
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

                                    

شماره سریال: 
514146 

سایپا  یدک

:
 :

  :

مهندسیمدیر فنی ورئیس اداره مهندسی خودروتهیه کننده
عریونعلیرضا اشنام     

19/04/86: تاریخ 
امیر ترابی زاده: نام     

19/04/86: تاریخ 
محمد ابراهیم شریف: نام     

19/04/86 :تاریخ 

خدمات پس معاونت   معاونت مهندسی و آموزش  مدیرعامل
مدیریت مهندسی   مدیریت ارتباطات   امداد خودرو سایپا  معاونت بازرگانیازفروش

سیستمها

مطالعات یت مدیر
وبرنامه ریزی 
استراتژیک

:

اطالعیه فنی
مدیریت فنی و مهندسی

:خودروی پراید شامل دو نوع سیستم ایموبیالیزر می باشد
VALEO طرح 
 SIEMENS طرح 

 :VALEO طرح

 :VALEOاجزاء سیستم 
 آنتن ایموبیالیزر .1
 فرستندهCHIPکلید همراه با  .2
بیالیزرواحد کنترل ایمو .3
واحد کنترل الکترونیکی موتور .4
کارت دستیابی .5

1  . ANTENNA COIL OF IMMOBILIZER
2  . TRANSPONDER
3  . IMMOBILIZER CONTROL UNIT ( ICU ) 
4  . ELECTRONIC CONTROL UNIT ( ECU )
5  . ACCESS CODE

2

1

4

5

3

هفتمین عددVALEO در سیستم 
 . می باشد8کارت دستیابی عدد 

ــت   درICUموقعیــــ
ــفحه ــشت صــــ پــــ
.کیلومترشمار قرار دارد

:سریالشماره 
514136

:شماره سریال
514148

:شماره سریال
514147

:شماره سریال
514146

:شماره سریال
514144

. مراجعه فرمایید174آنها می توانید به اطالعیه فنیTM ودر خصوص شماره سریالهای قطعات ایموبیالیزر
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سایپا  یدک

19/04/86:تاریخ 
180:شماره 

پراید: نوع خودرو 

اطالعیه فنی
مدیریت فنی و مهندسی

مهندسیمدیر فنی ورئیس اداره مهندسی خودروتهیه کننده
علیرضا اشعریوننام     

19/04/86: تاریخ 
امیر ترابی زاده: نام     

19/04/86: تاریخ 
محمد ابراهیم شریف: نام     

19/04/86 :تاریخ 

خدمات پس معاونت   اونت مهندسی و آموزشمع  مدیرعامل
مدیریت مهندسی   مدیریت ارتباطات   امداد خودرو سایپا  معاونت بازرگانیازفروش

سیستمها

مطالعات یت مدیر
وبرنامه ریزی 
استراتژیک

:

 : VALEO در طرح ECUنحوه باز کردن قفل 
  چراغ ) Anti-scanningحالت  (ECU در صورت قفل شدن VALEOدر سیستم 

 دالیل قفل  چشمک میزند که IGN ONچک به همراه چراغ ایموبیالیزر در حالت 
 از  استفاده  همچنین  و ذیل  کدهای  خطای  در  ذکر شده   مشکالتECU شدن 
 معرفی شده به سیستم  کلید  باید بعد از رفع عیب ECU  قفل  کردن  باز برای.  معمولی برای روشن کردن خودرو می باشد سوئیچ

موتـور رادر مواقعی که یک بار ، با سوئیچ غیر معرفـی شـده   .  ثانیه صبر کنید 600 قرار دهید و تا حداکثر IGN ON را در موقعیت 
. ثانیه قفل شدن ادامه می یابد600 و با تکرار این عمل حداکثر تا  ثانیه قفل می شود60استارت بزنید سیستم در مرتبه اول 

Anti-scanning timer

 کلید معرفی شدهCHIPخواندن 

] ثانیه600 تا 0[ END of Anti-
scanning timer 

IGN ON 

P1640 : Antenna efficiency
)آنتن ایموبیالیزر( ایراد در طوقه سوئیچ 

U0167 : ECU – ICU communication troubles  
 )K-LINEکنترل مسیر ارتباطی  ( ECU و ICUایراد در ارتباط بین 

P1641 :  Immobilizer Control Unit internal failure 

.) تعویض گرددICUبایستی ( ICUایراد داخلی در 

آنتن ایموبیالیزر کویل

رله دوبل

ECU  
ICU  

DTC   در خـصوص) های خطا    کد(  ها
سیستم ایموبیالیزر والئو که این کد هـا
را در قسمت خوانـدن کـدهای خطـا

ECU  می توانیـدب یاب در دستگاه عی 
.مشاهده کنید
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سایپا  یدک

19/04/86:تاریخ 
 180:شماره 

پراید: نوع خودرو 

مهندسیمدیر فنی ورئیس اداره مهندسی خودروتهیه کننده
علیرضا اشعریوننام     

19/04/86: تاریخ 
امیر ترابی زاده: نام     

19/04/86: تاریخ 
محمد ابراهیم شریف: نام     

19/04/86 :تاریخ 

خدمات پس معاونت   معاونت مهندسی و آموزش  مدیرعامل
مدیریت مهندسی   مدیریت ارتباطات   امداد خودرو سایپا  معاونت بازرگانیروشازف

سیستمها

مطالعات یت مدیر
وبرنامه ریزی 
استراتژیک

:

اطالعیه فنی
مدیریت فنی و مهندسی

   ) :به هنگام تعویض قطعات (شرایط چشمک زدن چراغ چک موتور و چراغ ایموبیالیزر

توضیحاتانجام عملیات مورد نیاز

ECU ،جدید ICUجدید ، دو کلید جدید 

1  ON  IGN )  با کلید جدید(  
با استفاده از دستگاه عیب یاب جـامع و پـس از

 ثانیــه13وارد کــردن کــد دســتیابی بــه مــدت 
عملیات معرفی سوئیچ اول انجام می شود

چـشمک هرتـز  2 با فرکانس 
  .می زند 

هرتـــز 5/0 انسبـــا فرکـــ
  .چشمک می زند 

 را کلیـد دوم  سپسواز طوقه خارج کرده کلید اول را      2
.قرار دهید  IGN ONو درموقعیت در طوقه 

 معرفـیICU ثانیه کلید دوم نیـز بـه         2بعد از   
خاموش)در حالت عادی(روشن .می شود

ECU ، جدید ICUمعرفی شده ، حداقل یک کلید معرفی شده 

1  IGN ON) چـشمک   هرتـز  2 با فرکانس   ------   ) با یک کلید معرفی شده
روشن  .می زند 

2  
دستگاه عیب یاب جـامع مجهـز بـه معرفـی سیـستم

وصـل ) DLC (ابیایموبیالیزر را به کانکتور عیـب یـ     
.کنید

برای نحوه کار با دستگاه عیـب یـاب جـامع در
ــه فنــی   ــه اطالعی 178خــصوص ایمــوبیالیزر ب

.مراجعه نمایید

چـشمک   هرتـز  2 فرکانسبا  
روشن  .می زند 

3  ECU   ثانیه 2بعداز   . را به سیستم معرفی کنید ECU خاموش  )در حالت عادی (روشن . معرفی می شود

PIN ECUSIGNAL NAMEIN /OUT PUTPIN NO ICU

OUTB1چراغ ایموبیالیزر در صفحه کیلومتر  -

CP M4/ L4 منفیGNDINB2

CP B4IGNINB3

B4بدون کاربرد  -  -

CP F3K-LINEIN/OUTB5

B6بدون کاربرد  -  -

B7بدون کاربرد  -  -

B8بدون کاربرد  -  -

-  + BATINB9

B10بدون کاربرد  -  -

-  COIL –A-  A1

-  COIL - B-  A2

-  GND-  A3

جدول شناسائی پین هـای
  بــهICUکــانکتور هــای 

ECU  و آنتن ایموبیالیزر

ICUکانکتورهای

PDx100TN1H/7/1
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سایپا  یدک

19/04/86:تاریخ 
180:شماره 

پراید: نوع خودرو 

مهندسیمدیر فنی ورئیس اداره مهندسی خودروتهیه کننده
علیرضا اشعریوننام     

19/04/86: تاریخ 
امیر ترابی زاده: نام     

19/04/86: تاریخ 
محمد ابراهیم شریف: نام     

19/04/86 :تاریخ 

خدمات پس معاونت   معاونت مهندسی و آموزش  مدیرعامل
مدیریت مهندسی   مدیریت ارتباطات   امداد خودرو سایپا  معاونت بازرگانیازفروش

سیستمها

مطالعات یت مدیر
وبرنامه ریزی 
استراتژیک

:

اطالعیه فنی
مدیریت فنی و مهندسی

توضیحات  انجام عملیات مورد نیاز

ECU ،معرفی شده ICUجدید ، حداقل یک کلید معرفی شده 

1  IGN ON) چـشمک هرتـز  2 با فرکانس   ------) با یک کلید معرفی شده
  .می زند 

چشمک هرتز 5/0 با فرکانس 
می زند

2  
دستگاه عیب یاب جـامع مجهـز بـه معرفـی سیـستم

وصـل ) DLC(ایموبیالیزر را به کانکتور عیب یلبـی        
.کنید

چـشمک هرتـز  2 با فرکانس   ------
  .می زند 

چشمک هرتز 5/0 با فرکانس 
می زند

3  ICUثانیه 2بعداز   . را به سیستم معرفی کنید ICU چـشمک هرتـز  2 با فرکانس   . معرفی می شود
  .می زند 

چشمک هرتز 5/0 با فرکانس 
می زند

 را کلیـد دوم  سپسواز طوقه خارج کرده کلید اول را      4
.قرار دهید  IGN ONو درموقعیت در طوقه 

 معرفیICU ثانیه کلید دوم نیز به       2بعد از   
خاموش)در حالت عادی(روشن .می گردد

ECU ، معرفی شده ICUا یک کلید جدید معرفی شده ، حداقل یک کلید معرفی شده ب
1  IGN ONبا یک کلید معرفی شده   ECU در حالت UNLOCKED  خاموش  )در حالت عادی(روشن

 )DLC(دستگاه عیب یاب را به کانکتور عیب یلبـی            2
چـشمک هرتـز  2 با فرکانس   ------  .وصل کنید و مراحل معرفی کلید دوم را انجام دهید 

  .می زند 
چشمک هرتز 5/0 با فرکانس 

دمی زن

3  
 سـپس  واز طوقـه خـارج کـرده        کلید معرفی شـده را      

قرار  IGN ONو درموقعیت جدید را در طوقه کلید 
دهید

 معرفیICU ثانیه کلید دوم نیز به       2بعد از   
خاموش)در حالت عادی(روشن .می گردد

:نکات مهم
.یگر در صورت  معرفی شدن  را  ندارد و کلیدها یک بار مصرف بوده و قابلیت استفاده در خودرو دICU ، ECUقطعات   -
در. همان طور که در باال ذکر گردید جهت معرفی یک کلید جدید به سیستم الزاما به یکی از کلیدهای معرفی شده اولیه نیاز  مـی باشـد           -

. و یک ست جدید کلید در خودرو معرفی گرددICU ، ECUصورت گم شدن هر دو سوئیچ الزم است که 
 .کلیدها نیز الزم است که تعویض گردد ) همزمان (ICU  وECU  در صورت نیاز به تعویض -
 .فعال است     در طرح والئو تنها دو سوئیچی که در آخرین بار توسط دستگاه عیب یاب  به سیستم معرفی شده است،-

:توجه
که موجب ایجاد اخـتالل و یـا خرابـی)  مخصوصا از نوع استارت خور     نصب دزد گیر  ( در صورت تغییر یا دستکاری بر روی سیستم ضد سرقت           

.سیستم مذکور از شرایط گارانتی خارج می گردد ، رددسیستم ضد سرقت گ
.اطالعات تکمیلی در خصوص طرح زیمنس در اطالعیه فنی آتی ارایه خواهد شد
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