
 
 
 
 
 

  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  مهدي محمدي   -سیروس حیدري :   نام

  20/09/1391:  تاریخ
  امضا

  امیر ترابی زاده :  نام
  20/09/1391: تاریخ
  امضا

  فریبرز حیدري  :نام
  20/09/1391:  تاریخ
  امضا

  FRS1030: کد فرم                   سایپا خودرو امداد :8  مجاز نمایندگیهاي 7 : طذیرب مدیریتهاي  6 :بازرگانی معاون  5 : شبکه معاون 4 : خدمات معاون:  3 مدیرعامل مقام قائم:  2 عامل مدیر1 : نسخ توزیع

  سایپا یدكبازرگانی  شرکت
)سهامی خاص(  

 
)مهند سی و کیفیتمدیریت (  

   20/09/1391  :تاریخ

16:  شماره  فنی  اطالعیه  2از 1  صفحۀ 

  )دوگانه سوز و دیزل(  وانت زامیاد: نوع خودرو  

   و قابلیت ثبت کیلومتر کارکرد خودرونصب واحد کنترل الکترونیکی موتور با برنامه محدود کننده سرعت : موضوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
به اطالع مي رسـاند   ،)دوگانه سوز و ديزل(واحد هاي كنترل الكترونيكي موتور در خودروهاي وانت زامياد  تغييراتاعالم شركت زامياد در خصوص  پيرو

 برنامـه ريـزي  و با قابليت نرم افزاري محدود كننده سرعت و ثبت كيلومتر كاركرد واقعي خـودر  ECU جديد نرم افزار باكنترل يونيت اين نوع خودروها 
  .است شده

لذا با توجه به مطالـب   .قابل شناسايي مي باشندبرچسبي بر روي شيشه جلوي خودرو  نصببا  قابليت در كنترل يونيت موتور،نوع اين داراي خودروهاي 
  .آنها صورت پذيردلكين پذيرش اين نوع خودروها، اطالع رساني هاي الزم به مايا فوق الزم است كه در خصوص موضوع مذكور در زمان فروش و 

  
  
  
  
  
  
  
  

    شناساييقابل مونتاژ شده در اين نوع خودروها نيز با برچسبهايي مطابق شكل ذيل موتور واحد هاي كنترل الكترونيكي عالوه بر موارد فوق 
  .مي باشند

  
  

 ١١٠عت بيش از سرامكان رانندگي با عدم مراجعه خودروهاي فوق با اعالم ايراد در صورت  اطالعيهتاريخ ابالغ اين  از بديهي است: 1توجه 
شركت سايپا يدك تعهدي در قبال هاي طرح قديمي،  ECUو استفاده از  ECUدر صورت مبادرت نمايندگي ها به تعويض كيلومتر بر ساعت، 

  . ليه عواقب آن متوجه نمايندگي خواهد بودپرداخت هزينه كليم آنها نداشته و ك

  قابل توجه کلیه نمایندگی هاي مجاز منتخب زامیاد

 مجهز به محدود کننده سرعت 
کیلومتر بر ساعت 110حداکثر   
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  تصویب کننده  تایید کننده   تهیه کننده
  مهدي محمدي   -سیروس حیدري :   نام

  20/09/1391:  تاریخ
  امضا

  امیر ترابی زاده :  نام
  20/09/1391: تاریخ
  امضا

  فریبرز حیدري  :نام
  20/09/1391:  تاریخ
  امضا

  FRS1030: کد فرم                   سایپا خودرو امداد :8  مجاز نمایندگیهاي 7 : طذیرب مدیریتهاي  6 :بازرگانی معاون  5 : شبکه معاون 4 : خدمات معاون:  3 مدیرعامل مقام قائم:  2 عامل مدیر1 : نسخ توزیع

  سایپا یدكبازرگانی  شرکت
)سهامی خاص(  

 
)مهند سی و کیفیتمدیریت (  

   20/09/1391  :تاریخ

 2از 2  صفحۀ  15:  شماره  فنی  اطالعیه

  )دوگانه سوز و دیزل(  وانت زامیاد: نوع خودرو  

   و قابلیت ثبت کیلومتر کارکرد خودرونصب واحد کنترل الکترونیکی موتور با برنامه محدود کننده سرعت : موضوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

       پيموده شده توسط خودروواقعي شد، مسافت در اين نوع از واحدهاي كنترل الكترونيكي كه در صفحه قبل بدان اشاره  الزم به ذكر است
ره مي گردد به نحوي كه در در حافظه آن ذخي ،، بواسطه دريافت سيگنالهاي مختلف از سنسورهاي مرتبط)به صورت مجزا از صفحه نشانگرها(

   .ترهاي موتور قابل مشاهده مي باشددستگاه عيب ياب و رويت پارامطريق مسافت پيموده شده از  ر،ت عدم عملكرد كيلومتر شمارصو
   :به شرح ذيل مي باشدشيوه مشاهده مسافت پيموده شده از حافظه واحد كنترل الكترونيكي موتور 

 
 
 
   
  
  

  

 اتصال كانكتور عيب ياب به خودرو -١
 صفحه خودروهاي وانت زامياد به د رووو  ENTER و زدن كليد وانت نیسان سایپاانتخاب گزينه  -٢
 متناسب با نوع خودرو انتخاب هر كدام از محصوالت نيسان بوش، نيسان ديزل و شوكا  -٣
 انتخاب شود )هاپارامتر( ٤گزينه  ١تصوير شماره  مطابق -٤
  ي شودانتخاب و كيلومتر كاركرد واقعي خودرو بررس "كل كاركرد خودرو"عبارت   ٢تصوير شماره  مطابق -٥
كل كاركرد "گزينه بنزين  ECUترهاي و از طريق پارام "نیسان بوش " منوي درخصوص خودروهاي دوگانه سوز الزم است تا از : 2 توجه

  .بررسي شود  "خودرو
، بروز رساني دستگاه )صفحه بعد( محترم امور نمايندگي ها و مناطق ديريتم ١١/٠٩/٩١مورخ  79985شماره  بخشنامهمطابق :  3توجه 

در زمان پذيرش ) مطابق روش اعالم شده در اين اطالعيه( با مشخصات مذكور خودروهاي زاميادعيب ياب و بررسي كيلومتر كاركرد واقعي 
  . الزامي و عواقب عدم انجام آن به عهده نمايندگان محترم مي باشد

ومتر شمار است از تاريخ اين اطالعيه مالك كيلومتر كاركرد خودرو، دستگاه عيب ياب بوده و كيلومتر مشاهده شده بر روي صفحه كيلبديهي 
  .خواهد بودمالك عمل ن

١تصویر  ٢تصویر    
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