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معرفي سيستم هاي
 »Immobilizer«ضدسرقت 

و نحوه معرفي كُد سوئيچ

امداد خودرو ايران تكرشاداره آموزش 

02162999292 www.digi-khodro.com

02162999292 www.digi-khodro.com



2 
 

  
 بسمه تعالي

  

دادگران عزيزخدمت شما دوستان ، سروران گرامي و امباسالم   

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران در زمينه امدادرساني و  
مردم شريف حاميان ايران خودرو و تمامي  ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به

ايران، تصميم به تهيه و تنظيم كتابچه هاي آموزشي گرفته است تا به شما عزيزان 
.رتوان شمائيمشما هستيم و ياور دستهاي پثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار   

  

  باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

  

 هيچكس درراه نمي ماند
  

  اداره آموزش امدادخودرو ايران
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  در خودرو يا ضد سرقت اليزريسيستم ايموب
هدف از طراحي اين سيستم جلوگيري از سرقت خودرو بوده است كه با 

ميالدي سرقت  1993بوده ايم در اوايل سال پيشرفت تكنولوژي شاهد آن 
هاي بيمه به فكر راه حل  در آلمان شركت .اتومبيل رو به فزوني گذاشته بود

ه با اين مشكل افتادند و در ساير كشور ها نيز موسسات لمناسبي براي مقاب
و سازمانهاي دولتي نيز دست به كار شده و تمركز خود را بر روي خودرو ها 

حل هاي مختلفي براي جلوگيري از سرقت خودرو ها با توجه  راه. گذاشتند
به شرايط هر كشور و نيازهاي مشتري اتخاذ شد در آمريكا ورود بدون كليد 
و در فرانسه نيز برروي سيستمهاي امنيتي مخفي و دور از ديد افراد مورد 

يوئي استفاده دتحقيق و آزمايش قرار گرفت و نهايتا در آلمان فركانس را
كه در نهايت پس از آزمايشهاي مختلف سيستم آخر به عنوان راه شد 

هاي آن بر آمدند كه در اين  در صدد توسعه قابليت اصلي انتخاب شده  و
فصل به بررسي اين سيستم در توليدات داخلي شركت ايران خودرو و 

  .همچنين نحوه عملكرد هريك از آنها مي پردازيم

اين نوع از سيستم ضد سرقت عموما از اجزا مشابهي تشكيل شده است كه 
  : به ترتيب ذيل ميباشد
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 ميكرو چيپ حافظه -1

 آنتن ترانسپوندر  -2

3- ICU 
4- ECU 

ميكرو چيپ حافظه به عنوان يك فرستنده در داخل كليد قرار داده شده 
 است و با قرار گرفتن در داخل حوزه ميدان مغناطيسي آنتن ترانسپوندر كه

حول مغزي سوئيچ قرار دارد اطالعات از ميكرو چيپ به آنتن انتقال پيدا 
ميكند اين ارتباط از طريق جريان القائي است و بدين صورت ميباشد كه 
ترانسپوندر از يك سيم پيچ و يك واحد الكترونيكي تشكيل شده و قسمت 

كند كه الكترونيكي جريان متناوبي با فركانس باال را به سيم پيچ ارسال مي
باعث ميشود در آن ميدان مغناطيسي ايجاد شود و درون چيپ حافظه هم 
قطعه اي حساس به ميدان مغناطيسي تعبيه شده است كه در اثر جريان القا 

شده توسط ترانسپوندر واكنش نشان داده و با عوض كردن جريان در  
و كد جواب داده ) دكودر( ICUترانسپوندر باعث ميشود كه حلقه داخلي به 

خوانده شود تراسپوندر ها در واقع پلي ميان چيپ درون كليد خودرو و 
ICU )مي باشند و با تعويض آن مشكلي در عملكرد دستگاه به ) دكودر

يكي باشد يك كد جديد  ICUحال اگر كد چيپ با كد . وجود نمي آيد
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موتور فرستاده ميشود و قفل نرم افزاري آن باز مي  ECUساخته شده و به 
د  و همچنين اين كد به چيپ حافظه نيز ارسال شده و جايگزين كد شو

  .شود قبلي ميگردد و براي دفعه بعد از اين كد استفاده مي

   207 -206اليزر يسيستم ايموب

به اين صورت عمل  در اين خودروهااليزر يا ضد سرقت يسيستم ايموب
ميكند كه با وارد كردن سوئيچ در مغزي ارتباط چيپ حافظه كه در داخل 

 كه دور مغزي سوئيچ قرار دارد قرار دارد با آنتن ترانسپوندر ريموت
 COMواطالعات به صورت امواج راديوئي به  ميشودبرقرار ارسال  2000
 BSIكد شدن به صورت يك پيام خبري به سمت  پس ازودر آنجا  شده

و با  گرفتهمورد تجزيه و تحليل قرار  BSIاين كد در و  ارسال مي شود
در و مقايسه مي شود  موجود است BSIشرايط پيش فرضي كه در حافظه 
 ECUاطالعاتي جهت گشودن قفل  BSI صورت تطبيق اين دو كد با هم

و تحليل نموده و در صورت صحت اين كد را تجزيه  ECUارسال نموده و 
   .ميگردداطالعات  قفل نرم افزاري آن باز شده و موتور آماده روشن شدن 
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   :تعريف كليد

توسط دستگاه عيب ياب ابتدا نوع خودرو را انتخاب نموده  ددر تعريف كلي
وسپس وارد منوي تعريف كليد شده و بعد از آن گزينه ترانسپوندر نمايش 
داده شده وسپس دستگاه كد چهار رقمي را مي خواهد در اين قسمت بايد 

هاي دانلود شده  BSIكد پاك شده نيز جزء  BSIتوجه داشت از آنجائي كه 
  .كد صحيح وارد نشود باعث بوجود آمدن مشكالت ذيل ميگردد ميباشد اگر

كد اشتباه را وارد نمائيم دستگاه وارد مرحله بعدي ميشود اگر  -1
وتعداد كليد را مي خواهد پس از وارد كردن تعداد كليد دستگاه 
اعالم ميكند كه كليد خراب است و عمليات در همين جا متوقف 

 .مي شود
صحيح را بدست آورده و وارد دستگاه اگر پس از اين مرحله كد  -2

كنيم پيغام كد وارد شده صحيح نمي باشد اعالم مي شود چون كد 
ثبت شده و جهت رفع  BSIاشتباهي كه ما قبال داده بوديم برروي 

را دانلود نموده تا كد چهار رقمي صحيح  BSIاين ايراد بايد مجددا 
  .وارد شده و تعريف كليد انجام شود
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رابطه مستقيم با عملكرد  اين خودروهاتعريف كد سوئيچ در : نكته
ريموت كنترل دارد يعني تا زماني كه سوئيچ تعريف نشود ريموت كنترل 
پمپ دربها را باز و بسته نميكند ولي مي توانيم عملكرد آن را در پارامتر 

Com2000  مشاهده كنيم.  

سيستم ريموت كنترل به دو صورت قديم وجديد در پيكره بندي  :نكته
BSI  در غير  شودموجود است كه بايد نوع قديم يا جديد آن را مشخص

   .ممكن است ريموت كنترل سوئيچ فعال نگردداين صورت 

در هنگام تعريف كليد بايد قبال از سالم بودن ريموت آن مطمئن : نكته
پس از كد دادن براي خودروي ديگر قابل باشيم چون در غير اين صورت 

. شنده نيز نمي باشدواستفاده نخواهد بود وهمچنين قابل عودت به فر
جهت اينكه با چنين مشكلي مواجه نشويم بايد مراحل ذيل توسط 

قبل از تعريف  دستگاه عيب ياب بررسي شود تا از سالم بودن ريموت
  .اطمينان حاصل نماييم كليد
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  :دن ريموت كنترلنحوه فعال كر

  شود اين عمليات طي دو مرحله زير انجام مي

ابتدا توسط دستگاه وارد منوي عيب يابي شده و تجهيزات جانبي را  -1
شده و در قسمت   COM2000انتخاب نموده و سپس وارد منوي

كنيم كه بايد به صورت زير  پارامترها فركانس ريموت را بررسي مي
 .باشد

 حاضر          ريموت       -

 فعال     فركانس باز      -

 غير فعال  فركانس بسته     -

توان عمليات تعريف كليد را انجام داد  كه اگر اين وضعيت وجود داشت مي
و مطمئن باشيم كه ريموت كنترل ما پس از تعريف كليد فعال خواهد بود 

  .ولي اگر اين وضعيت مشاهده نشد بايد وارد مرحله دوم شويم

را انتخاب ميكنيم وسپس وارد  BSIوارد منوي عيب يابي شده و  -2
منوي پيكره بندي شده و طريق گزينه انتخاب مشتري وضعيت باز و 

 .بست قفل ها را بررسي ميكنيم كه داراي چهار حالت زير ميباشد
- Type With Fog Lamps previous مدل قديم با المپ مه شكن 
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-  Type Without Fog Lamps reviousP  مدل قديم بدون المپ مه
 نداريم اين مدل را در خودرو هاي موجود در ايرانشكن كه 

- Type With Fog Lamps New مدل جديد با المپ مه شكن 

- Type Without  Fog  Lamps New  مدل جديد بدون المپ مه
 نداريم اين مدل را در خودرو هاي موجود در ايران شكن كه

اگر گزينه اول يعني مدل قديم با المپ مه شكن بود بايد تبديل به حال 
گزينه سوم يعني مدل جديد با المپ مه شكن شود و اگر گزينه سوم بود 

شود سپس بايد دوباره مرحله يك  تبديلگزينه اول  به برعكس يعني بايد
رابررسي كنيم و مطمئن شويم كه وضعيت نهائي در مرحله يك به وجود 

  .تآمده اس

ميتوانيم كليد را  كه وضعيت نهائي در مرحله يك حاصل شدپس از آن
  .تعريف كنيم و از عملكرد ريموت كنترل آن اطمينان خاطر داشته باشيم

درصورتي كه اين وضعيت را بررسي نكرده و پس از تعريف كليد : نكته
عمل نميكند ديگر  معيوب مي باشد و  متوجه شويم كه ريموت كنترل آن

جديد براي آن خودرو  كنترل كاري نمي شود كرد و بايد يك كليد وريموت
  .تعريف شود
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  :دانلود شده با توجه به عالئم BSIخام با  BSIتفاوت 

چراغ سقف را در حالت الي دري مي گذاريم اگر سوئيچ را داخل مغزي قرار 
د نشان دهنده اين چراغ سقف روشن شووداده و يك بار باز و بسته كنيم 

پاك شده است و يا چيپ  BSIخام ميباشد و يا حافظه دائم  BSIاست كه 
حال اگر بعد از خارج كردن سوئيچ از . حافظه داخل ريموت وجود ندارد

قبال دانلود شده است و يا حافظه  BSIمغزي چراغ سقف روشن شود يعني 
دائم آن پاك نشده و خودرو در حالت معمولي و زماني كه مشكلي ندارد نيز 

اي كه كد آن پاك شده باشد  BSIالزم به ذكر است كه .  همين عالئم را دارد
   .دانلود شده را خواهد داشت BSIهم عالئم 

  : BSIداليل پاك شدن كد يا همان حافظه موقت 

 مدلهاي قديمي اتفاق افتاده استكه اغلب در  BSIم افزاري ضعف نر -1
  BSIبا افت ولتاژ به هر دليل باعث پاك شدن كد سوئيچ از حافظه 

 .ميگرديد
سيستم جرقه ايراد داشته باشد يعني شمع و وايرها و يا كوئل  -2

 .مشكل داشته باشند
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نيز ميتواند دليلي بر پاك شدن  BSIخرابي سخت افزاري خود  -3
 .كد از حافظه آن باشد

  

  : BSIند مورد ازعالئم پاك شدن كد از حافظه چ

در مدل هاي قديمي شيشه باالبر كار نمي كند ولي در مدل هاي جديد 
 ديگر در هنگام پاك شدن كد اين ايراد مشاهده نمي شود

بسته نمي  ريموت كنترل خودرو عمل نمي كند و پمپ دربها را باز و -1
 كند

در مدل هاي قديمي هنگامي كه ضبط را روشن مي كنيم هر  -2
چند ثانيه يك بار صداي يك بوق آالرم شنيده مي شود و در مدل 
هاي جديد يا صداي بوق مانند مدل هاي قديمي وجود دارد ويااينكه 

 .هر چند ثانيه يك بار در پخش صدا مكث خواهيم داشت

  : BSIشدن كد از حافظه  تست اهمي جهت اطمينان از پاك

با  CANدو سيم به هم بافته شده مربوط به شبكه  ECUدر سوكتهاي پشت 
كه ميتوان در دو حالت يعني زماني كه . وجود دارد 9001و  9000شماره هاي 

را از  ECUسر جاي خود وصل مي باشد و يا زماني كه سوكت  ECUسوكت 
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تست اهمي  در زماني كه سوئيچ بسته است سر جاي خود خارج كرده ايم
مابين اين دو سيم را انجام داده و با اندازه گيري مقاومت بين اين دوسيم 

جهت اين تست به اين . خيرپاك شده يا  BSIمطمئن شويم كه كد از حافظه 
 9001و  9000صورت عمل مي كنيم كه پايه هاي اهم متر را به سيم هاي 

 60متصل است بايد مقاومت  ECUتي كه سوكت وصل مي نمائيم و در حال
نشان دهنده اين است كه كد سوئيچ پاك نشده  واهم را داشته باشيم 

را باز كرده ايم  ECUهمين تست را مي توانيم در حالتي كه سوكت . است
نيز انجام دهيم با اين تفاوت كه مقاومت بين دو سيم زماني كه كد پاك 

  .مي باشداهم  120نشده باشد 
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 ECUبا  ROAو پارس و سمند و  405اليزر درخودروهاي يسيستم ايموب
  :زيمنس

با آنتن ) چيپ حافظه(قرار دادن سوئيچ در داخل مغزي ارتباط تگ  با
ترانسپوندر كه دور مغزي است بر قرار شده و آنتن اطالعات دريافتي از 

كه در پشت آمپر واقع شده  ICUسوئيچ را به صورت يك كد در آورده و به 
تجزيه و تحليل شده و در صورت صحيح  ICUارسال ميكند اين كد در 

به آن  ECUاطالعاتي را جهت باز شدن قفل نرم افزاري   ICU بودن كد
نيز پس از تجزيه وتحليل صحت اين اطالعات قفل نرم  ECUارسال ميكند و 

  .   هد بودافزاري را باز كرده و خودرو آماده روشن شدن خوا

داراي دو سوكت  ICUزيمنس  ECUاليزر خودروهاي يدر سيستم ايموب
پايه به زير آن وصل  8يك سوكت سه پايه به كنار آن و يك سوكت . است

مي باشد و اتصال  ICUسوكت سه پايه مربوط به ارتباط بين آنتن و . ميشود
  : باشد پايه به شرح ذيل مي 8هر يك از پايه هاي سوكت 

  جعبه فيوز اصلي F25وصل به برق مثبت از فيوز :  1پايه 

  وصل به اتصال بدنه منفي:  2پايه

  ايموبياليزروصل به چراغ :  3پايه
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 F12به فيوز  405وصل به برق مثبت بعد از سوئيچ ودر خودروي :  4پايه

  دوگانه سوز ECUدر  53  بنزين و پايه ECUدر  6وصل به پايه :  5پايه

  خالي:  6پايه

  وصل به كانكتور عيب ياب:  7پايه

  دوگانه سوز ECUدر  78بنزين و پايه  ECUدر  56وصل به پايه :  8پايه

  :زيمنس ECUبا  مولتي پلكس سمند درICUپايه 8اتصال پايه هاي كانكتور

   ICNنود 1پايه و  CCNنود 2وصل به پايه: 1پايه

  اتصال بدنه: 2پايه

  ICNنود 13وصل به پايه: 3پايه

  سوييچ از برق مثبت بعد: 4پايه

 FNپايه قهوه اي نود 48ازC3 وصل به پايه: 5پايه

  خالي : 6پايه

  عيب ياب كانكتور 11وصل به پايه : 7پايه

  عيب ياب كانكتور 7وصل به پايه: 8پايه
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  :همي آنتنتست اُ

 اهم مي باشد 8آنتن مقاومت  2و1بين پايه هاي  -1

 مقاومت بي نهايت مي باشد  3با پايه  2و1بين پايه هاي  -2

  در غير اين صورت آنتن ترانسپوندر ايراد دارد و بايد تعويض شود

  

  :اليزريعيب يابي سيستم ايموب

 6بايد به پايه  ICUدر  5چك شود يعني پايه  ECUو  ICUارتباط بين  -1
و همچنين . دوگانه سوز متصل باشد ECUدر  53بنزين و پايه  ECUدر 

 ECUدر  78بنزين و پايه  ECUدر  56بايد به پايه  ICUدر  8پايه 
 )تست توسط اهم متر يا تست المپ. (دوگانه سوز متصل باشد

بايد داراي برق  4و  1چك شود يعني پايه هاي  ICUبرق و بدنه   -2
سط تست تست تو. (بايد اتصال بدنه منفي داشه باشد 2مثبت و پايه 

 )المپ
و  2و  1چك شود يعني بايد ببينيم پايه هاي  ICUارتباط آنتن و   -3

 . متصل مي باشد ICUآنتن به سوكت سه پايه  3
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زيمنس در  ECUدار با  ايموبياليزردر خودروهاي : ايموبياليزرعالئم چراغ 
در پشت آمپر روشن ) ايموبياليزرچراغ (حالت سوئيچ بسته چراغ قفل 

و در حالت سوئيچ باز خاموش مي شود ) چشمك ميزند(خاموش ميشود 
ايراد داشته باشد در حالت سوئيچ  ايموبياليزرولي در زماني كه سيستم 

  .باز هم چشمك ميزند
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  : Valeo  (ECUو  S2000 SLC(درخودروهاي با ايموبياليزرسيستم 

با آنتن ) چيپ حافظه(باقرار دادن سوئيچ در داخل مغزي ارتباط تگ 
ترانسپوندر كه دور مغزي است بر قرار شده و آنتن اطالعات دريافتي از 

كه آن هم با آنتن در يك  ICUسوئيچ را به صورت يك كد در آورده و به 
 ICUمجموعه دور مغزي سوئيچ مي باشد  ارسال ميكند اين كد در 

اطالعاتي را جهت   ICUحليل شده و در صورت صحيح بودن كدتجزيه و ت
نيز پس از  ECUبه آن ارسال ميكند و  ECUباز شدن قفل نرم افزاري 

تجزيه وتحليل صحت اين اطالعات قفل نرم افزاري را باز كرده و خودرو 
  .آماده روشن شدن خواهد بود

 Valeoو  S2000SLC هايECU با هايخودرو ايموبياليزردر سيستم 
با هم در يك مجموعه و دور مغزي سوئيچ  ICUآنتن ترانسپوندر و 

پايه مي باشد كه اتصال هر يك از اين  5قراردارند و داراي يك سوكت 
  :پايه ها به شرح ذيل مي باشد

 خالي:  1پايه -1

 وصل به برق سوئيچ:  2پايه -2

 وصل به برق مستقيم از جعبه فيوز:  3پايه -3
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  اتصال بدنه:  4پايه -4
 خالي:  5پايه -5

  F3پايه شماره   ECUپايه قهوهاي 48وصل به كانكتور :  6پايه -6

در اين سيستم زماني كه خودرو استارت خورده و روشن نمي شود  : نكته
اگر ايراد از ناحيه سوئيچ و تگ داخل آن باشد و ما بخواهيم با سوئيچ ديگر 

نيه پس از ثا 30روشن شدن خودرو را امتحان كنيم بايد حداقل به مدت 
خارج كردن سوئيچ معيوب صبر كنيم و سپس سوئيچ دوم را آزمايش كنيم 

وارد مد حفاظت مي شود و خودرو با سوئيچ  ICUچون در غير اين صورت 
  .دوم هم روشن نخواهد شد

وجود ندارد و  ايموبياليزردر اين خودروها چراغ : ايموبياليزرعالئم چراغ 
به اين ترتيب . ق چراغ چك اعالم ميشوداز طري ايموبياليزرايراد سيستم 

چراغ (كه در صورت بروز مشكل وقتي كه سوئيچ را باز ميكنيم چراغ چك 
الزم به ذكر است در ) چشمك ميزند(روشن و خاموش مي شود ) انژكتور

حالت سوئيچ بسته هيچگونه عالئمي در پشت آمپر مشاهده نمي شود 
كند و در هر صورت با بستن براي سيستم سالم و ايراد دار فرقي نمي (

  )سوئيچ راننده هيچ چراغي را مشاهده نخواهد كرد
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اليزر يعالئم چراغ ايموب 7.4.4بوش  ECUدر سيستم ضد سرقت با : نكته
  .مي باشد S2000 SLCمشابه سيستم 

  

  :ECU Bosch 7.4.9  با   EF7موتور ملي يا اليزر در خودرو يسيستم ايموب

با آنتن ) چيپ حافظه(باقرار دادن سوئيچ در داخل مغزي ارتباط تگ 
ترانسپوندر كه دور مغزي است بر قرار شده و آنتن اطالعات دريافتي از 

 كه در پشت آمپر واقع شده ICUسوئيچ را به صورت يك كد در آورده و به 
)ICU  با  ايموبياليزردر سيستمECU  بوش كمي كوچكتر ازICU   در سيستم

ولي محل قرار گيري آن در هر دو مدل   زيمنس است ECUبا  ايموبياليزر
تجزيه و تحليل شده و  ICUكند اين كد در  ارسال مي )پشت آمپر مي باشد

اطالعاتي را جهت باز شدن قفل نرم   ICU ،در صورت صحيح بودن كد
نيز پس از تجزيه وتحليل صحت  ECUبه آن ارسال ميكند و  ECUافزاري 

اين اطالعات قفل نرم افزاري را باز كرده و خودرو آماده روشن شدن خواهد 
  . بود
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آنتن داراي يك سوكت  ECU Boschخودرو هاي با  ايموبياليزردر سيستم 
اتصال هر  نحوه پايه مي باشد كه 5داراي يك سوكت  ICUدو پايه بوده و 

  :ذيل مي باشديك از اين پايه ها به شرح 

 آنتن 1وصل به پايه:  1پايه -1

 H4و  K2پايه هاي  ECUوصل به :  2پايه -2

 رله دوبل 9پايه ازوصل به برق سوئيچ :  3پايه -3

 اتصال بدنه منفي:  4پايه -4

 آنتن 2وصل به پايه:  5پايه -5

رله دوبل تامين ميشود و  9از پايه  ICUبرق بعد از سوئيچ چون : نكته
 از همين پايه ارسال ميشودسنسور اكسيژن اول و دوم هم  همچنين برق

اكسيژن باعث ايراد در سيستم ممكن است خرابي سنسور  بنابراين
  .اليزر شوديبايمو

  شود ايموبياليزرافت ولتاژ باطري ميتواند باعث ايراد در سيستم : نكته
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ها در هنگام سوئيچ بسته عالئم در اين خودرو :ايموبياليزرعالئم چراغ 
خاصي در پشت آمپر مشاهده نميشود ولي در صورت بروز ايراد در سيستم 

به صورت ) چراغ قفل( ايموبياليزردر حالت سوئيچ باز چراغ  ايموبياليزر
     .ثابت روشن مي ماند

نيز از همين نوع بوده نياز به تعريف  7.4.4مورد استفاده در بوش  ICU: نكته
  .چ نداردسوئي

 ECU BOSCHدر سمند مالتي پلكس با  ICUپايه  5هاي كانكتور  اتصال

7.4.9:  

 وصل به پايه يك آنتن ترانسپوندر  -1

 

 D2پايه قهوه اي و از پايه  48كانكتور   FNنود C3وصل به پايه  -2
كانكتور  H4و  K2وصل به پايه هاي  FNپايه خاكستري  32كانكتور 

 ECUپايه قهوهاي  48

 رله دوبل 4از پايه  برق سوئيچ -3

 اتصال بدنه -4

  آنتن ترانسپوندر  2وصل به پايه  -5
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  : 90اليزر در خودروي تندر يسيستم ايموب

در اين سيستم با قرار گرفتن سوئيچ داخل مغزي سوئيچ آنتن ترانسپوندر 
شروع به ارتباط با چيپ حافظه داخل سوئيچ  ددور مغزي سوئيچ قرار دار

كرده و كد ويژه سوئيچ را به طريق راديوئي از روي چيپ حافظه برداشت 
 40سوكت  16سوكت خاكستري خود به پايه  4مي نمايد و از طريق پايه 

را  ICUوظيفه  UCHاز آنجائي كه  و. ارسال مي كند UCHپايه مشكي رنگ 
يق پايه رتحليل اين كد و صحيح بودن آن از طپس از تجزيه و  انجام ميدهد

ارسال  ECU 58به پايه  اطال عات را پايه مشكي رنگ خود 40سوكت  36
نيز پس از تجزيه و تحليل اين كد و در صورت صحيح بودن  ECUو  نموده

آن سوئيچ را به عنوان سوئيچ مالك خودرو قبول كرده و قفل نرم افزاري 
ECU خواهد شدروشن شدن  و خودرو آماده باز شده.  

از خودروئي به خودروي  ايموبياليزرجهت جابجائي ست كامل سيستم : نكته
  .را منتقل كنيم ECUو  UCHديگر و روشن كردن آن بايد مجموعه كليد و 

  : Clipتوسط دستگاه عيب ياب  90تعريف كليد در خودروي تندر 

 UCHابتدا دستگاه را به كانكتور عيب ياب خودرو وصل كرده و وارد منوي 
كه با عالمت آچار مشخص شده مي  Settingشده و سپس وارد منوي 
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شده و بر روي عالمت قفل  Configurationاز آن وارد منوي  شويم بعد
مي  Key Assigmentآبي رنگ سمت چپ صفحه ميرويم و وارد منوي 

 offكليد اول را وارد مغزي سوئيچ كرده و در حالت  لهدر اين مرحشويم 
كليد اول را در آورده و كليد  سپسميكنيم  offو دوباره  on بعدقرار داده و 

 در پايانميكنيم  offو مجددا  onدوم را وارد مغزي سوئيچ ميكنيم و آن را 
رقمي در اختيار ما ميگذارد كه ما بايد آن  24اين عمليات دستگاه يك كد 

را همراه با شماره شاسي خودرو به شركت رنو پارس ارجاع داده و منتظر 
رقمي در اختيار ما قرار دهد بعد  13بمانيم تا شركت در جواب آن يك كد 

ارد مغزي رقمي را در دستگاه وارد كرده و سپس كليد اول را و 13اين كد 
سوئيچ ميكنيم و با باز كردن سوئيچ ، كليد اول معرفي ميشود و همين كار 

  .را برروي كليد دوم انجام ميدهيم تا كليد دوم نيز معرفي شود

رقمي  24بايد توجه داشت كه در تعريف كليد هنگامي كه دستگاه كد : نكته
بوديم حال پس از  را به ما اعالم ميكند ما كليد دوم را داخل مغزي قرار داده

رقمي و وارد كردن آن در دستگاه پيغام سوئيچ را باز كنيد  13دريافت كد 
روي صفحه خواهد آمد كه در واقع منظور همان باز كردن سوئيچ توسط 
كليد اول مي باشد و ما بايد كليد دوم را كه در مرحله قبلي داخل مغزي 

بتدا به عنوان كليد اول بوده از مغزي خارج كرده و همان كليد را كه در ا
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انتخاب كرده بوديم وارد مغزي كنيم و سپس سوئيچ را باز كنيم در غير اين 
صورت اگر به اين مورد توجه نكرده و همان كليد دوم را كه از مرحله قبل 

  .داخل مغزي بوده باز كنيم كليد تعريف نخواهد شد

رقمي توسط  24د در تعريف كليد بايد توجه داشت كه پس از اينكه ك: نكته
همراه با (دستگاه اعالم شد مدت زماني طول خواهد كشيد تا ما آن را 

به شركت رنو پارس اعالم كنيم و آنها در جواب كد ) شماره شاسي خودرو
رقمي را در اختيار ما بگذارند و اگر در اين فاصله زماني به هر دليلي  13

قطع شود بايد تمامي عمليات مجددا تكرار  UCHارتباط دستگاه با خودرو و 
رقمي جديد در اختيار ما قرار ميدهد  واين كد  24شود و دستگاه يك كد 

رقمي جديد به شركت ارجاع داده  13جديد بايد دوباره جهت دريافت كد 
رقمي اعالم ميكند و  24به عبارت ديگر دستگاه هر بار يك كد . شود

رقمي جديد در جواب اعالم  13بار يك كد شركت هم باتوجه به اين كد هر 
  .خواهد كرد

  : ايموبياليزرعالئم چراغ 

هر ثانيه يك  ايموبياليزردر حالت سوئيچ بسته چراغ  90در خودروي تندر   
بار خاموش و روشن مي شود و در حالت سوئيچ باز به صورت ثابت روشن 
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حظه اي مي ماند در صورت خرابي زماني كه سوئيچ باز چراغ بصورت ل
  .خاموش و روشن مي شود

   :اليزر در خودروي سوزوكييسيستم ايمو ب

قطعه  در داخل مغزي ارتباط كليددر اين سيستم با قرار گرفتن 
كه داراي يك كد ويژه به نام ترانسپوندر مي  الكترونيكي داخل كليد

كه به صورت يك مجموعه دور مغزي  ICMبا آنتن ترانسپوندر و  باشد
بعنوان يك واسطه ارتباطي عمل  ICM و شدهسوئيچ قرار دارد بر قرار 

س از پ ECM ارسال ميكند و ECMكرده و كد ترانسپوندر كليد را به 
شناسائي  تطبيق اين كد با كدي كه قبال بر روي آن ثبت شده است و 

كرده و خودرو روشن كليد مالك خودرو قفل نرم افزاري خود را باز 
 Key Lessالزم به ذكر است كه اين سيستم در خودروهاي. خواهد شد

فعال شده ) كمتر سانتيمتر و80حدودا(با نزديك شدن كليد به مغزي 
 و با كليد بر قرار خواهد شد ICMو ارتباط بين آنتن ترانسپوندر و 

 تطبيق اين كدنيز پس از  ECMضمن باز شدن قفل مغزي سوئيچ قفل 
 قفل نرم افزاري خود را باز كرده با كدي كه قبال در آن ثبت شده است

 .و خودرو روشن خواهد شد
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  :  ICM  ايموبياليزرمدول كنترل 

يك گيرنده راديوئي مي باشد كه كد ترانسپوندر را از روي قطعه 
ارسال ميكند و در  ECMالكترونيكي داخل سوئيچ خوانده و براي 

صورت نمي   ICMتحليل بر روي اين كد در واقع هيچگونه تجزيه و 
  .گيرد

در اين خودرو كه فقط نقش يك  ICMبا توجه به عملكرد : نكته
ايفاء ميكند مي توان  ايموبياليزرگيرنده و فرستنده را در سيستم 

نتيجه گرفت كه جهت روشن كردن خودرو و جابجاي ست كامل فقط 
در تمامي  ICMمي باشد به عبارت ديگر  ECMنياز به كليد و 

  .خودروهاي سوزوكي عملكردي مشابه دارد

  : تعريف كليد در خودروي سوزوكي

و الزم به  شوند و كليد به هم معرفي مي ECMدر تعريف كليد فقط 
ذكر است كه بر خالف برخي از خودرو ها كه بيش از يك بار نمي توان 

كد  ECMكد داد در خودروي سوزوكي مي توان چندين بار به  ECUبه 
يك  ECMميتوان  حتييف كرد رداد و كليد جديد را براي آن تع

خودرو را بر روي خودروي ديگري نصب كرد و با تعريف كليد آن را 
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جهت اين كار دستگاه عيب ياب را به خودرو وصل كرده و . روشن كرد
پس از تنظيمات مربوط به تاريخ دستگاه و كاتريج مربوطه دو عدد كد 

قمي را وارد مي نمائيم الزم به ذكر است كه قبل از ر 4رقمي و  6رمز 
  . وارد كردن اين كدها بايد كدسوئيچ هاي قبلي پاك شود

  :هاي مربوط به دستگاه عيب ياب سوزوكي كاتريج

دستگاه عيب ياب سوزوكي داراي سه عدد كاتريج جداگانه مي باشد 
 ccبراي عيب يابي سوزوكي با موتور   67910كه كاتريج اول با شماره 

براي عيب يابي سوزوكي  67911مي باشد و كاتريج دوم با شماره  2000
براي تعريف  67940مي باشد و كاتريج سوم با شماره cc 2400با موتور 

 .كد كليد در هر دو مدل استفاده مي شود الزم به ذكر است كه در   
. استفاده ميشود RAMعدد خودروي كيزاشي به جاي كاتريج از يك 

در ضمن نرم افزار مورد استفاده در خودروي كيزاشي براي خودروي 
  .ويتار نيز قابل استفاده است ولي عكس آن امكان پذير نيست

دستگاه عيب ياب بدون اين كاتريج ها عملياتي را انجام نخواهد : نكته
يم بايد داد و بسته به نوع خودرو و عملياتي كه مي خواهيم انجام ده
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يكي از كاتريج هاي ذكر شده را انتخاب نموده و به دستگاه متصل 
  .نمائيم

در اكثر مواقع پاك شدن كد كليد از ناحيه خود كليد اتفاق مي : نكته
  .افتد كه معموال ناشي از عوامل ذيل مي باشد

 قرار دادن كليد در معرض نور آفتاب -1

 قرار دادن كليد در معرض گرماي زياد -2

 دن كليد و افتادن روي زمين كليدضربه خور -3

 ايموبياليزرافت ولتاژ باطري ميتواند باعث ايراد در سيستم : نكته           
  .شود

سيستم ايمو باليزر در خودروي سوزوكي بر خالف خودروهائي : نكته
به عبارت . عمل مي نمايد Canتنها از طريق شبكه  407و  206مانند 

ديگر در خودروي سوزكي در هنگام پاك شدن كد كليد ديگر مانند 
را  بعضي از مصرف كننده هاعالئمي مانند از كار افتادن  206خودروي 

  .مشاهده نخواهيم كرد

در خودروي سوزوكي خرابي سيستم ريموت كنترل با تعويض : نكته
  .خواهد شد رفع ايراد BCMو ريموت برد الكترونيكي 
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در پشت آمپر خودروسوزوكي يك سوكت آبي رنگ وجود دارد : نكته
ها از ECUو تمام  BCMكه مربوط به سيستم مولتي پلكس بوده و 

قابل  2400طريق آن با هم در ارتباط هستند اين سوكت در خودرو 
نوار چسب پيچيده شده و با باز كردن قابل  2000رويت بوده و در 
در نتيجه مي توان گفت هرگونه ايراد در اتصال اين . رويت مي باشد

  .سوكت با پشت آمپر ممكن است منجر به روشن نشدن خودرو شود

  :اليزر در خودروي سوزوكييعالئم چراغ ايموب

وجود ندارد يك  ايموبياليزردر حالت عادي كه مشكلي در سيستم 
شن چراغ زرد رنگ به شكل قفل در جلو آمپر در حالت سوئيچ باز رو

خواهد بود و زماني كه موتور را روشن ميكنيم چراغ قفل خاموش مي 
ايراد دارد در حالت سوئيچ باز  ايموبياليزرشود و در حالتي كه سيستم 

چراغ قفل چشمك ميزند الزم به ذكر مي باشد در خودروهائي كه 
دارند عالوه بر چراغ مربوط به فاصله كليد از مغزي  Key Lessسيستم 

هم مي  ايموبياليزرباشد داراي چراغ قفل  به شكل كليد ميسوئيچ كه 
آنها به همان  ايموبياليزرباشند و مشخصات مربوط به عملكرد سيستم 

  .شكل ذكر شده مي باشد
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 Keyدر خودروي سوزوكي مجهز به سيستم : نكته Less  اگر فاصله
بيشتر از  آنتن مركزي كه پشت اهرم ترمز دستي قرار داردريموت از 

سانتيمتر باشد چراغ به شكل كليد در پشت آمپر به رنگ قرمز  80
بوده و قفل مغزي سوئيچ باز نمي شود و خودرو استارت نمي خورد و 

سانتيمتر باشد  80كمتر از  آنتن مركزيدر صورتي كه فاصله ريموت از 
چراغ كليد در پشت آمپر به رنگ آبي در آمده و قفل مغزي سوئيچ باز 

  .و خودرو استارت خورده و روشن مي شود شده

 Keyدر خودروي سوزوكي مجهز به سيستم : نكته Less  اگر به هر
نحوي چراغ مربوط به قفل مغزي سوئيچ    به رنگ آبي در نيامده و 
خودرو استارت نخورد مي توانيم از تيغه سوئيچي كه در داخل ريموت 

رو را استارت زده و تعبيه شده قفل مغزي سوئيچ را باز كرده و خود
  . الزم به ذكر است كه تگ سوئيچ بر روي تيغه مي باشد روشن كنيم

جهت دريافت امواج  عدد آنتن  5در خودروي سوزوكي تعداد: نكته
عدد از آنها داخل دستگيره درب جلو سمت 3كه  ريموت وجود دارد

راننده و دستگيره درب جلو سمت شاگرد و دستگيره درب صندوق 
ريموت را تا شعاع يك  امواجاشد و وظيفه آنها اين است كه عقب مي ب

درب ها دريافت كنند و يك عدد بدون كليد متري جهت باز و بست 
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ريموت را در كه آنتن مركزي كه پشت اهرم ترمز دستي قرار دارد 
سانتيمتري در داخل كابين تشخيص داده و در صورت قرار  80فاصله 

نشينها مي توان خودرو را روشن گرفتن ريموت در داخل كابين سر
كرد و يك عدد آنتن ديگر نيز در قسمت بار صندوق عقب قرار دارد 

  .كه اگر سوئيچ داخل صندوق جا بماند درب ها قفل نشود

با هم در  ICUخودرو سوزوكي آنتن ترانسپوندر و  ايموبياليزردر سيستم 
پايه  6يك مجموعه و دور مغزي سوئيچ قراردارند و داراي يك سوكت 

  :مي باشد كه اتصال هر يك از اين پايه ها به شرح ذيل مي باشد

در جعبه  39پايه يك وصل به برق بعد از سوئيچ از طريق فيوز شماره  -1
 فيوز داخل اتاق

 پايه دو وصل به اتصال بدنه -2

 28و  23اي پايه ه ECMپايه سه وصل به  -3

 13و  23پايه هاي  ECMپايه چهار وصل به  -4

 BCMپايه پنج وصل به  -5

 پايه شش وصل به كانكتور عيب ياب -6
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  :چند مورد عيب يابي در سيستم ايمو باليزر

و چراغ چك روشن شد  ايموبياليزراگر پس از باز كردن سوئيچ چراغ  -1
در اين حالت سيستم سوخت رساني شامل رله پمپ بنزين و پمپ 

 .بنزين كنترل شود
و المپ  شودچراغ چك روشن نميو ايموبياليزركردن سوئيچ چراغ بازازاگر بعد -2

 : ذيل كنترل شود موارد شاخص ترانسفر چشمك ميزند

  داخل جعبه فيوز داخل اتاق 39فيوز شماره : الف

  )داخل موتور سمت راننده( 2رله اصلي داخل جعبه فيوز شماره : ب

به تنهائي چشمك زد ابتدا  ايموبياليزراگر بعد از باز كردن سوئيچ چراغ  -3
را بررسي كرده ودر صورت سالم  ICUبرق تغذيه بعد از سوئيچ مدول كنترل 

 .د سوئيچ پاك شده باشد زياد استبودن آن احتمال اينكه كُ
  

ند   : ناگه 
ور ور   ،  باس صادق  ی  و رضا  ی   و     ع ا     ھدی 
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