
تصويب كنندهتاييد كننده تهيه كننده

سيد جعفر تقوی -مهدی جواليی  نام:

00/00/1310تاريخ:

 ءامضا

 امير ترابی زاده نام:

00/00/1310تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيری نام:

00/00/1310تاريخ:

 ءامضا

امور مشتريان سايپا  -9   سايپاامدادخودرو -8 نمايندگيهاي مجاز -7 ذيربط مديريتهاي -6 معاون بازرگاني -5 پس از فروش معاون خدمات -4 معاون مهندسي و كيفيت  -3قائم مقام مديرعامل 2-مديرعامل -1 : توزيع نسخ

FRS1030كد فرم: 

()سهامي خاصسايپا يدكشركت تازرگاني 

()مديريت فني و گارانتي

00/1310/ 00 :تاريخ 

2از 1صفحةشماره:فني  اطالعيه

دستیگيربکس  1000دل آريو منوع خودرو: 

(به طرح بوش اصالح شده) BMDبا مارك  موتور خودروهای آريو گیربکس دستي ECUشناسايي وتعويض دستورالعمل موضوع: 

 قبثل تَجِ كليِ ًوبيٌذگي ّبي هجبص
ٍ ثب  BMDدستي ثب هبسک تجبسي گيشثکس خَدسٍي آسيَ   ECUايشادات هطبّذُ ضذُ دس هجوَعِپس اص فشٍش دس خصَظ ضجکِ خذهبت  گضاسضبت ٍاصلِ اص  پيشٍ

ليست )كِ  17/05/96لغبيت  05/12/95اص تبسيخ  هطوَل طشح فشا خَاىكليِ خَدسٍّبي ضشٍسيست ٍاحذ كٌتشل الکتشًٍيکي هَتَسثشسسي صَست گشفتِ تَجِ ثِ 

.فبقذ ايشاد جبيگضيي گشددقطعِ  ٍ تعَيض( ثخطٌبهِ اي تَسط هذيشيت اهَس ضجکِ، اطالع سسبًي خَاّذ ضذ خَدسٍّب هتعبقجبً طي
معيوب : ECUنحوه شناسايي 

ثِ طَس هعوَل دس صَست هشاجعِ هطتشي ثب يکي اص ايشادات ريل هَاجِ هي ضَيذ :

ECUثذٍى ٍجَد كذ خطب دس  EPCچک ٍ  چشاغ ضذى سٍضي -1

كذدّي ) تعشيف سَييچ ( عوليبت اًجبم اص آى ثعذ ضذى سٍضي عذم ٍ خَدسٍ ضذى خبهَش -2

گبص ًخَسدى خَدسٍ -3

كَيل يٍجَد كذ خطب -4

دس دستگبُ عيت يبة )كذّبي صحيح دس صفحِ دٍم اطالعيِ فٌي اطالع سسبًي ضذُ است( ECUهطبّذُ كذّبي هتفشقِ ًشم افضاس ٍ ٍسطى  -5

و تعريف سوييچ خودرو : ECUروش تعويض 
اص ثِ هٌظَس تعشيفف سفَييچ ّفبي خفَدسٍ     لزا پس اص هطبلعِ آى  ،پيَست اطالعيِ هي ثبضذ ECUثِ هٌظَس تسْيل دس فشآيٌذ تعويشاتي خَدسٍ دستَسالعول ثبص ٍ ثست 

 هَاسد ريل اطويٌبى حبصل فشهبييذ:

 ثبضذ.  BMDخَدسٍ  ECUالف(  ثشًذ 

ثشٍصسسبًي دستگبُ عيت يفبة ًسفخِ    "ٍ يب ثبالتش ثبضذ. ثشاي ثشٍصسسبًي دستگبُ عيت يبة هي تَاًيذ ثِ اطالعيِ فٌي  115ثشًبهِ عيت يبثي ضوب ثِ سٍص ٍ ٍسطى آى  ة(

 دس سبيت هٌْذسي ٍ كيفيت ثخص عيت يبة هشاجعِ ًوبييذ. "GENSW4C/1/1كذ هذسک  -115

 شاُ هطتشي ثبضذ.ّوهي ثبيست ج ( ّش دٍ سَئيچ خَدسٍ 

) نکته : در صفحه دوم مراحل تصويری تعريف سوييچ تا استفاده از دستگاه عية ياب نمايش داده شده است . ( مراحل تعريف سوييچ :
ٍاسد ثشًبهِ عيت يبة ضذُ ٍ گشٍُ سبيپب سا اًتخبة كٌيذ. -1

ضذُ ٍ گضيٌِ سيستن ضذ سشقت سا اًتخبة كٌيذ. S300ٍاسد هٌَي خَدسٍي  -2

هي ثبضذ تيک سجض سًگ سا اًتخبة كٌيذ. S300سَئيچ خَدسٍ سا ثبص كٌيذ ٍ اگش هطوئي ّستيذ كِ كبثل عيت يبثي ضوب كبثل  -3

 ( اكسس كذ خَدسٍ ) كذ كليذ ( چْبسدُ سقوي سا دسيبفت كٌيذ.پَستبلفشهْب ٍ گضاسش ّب  قسوت) ضبسي ( خَدسٍ دس سبيت سبيپبيذک )  VINثب ٍاسد كشدى ضوبسُ  -4

ّبيي كِ دستگبُ دس هَسد  ٍ چْبس سقن اٍل كذي كِ اص سبيت دسيبفت كشدُ ايذ سا ٍاسد ًوبييذ. پيغبم ًوَدُسا دس دستگبُ عيت يبة اًتخبة  ECUيٌِ سيست گض سپس

سيست ضَد. ECUثبص ٍ ثست سَئيچ هي دّذ سا ثِ دقت اًجبم دّيذ تب 

ّفبيي كفِ اًتخبة كٌيذ ٍ چْبس سقن اٍل كذي كِ اص سبيت دسيبفت كفشدُ ايفذ سا ٍاسد ًوبييفذ. پيغفبم    گضيٌِ سيست ايوَثاليضس سا دس دستگبُ عيت يبة دس گبم ثعذي  -5

دستگبُ دس هَسد ثبص ٍ ثست سَئيچ هي دّذ سا ثِ دقت اًجبم دّيذ تب ايوَثاليضس سيست ضَد.

6- ECU  ٍ ُقجلي خَدسٍ سا ثبص كشدECU سٍي جذيذ سا ًصت ًوبييذ. ٍ سپس هجذدا ٍاسد هٌَي سبيپب، خَدS300 .ضذُ ٍ گضيٌِ سيستن ضذ سشقت سا اًتخبة ًوبييذ
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 تصويب كننده تاييد كننده  تهيه كننده

 سيد جعفر تقوی -مهدی جواليی  نام:

  00/00/1310تاريخ:

 ءامضا

 امير ترابی زاده نام:

 00/00/1310تاريخ:

 ءامضا

 سيروان زبيری نام:

 00/00/1310تاريخ:

 ءامضا

امور مشتريان سايپا  -9   سايپاامدادخودرو -8 نمايندگيهاي مجاز -7 ذيربط مديريتهاي -6 معاون بازرگاني -5 پس از فروش معاون خدمات -4 معاون مهندسي و كيفيت  -3قائم مقام مديرعامل 2-مديرعامل -1 : توزيع نسخ

 FRS1030كد فرم: 

()سهامي خاصسايپا يدكشركت تازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

 00/1310/ 00 :تاريخ 

 2از 2صفحة شماره: فني  اطالعيه

 دستیگيربکس  1000دل آريو منوع خودرو:  

 (به طرح بوش اصالح شده) BMDبا مارك  موتور خودروهای آريو گیربکس دستي ECUشناسايي وتعويض دستورالعمل موضوع: 

 

 

        جْفت تعشيفف سا   گضيٌِ تعشيف كليذ سا سٍي دستگبُ عيت يبة اًتخبة كٌيذ ٍ چْبس سقن اٍل كذي كِ اص سبيت دسيبفت كشدُ ايفذ سا ٍاسد ًوبييفذ. تعفذاد كليفذّب     -7

  .يچ هي دّذ سا ثِ دقت اًجبم دّيذ تب تعشيف كليذ اًجبم ضَدّبيي كِ دستگبُ دس هَسد ثبص ٍ ثست سَئ ٍاسد ًوَدُ ٍ پيغبم 2

   تعريف سوييچ : یمراحل تصوير

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اصالح  ّبي ECUسديبثيكٌتشل ٍ ريل قبثل استفبدُ هي ثبضذ، ضوٌبً جذٍل ثِ ضشح  ECUكذ عوليبت ٍ صهبى تعشيف ضذُ ثشاي تعَيض  ،ضوبسُ سشيبل قطعِ: تَجِ 

      BMDهَتَس دس قسوت هٌَي ضٌبسبيي  EQ0S0302ٍ ضوبسُ ٍسطى  F01R0ADT67، ضوبسُ ًشم افضاس  BOS0100F01R00DU68ضذُ اص طشيق ضوبسُ سخت افضاس 
  .استاهکبى پزيش 

 

 شرح قطعه شماره سريال قطعه اصالح شده شرح كد عمليات زمان

1/1 3610012S  فشاخَاى تعَيضECU دستي 1600  -ٍاحذ كٌتشل الکتشًٍيکي هَتَس 422383 آسيَ ٍ هعشفي سَئيچ 
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 خودروی آریو گیربکس دستی ECUتعویض  دستورالعمل

 

 

 



 

 

 



 

 




