعايت استاندارد آاليندگي يورودو عدد سنسور اكسيژن در اين خودرو ج
  .نصب شده است

در ارتباط   BCMدو عدد سنسور دنده عقب بر روي سپر عقب نصب شده كه با 
 . مي باشند ونمايشگر فاصله با موانع به شكل زير در پشت آمپر اضافه شده است

 14 

 

حركت در مي آو
فقط قفل كن شيشه باالبرهاي عقب از طريق 

تغييرات ظاهري 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برخي از نكات در مورد سمند سورن
سيستم ايموباليزر 
پلكس پرسرعت با 

اليزر قبلي در سطح باالتري قرار گرفته استيايموب
مي باشد كه با  7936

ABSترمز  سيستم

همچنين سنسور كيلومتر در اين  و
مي باشد ABSعهده

هنگامي كه ارتباط 
دو عدد سنسور اكسيژن در اين خودرو ج

نصب شده است
دو عدد سنسور دنده عقب بر روي سپر عقب نصب شده كه با 

مي باشند ونمايشگر فاصله با موانع به شكل زير در پشت آمپر اضافه شده است

 

www.CarGarage.ir

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


امداد خودرو ايرانامداد خودرو ايرانامداد خودرو ايرانامداد خودرو ايرانموزش موزش موزش موزش آآآآ  

 را خط فاصله 6اين نمايشگر در هر طرف 
 1.5 فاصله نشان مي دهد كه بيانگر حداكثر

 25نشان دهنده ، متر است يعني هر خط
و با كاهش فاصله از هر  بودهسانتي متر 

كمتر رف از آن ططرف تعداد اين خطوط 
 از دنده عقب شده و همچنين صداي بوق

BCM شنيده مي شود.   
ICN )ناضافه شداين خودرو با سمند مالتي پلكس  )جلوآمپر 

 .مي باشد LAMP FAULT نمايشگر دنده عقب و حذف نمايشگر

 پيدارله هاي فن از روي سيني فن حذف و به داخل جعبه فيوز موتور انتقال 
انتقال پيدا كرده  BCMگيرنده راديوئي ريموت كنترل به داخل 

تعريف نمود و همچنين به دليل BCMريموت مي توان درعدد 5 است و حداكثر
 .يوئي ريموت ها بايد هم زمان تعريف شونددتغيير فركانس امواج را

        موتور با شبكه قطع گردد چراغ چك روشن  ECUدر صورتي كه ارتباط 

ساير نودها امكان عيب يابي آنها توسط دستگاه با  BCMدر صورت قطع ارتباط 
چراغ BCMو FCMدر صورت قطع ارتباط بين . عيب ياب امكان پذير نيست

هاي  در حالتBCMر صورتي كه صداي بوق ازد .هاي جلو روشن مي مانند
   .ممكن است به داليل زير باشد ،موتور خاموش و روشن شنيده شود

  هاي جلو روشن ماندن چراغ: موتور خاموش

روشن  –باز بودن دربها  و نبستن كمربند ايمني در هنگام حركت : 
  باال رفتن بيش از حد دماي آب  –غير مجاز  سرعت باال و –شدن چراغ بنزين 

 15 

 

ICN تنها تفاوت

نمايشگر دنده عقب و حذف نمايشگر
رله هاي فن از روي سيني فن حذف و به داخل جعبه فيوز موتور انتقال 

گيرنده راديوئي ريموت كنترل به داخل  .كرده است
است و حداكثر

تغيير فركانس امواج را
در صورتي كه ارتباط 

  مي شود 
در صورت قطع ارتباط 

عيب ياب امكان پذير نيست
هاي جلو روشن مي مانند

موتور خاموش و روشن شنيده شود
  
موتور خاموش*

  

: موتور روشن*
شدن چراغ بنزين 
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 مالتي پلكس ELX داخل موتور سمند سورنجعبه فيوز 

   توضيحات

شماره 

 توضيحات آمپر فيوز

 F9 40   برق سوييچ

پنكه بخاري و گرمكن شيشه 
 عقب

مه شكن و بوق و پمپ شيشه 
 F10 20   شوي

و چراغ بزرگ جلو  FAMبرق تغذيه 
راست و چراغ كوچك جلو راست و 

 كالچ كمپرسور كولر

شيشه باالبر جلو و عقب و راديو 
 F11 15   پخش 

و چراغ بزرگ جلو  FAMبرق تغذيه 
 چپ و چراغ كوچك جلو چپ 

 برف پاك كن BCM   F12 30برق تغذيه 

 يدكي   F13   فن دور تند

 موتور ECUتغذيه  F14 20   فن دور كند

ABS   F15 10 پمپ بنزين 

ABS   F16 10  تغذيهECU موتور 
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شماره 

 آمپر فيوز

F1 40 

F2 30 

مه شكن و بوق و پمپ شيشه 

F3 40 

شيشه باالبر جلو و عقب و راديو 

F4 30 

F5 40 

F6 30 

F7 30 

F8  
  
  
 30 
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 مالتي پلكس ELX سمند سورن اتاق جعبه فيوز داخل

 توضيحات

 

شماره 
 توضيحات آمپر فيوز

 صندلي برقي

 

F29 30 شيشه باالبرهاي عقب 

 و سوكت عيب ياب IGNبرق 

 

F30 30 شيشه باالبرهاي جلو 

 چراغ فندك

 

F31 30 گرمكن شيشه 

 براي رله ها و راهنما ACCبرق 

 

F32 30 فن بخاري 

 راديو و ضبط

 

F33 30 استارت 

براي چراغ سقف  BCMبرق تغذيه 
 و چراغ استپ و چراغ هاي عقب

 

F34 10  برقIGN و ايربگ 

براي چراغ هاي  BCMتغذيه 
كوچك و مه شكن عقب و رهنماي 

 چپ و راست

 

F35 5  برقIGN  وABS 

 قفل مركزي

 

F36 10 

براي كانكتور  BATبرق مستقيم 
عيب ياب و رله ها و چراغ سقف 

 ايموبياليزر   و  و حافظه راديو

 17 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شماره 
 آمپر فيوز

F21 30 صندلي برقي

F22 10  برق

F23 10 چراغ فندك

F24 10  برق

F25 10 راديو و ضبط

F26 20 

برق تغذيه 
و چراغ استپ و چراغ هاي عقب

F27 20 

تغذيه 
كوچك و مه شكن عقب و رهنماي 

چپ و راست

F28 30 قفل مركزي

 

www.CarGarage.ir

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


امداد خودرو ايرانامداد خودرو ايرانامداد خودرو ايرانامداد خودرو ايرانموزش موزش موزش موزش آآآآ   18 

 

  SMS مالتي پلكسسمند 
 CN- FN– RN - ICN– DCN: به نام هاي ُنودعدد  ششاين سيستم داراي 

-ABS ًبر روي خودروهاي  مي باشد و فعالEF7 )تجهيز ) دو گانه سوز
در ارتباط  FNُنودبا  جداگانهموتور به صورت   ECUدر اين نوع شده است

  .قرار مي دهد MUXاست و اطالعات را در اختيار شبكه 

) MUX(سيستمي كه براي كم كردن وزن خودرو استفاده مي شود ماكس :توجه
  .ناميده مي شود

  :نكات
 .ادغام شده است DCNدر يك مجموعه به نام  PDNو  DDN ُنودهاي

جديدي  ُنود حذف وكنترل آنها بر عهده CCN ُنودبرخي از فانكشن ها از 
ُنود  ضمن ايندر .بوده كه در قسمت عقب خودرو قرار دارد RNبه نام 

 موتوردستور باال و پايين كردن شيشه هاي عقب را از كليدها دريافت و به 
 .شيشه باالبرهاي عقب ارسال مي نمايد

بوده و به صورت غير  7936سوئيچ  َتگستم ايموبياليزر از نوع  بوش  باسي
 .در ارتباط است FNُنود مالتي پلكس با 

خودروها و همچنين وجود كولر به دليل دوگانه سوز بودن در اين 
اتوماتيك از دو سنسور دماي محيط در هر دو طرف آينه هاي جانبي 

واقع در آينه سمت راست براي سيستم  سنسور( استفاده شده است
CNG و سنسور واقع در آينه سمت چپ براي سيستم كولر( 

 ذخيره BCNو ICNُنودهايمسافت طي شده در اين خودروها بر روي 
 10 پس از طي مسافت قطعاتو در صورت تعويض هر كدام از اين ميشود 

   .تعويض شده ثبت مي گردد ُنود در كيلومتر باالترين كيلومتر، 
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  SMSسمند مالتي پلكس 

  مالتي پلكس نُودهايمقايسه جدول 
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سمند مالتي پلكس  نُودهاي
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  مالتي پلكس و سورن در مورد سمند و اطالعيه هاي فني نكاتبرخي 
  
  .چراغ هاي نور باالي جلو ثابت روشن مي ماند FNدر صورت قطع شدن تغذيه *

چراغ هاي نور پايين و چراغ هاي كوچك جلو  CCNدر صورت قطع شدن تغذيه 
  .و  اطراف ثابت روشن مي شود

 

بايد سوئيچ را  ُنودهاو بست كانكتورهاي هركدام از  يا باز ُنودهنگام تعويض هر *
 .شود في نيز برداشتهبسته و سر باتري من

  
تعريف شود به دليل اينكه  CCNنوع سوخت مصرفي و نوع موتور بايد براي *

ارسال مي شود و از  CCNاطالعات ميزان بنزين داخل باك از گيج بنزين به نود 
  .آنجا وارد شبكه مي شود

 

 پيكر بندي ُنودهاي مربوطه براي  در صورت تغيير سايز تاير ضروري است كه در*
 سرعتسايز صحيح را انتخاب نماييد زيرا اندازه تاير در  TIRE TYPگزينه 

محاسبه شده و كيلومتر كاركرد خودرو موثراست و به ازاي هر اينچ اختالف در 
كيلومتر در ساعت  16به اندازه  ICNسايز تاير، سرعت نمايش داده شده در 

  .اختالف پيدا مي كند

در صورتيكه كه تغييري در ودها هركدام از ُن وارد شدن به پيكربندِي مواقعدر *

در  چون از صفحه پيكربندي خارج شويد CANCELحتما با گزينه انجام نداديد 

بدون انجام هيچ گونه تغييري پارامترها در  OKبرخي موارد با انتخاب گزينه 

پيكربندي به حالت پيش فرض تغيير كرده و موجب بروز ايراداتي مرتبط با 

 .ود مربوطه در خودرو مي گردندفعاليت ُن
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محدوديتي در خصوص تعداد دفعات دانلود نود هاي مالتي پلكس با يك ورژن *
  .نرم افزار وجود ندارد و در صورت نياز مي توان آنها را به دفعات دانلود نمود

يا برعكس، ضروري است  LEDدر صورت تغيير چراغها از حالت استاندارد به *
غير اين صورت ممكن است  كه اين گزينه توسط دستگاه تصحيح گردد در

در جلو آمپر در ) LAMP FAULT( موجب سوختن المپها شده و يا اخطار
   .زمان موتور روشن ظاهر گردد

كه  CCNنفوذ آب به داخل  علتدر برخي از خودرو هاي سمند مولتي پلكس به *

يا اطراف كالف دسته سيم موتور به ودن اطراف بوستر ترمز و به دليل آببندي نب

و يا  CCNاتاق  ويا كنار شيشه جلو مي باشد باعث سولفاته كردن كانكتور هاي 

مي شود و ايرادتي مانند روشن ماندن چراغ هاي جلو و يا  CCNآسيب ديدن 

  .مي شود... فعال شدن خود به خود برف پاك كن و 

و يا خرابي آن مي تواند باعث عدم عملكرد  PDNايراد نرم افزاري در نود *

صحيح شيشه باالبر سمت شاگرد شود و براي رفع آن ابتدا با جدا كردن كانكتور 

PDN  يا برداشت سر باطري منفي آن راريست نموده و در صورتي كه ايراد

  .ي نماييمو يا در نهايت تعويض آن م PDNبرطرف نشد اقدام به دانلود 

الزم است نرم افزار نودهاي  EFPو  XU7در سمند مولتي پلكس با موتورهاي *

CCN  وFN  وICN  به داليل زيربه روز رساني شوند 49/8با وژن  

 ارتباط سرعت برف پاك كن با سرعت خودرو در حالت تايمر - 1

در حالت برف پاك كن (اضافه شدن سيكل چهارم به برف پاك كن -2

سيكل حركتي، سيكل چهارم پس از سه ثانيه انجام دستي، پس از سه 

 )مي شود

      بهبود در همزماني عملكرد شروع حركت برف پاك كن و پمپ  - 3

 شيشه شوي
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به  C19در سمند مالتي پلكس از نرم افزار   PDNو  DDNدر صورت دانلود *

C20 چراغ كليد هاي شيشه باالبر همزمان با چراغ هاي كوچك روشن مي شود.  

  

چراغ هاي جلو خودرو روشن شده وتا پايان دانلود  FNبا شروع دانلود نود *

  .روشن مي ماند

كنترل نوع  CCNاگر در پيكر بندي EFPو  XU7در سمند مالتي پلكس با موتور *

گرم  ،انتخاب كرده باشيم) AUTOMATIC(را اتوماتيك ) HVAC TYPE( تهويه

جهت رفع اين ايراد بايد نوع  كن شيشه عقب به صورت دائم روشن مي ماند كه

HVAC TYPE  را به حالت دستي)MANUAL (تغيير دهيم.  

ثبت مي  FNو  ICNدر سمند و سورن مالتي پلكس كيلومتر در داخل  نودهاي  *

شود ودر صورت تعويض هر كدام پس از باز نمودن سوئيچ  كيلومتر باالتر در نود 

  .تعويض شده ثبت مي گردد

ثبت مي شود و در  BCMو  ICNمالتي پلكس كيلومتر در داخل  ELXدر سورن *

كيلومتر، كيلومتر  10صورت تعويض هر كدام از اين قطعات  پس از طي مسافت 

   .باالتر در نود تعويض شده ثبت مي گردد

زيمنس در صورتي كه  ECUبا  EFPو  XU7در سمند مالتي پلكس با موتور هاي*

را )FUEL TYPE/ENGINE TYPE(ت نوع موتور وسوخ FNدر پيكربندي 

BOSCH ME 7.4.9  انتخاب كنيم  با ايراد عدم عملكرد كولر مواجه مي شويم

) FUEL TYPE/ENGINE TYPE(اين ايراد بايد نوع موتور وسوخت كه جهت رفع 

الزم به ذكر است اين . تغيير دهيم EF7-PETROL SIEMENS SIM2K-34را به 

  .اعمال مي شود ICNو  CCNتغيير به صورت اتوماتيك در نودهاي
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ممكن است با اين ايراد ) موتور ملي تك سوز( EFP در سمند مالتي پلكس*

تغييرات دما بسيار سريعتر از آنچه در (آمپر آب نوسان دارد  كه مواجه باشيم

ساير موتور ها وجود دارد اتفاق مي افتد بطوريكه نشانگر آمپر آب در نمايشگر 

در اين ) تقريبا ثابت نيست و مدام در يك محدوده حركت قابل تشخيص دارد 

 30/11/2011قبل از تاريخ  ICNحالت اگر تاريخ درج شده بر روي برچسب نود 

جلو ( ICNهجري شمسي باشد الزم است جهت رفع ايراد  09/09/1390ميالدي يا 

  .تعويض شود) آمپر

در تعدادي از خودروهاي سمند و سورن مالتي پلكس به دليل اتصال كوتاه *

  CCNدر داخل  F3فيوز  باعث سوختنشدن سيم برق چراغ سقفي به پيچ آنتن 

  :مشاهده مي گردد ذيلايرادات  شده، كه

 .چراغ سقف روشن نمي شود - 1

 .ارتباط دستگاه عيب ياب با خودرو برقرار نمي شود -2

زيمنس عالئم چراغ ايموبياليزر در حالت سوئيچ  ECUدر موتورهاي با - 3

از همين فيوز تامين مي گردد  ICUچون برق حافظه را ندارد بسته 

سيم آن به پيچ و اتصال  كردهجهت رفع ايراد بايد چراغ سقفي را باز 

 .نمائيممي جايگزين  CCNآنتن را برطرف نموده وسپس فيوز ديگري در
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  چراغ هاي اخطار پشت آمپر

اين چراغ به شكل آچار در زماني كه كيلومتر كاركرد : چراغ سرويس*

 هواو فيلتر  روغنعويض روغن و فيلتر تخودرو به كيلومتر تنظيم شده براي 

خاموش كردن آن از دو كليد روي جلو آمپر به  مي رسد روشن شده كه براي

  :شرح زير استفاده مي نمائيم

 ابتدا با فشردن پي در پي  كليد سمت راست منوي تنظيمات  روغن، فيلتر

كليد سمت چپ را نگه  را روي صفحه مي آوريم سپسهوا فيلتر روغن و 

مجدد كليد داشته تا نشانگر ، منوي روغن را روشن نمايد بعد با نگه داشتن 

سمت چپ وارد تنظيمات كاركرد روغن مي شويم و با چرخاندن كليد سمت 

چپ كيلومتر تعويض بعدي روغن را انتخاب مي نمائيم و با نگه داشتن همان 

همين پروسه را براي تنظيمات فيلتر . كليد عدد مورد نظر ثبت مي گردد

   .كنيم روغن و فيلتر هوا تكرار مي

صورتي كه يكي از المپ ها سوخته باشد و يا وات در :  LAMP FULTچراغ*

مصرفي آن بيش از مقدار مجاز تعيين شده باشد و يا اينكه نوع چراغ هاي 

و استاندارد و تعداد چراغ دنده عقب و مه  IED( در پيكربندي نُودها عقب

شده و جهت نمايش داده جلو آمپر  اين اخطار درشد، تغيير كرده با) شكن

نوع پيكره يا بايد المپ سوخته يا آمپر باال را تعويض و خاموش كردن آن 

  .بندي را تغيير دهيم

در صورت باز ماندن درب موتور و يا خرابي و يا تنظيم : HOODچراغ*

  .نبودن ميكروسوئيچ الي درب موتور اين چراغ در جلوآمپر روشن مي شود
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يا  در صورت باز ماندن درب صندوق عقب و يا خرابي  و: TRUNKچراغ*

تنظيم نبودن ميكروسوئيچ الي درب صندوق عقب اين چراغ در جلو آمپر 

  . ن مي شودشرو

 Power Windowsدرصورت مجهز بودن شيشه باالبرها به سيستم *

ممكن است با برداشتن سر باطري هنگام بستن درها با ريموت، شيشه به 

هر يك از شيشه ها براي جهت رفع عيب بايد . صورت اتوماتيك باال نرود

  : مراحل ذيل انجام شود

  سوييچ را باز نموده - 1

كليد شيشه باالبر را به سمت باال نگه داشته تا شيشه به انتهاي كورس  -2

 .خود برسد

ثانيه پس از باال رفتن شيشه كليدرا در حالت باال نگه  3به مدت  - 3

 .ميداريم

به انتهاي كليد شيشه باالبر را به سمت پايين نگه داشته تا شيشه  - 4

 .كورس خود برسد

ثانيه پس از پايين رفتن شيشه كليد را در حالت پايين نگه  3به مدت  -5

 .ميداريم

اين مراحل مي بايست براي هركدام از شيشه ها به صورت جداگانه انجام 

  .شود
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