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 B30خودروي نحوه تعریف ریموت کنترل  : موضوع اطالعیه

خدمات پس از فروش نمایندگیهاي محترم  

اقدام نمایید :  آنیف تورالعمل ذیل نسبت به تعرمطابق دس ،B30 يخودروریموت کنترل نیاز به تعریف در صورت  

مغزي سوئیچ قرار  داخلها را کلیدتگاه دیاگ به خودرو، یکی از بعد از اتصال دس - 1

.سوئیچ را باز کنید ه وداد

شوید. )BCMل بدنه (ماژو را انتخاب نموده و وارد منوي  B30خودروي  - 2

 گزینه تعریف کلید را انتخاب نمایید. - 3

عدي که . تایید کنید و در مرحله بدر این مرحله از شما تاییدیه براي وارد کردن شماره شاسی می خواهد دیاگ دستگاه - 4

نظر نمایید. دستگاه، از آن مرحله صرف )  Xوارد نمایید، با زدن دکمه ( باید شماره شاسی را

آن را تایید نمایید. ،) خودرو به شما نشان داده می شودVINمجددا شماره شاسی ( این مرحلهدر  - 5
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رقمی خواهد داد که نیاز است آن را به  12یک کد  دیاگ در این هنگام دستگاه - 6

 د.گردافت دری رقمی 4 ارائه داده و کدخدمات پس از فروش اداره فنی و مهندسی 

ي خودروي مورد دریافت کد تعریف ریموت برا جهت نمایندگان محترم :ضروري توجه

( از طریق چارگون .را به صورت کتبی به اداره فنی و مهندسی ارسال نمایند ، مراتبنظر

   )h.mashayekhi@bahman.irیا ارسال ایمیل به آدرس 

  تماس :  تلفن

  مشایخی)آقاي (      021- 48097197

 (آقاي حسینی)      021- 48097574

  

  کد، آن را در قسمت مربوطه وارد نموده و تایید نمایید.پس از دریافت  - 7

  

  

  

  

از شما می خواهد که کلید دوم را در مغزي سوئیچ قرار  دیاگ در این هنگام دستگاه - 8

 بگذارید و دکمه تایید را بزنید. ONداده و آن را روي حالت 

 
 

 

 و و آن را خارج نمایید (سوئیچ را ببندید) قرار داده OFFحالت سوئیچ را برروي  ،بعد از فشار دادن دکمه تاییدفاصله بال - 9

  را فشار دهید. ریموت )UNLOCKبازکردن دربها( دکمهبه مرت 3 می بایست  ثانیه 10در فاصله زمانی 

صورت  UNLOCKمرتبه فشار دادن دکمه  3 ،ثانیه 10 زمان مدتهمان  در نیز مانند ریموت اول بایدبراي ریموت دوم 

  پذیرد.  
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 نمایید تا فرایندصبر سوئیچ را باز کنید.یکی از کلیدها را در مغزي قرار داده و  -10

 تکمیل گردد.  

  

  

  

 " ECUپاسخ منفی از  دریافت "، پیغامی با عنوان کلیدیف ، حتی با وجود انجام درست مراحل تعرعملیاتدر پایان  -11

  دستگاه خارج شوید. کلیدمنوي تعریف ظاهر می گردد که اهمیتی نداشته و می توانید از 

  

  

  

  

  

  

 هاعملکرد روشن کردن خودرو و باز و بست قفل دربصحت را از لحاظ  ي آنهاهر دو ،کلیدتعریف فرایند پس از پایان  -12

 بررسی نمایید. 

 
 جهت انجام فرآیند از کد اجرت ذیل و به صورت گارانتی استفاده نمایید. -13

 

  کد اجرت  نام عملیات  ردیف

  5112-028  تعریف کلید  1
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