
:برای جیتگ کردنسیمه6کانکتور 

بدون خارج کردن آی ابل پروگرام ایسیو با باز کردن ایسیوبرای پروگرام قطعات قاتصالششسیمه دارای 6کانکتور پیچی 
بر خالف دانلود کردن ایسیو که تنھا ، ) جیتگ کردن ( در این روش . می باشدسی ھای فلش و اییپرام از روی برد

ی با در ریزی است و نتیجه ھیچ تفاوتشود تمام حافظه فلش و اییپرام قابل برنامهبخشھایی از آی سی فلش پروگرام  می
.آوردن فلش و پروگرام  کردن روی تبدیل پروگرامر ندارد

:سیم ارتباطی به شرح زیر است۶نامھای این 

-TXبه رنگ قرمز
-RXبه رنگ آبی
-P04 به رنگ سبز
-P05به رنگ زرد
-RSTبه رنگ سفید
-GNDبه رنگ سیاه

در تصویرھای موجود در این دفترچه راھنما و نرم افزار محل اتصال کابلھا به رنگ کابلھا مشخص شده است.
اتصال  GND، RX ، TXاجباری است اتصال کابل RST در اکثر موارد اجباری نیست ولی بسیار کمک کننده است و اتصال 
آن برای افراد مبتدی پیشنھاد میشود .در صورت عدم اتصال آن قبل از انجام ھر عمل پروگرام یا وریفای میباید یکبار برق 

١٢ ولت ایسیو را قطع و وصل کنید و در صورت عدم موفقیت چندبار دکمه ھای پروگرامر را فشار دھید تا نھایتا ارتباط برقرار 
شود. 

۴ کیلو اھم را بین زمین ایسیو و محل آن روی برد  بجای سیم P04 از پروگرامر نیز میتوانید یک مقاومت حدود ۴٧٠ اھم تا ٧
ایسیو وصل کنید که برای افراد مبتدی پیشنھاد نمیشود.

P05 نیز تنھا در مدلھای خاصی از ECU استفاده میشود و در اکثر موارد نیازی به آن نیست و میتوان به جای آن از یک 
۴ کیلو اھم که به ۵ ولت وصل شده است استفاده کرد. حدود ۴٧٠ اھم تا ٧

سیم GND نیز زمین است که به زمین برد ایسیو ) منفی باتری( وصل میشود.
تغذیه ١٢ ولت ایسیو بعد از اتصال به پروگرامر باید وصل باشد.

.سیمه روشن کنید۶ولت ایسیو را بعد از اتصال کانکتور ١٢ھمیشه برق : توجه 

حتی المکان در روی خودرو ، ایسیو را پروگرام نکنید و در روی میز کار با منبع تغذیه با جریان : ١نکته 
.آمپر ، کار کنید١د حدو

ایسیو در نزدیکترین نقطه به ایسیو وصل کنید و )منفی(از پروگرامر را به زمین GNDسیم  : ٢نکته 
از اتصال آن در نزدیکی منفی منبع تغذیه و یا در میانراه سیم متصل بین منفی منبع تغذیه و منفی 

.ایسیو خودداری کنید

.به انواع ایسیو ھای رایج نشان داده میشوددر ادامه محل و نحوه اتصال سیم 

راهنماى Jtag پردازش موتور



ECU   S2000-10/ S2000-11/ S2000-12/S2000-35/ S2000-3E/ S2000-3F

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس 

سیم سیاه پروگرامر را نیز به نقطه GND وصل کرده
 ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل کرده

.یر وصل میشودآن مطابق عکس ز١۵به پایه RSTوجود دارد که TLE5216سی یک آیTLE6620بجای  S2000-35رد



از روی رزینS2000در RX/TX/RST/P04مکان پینھای

بدون سیم RST نیز میتوانید با قطعه کار کنید ولی برای ھر عملیات پروگرام یا پاک کردن یا وریفای باید چندین بار دکمه آنرا 
روی نرم افزار را بزنید تا دستگاه بتواند نھایتا قطعه را شناسایی کند و ھربار قبل از زدن دکمه، یکبار برق ١٢ ولت ECU را 

قطع کرده و یک ثانیه صبر کنید.



Siemenseبنزینی
.وصل کنید) ٢٨به پین )منفی باتری(و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

یک آی سی با نام AMIS روی فیبر وجود دارد که پایه شماره ١٨ آنرا مطابق شکل از روی فیبر بلند کنید یا مسیر متصل به آنرا ) که به 
قطع کنید. بعد از پایان کار این اتصال باید برقرار شود چون  نقطه RX وصل میشود( موقتا روی فیبر با لبه تیغ یا نوک پیچ گوشتی  

دستگاه دیاگ بهECU  متصل نخواھد شد. اتصال سیمھای RX/TX/RST از پروگرامر را به نقاط مشخص شده انجام دھید. پین ٢٨ از 
آی سی فلش AM29F400BB را به سیم P04 پروگرامر وصل میکنیم. زمین پروگرامر) سیم سیاه( را نیز به زمین ECU )نقطه 

GND( وصل کرده و بعد ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل  کنید 

سیم قرمز به.محل اتصال سیمھا روی پشت برد ایسیو با دایره و یک شماره مشخص شده اند:ایسیو زیمنس کروز
سمت . وصل میشود٢٨۴و سیم سیاه به دایره ۴۴و سیم سبز به دایره ٣١، سیم سفید به دایره ٢٠٢، سیم آبی به دایره ۵٣دایره 

.وجود دارد که باید برداشته شود و بعد از اتمام کار سر جای خود قرار گیردRNAنیز یک جامپر با نام AMISسی در کنار آیروی برد



Siemenseسوزدوگانه

مانند زیمنس بنزینی ) ٢٨به پین )منفی باتری( و زمین ٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهابتدا 
.دوصل کنی

یک آی سی با نام AMIS روی فیبر وجود دارد که پایه شماره ١٨ آنرا مطابق شکل از روی فیبر بلند کنید یا مسیر متصل به 
آنرا ) که به نقطه RX وصل میشود( موقتا روی فیبر با لبه تیغ یا نوک پیچ گوشتی  قطع کنید. بعد از پایان کار این اتصال باید 

برقرار شود چون دستگاه دیاگ به ECU متصل نخواھد شد. اتصال سیمھای RX/TX/RST از پروگرامر را به نقاط مشخص 
شده انجام دھید. پین ٢٨ از آی سی فلش AM29F400BB را به سیم P04 پروگرامر وصل میکنیم. زمین پروگرامر )سیم 

سیاه ( را نیز به نقطه GND وصل کرده و بعد ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل کنید



Siemenseگاز

.وصل کنید) H3-H4و زمین به پین G3-G4-D1ولت به پینھای ١٢( Aکانکتور بهرا سیمھای تغذیهابتدا 

یک آی سی با نام TY93065D روی فیبر وجود دارد که پایه شماره 5 آن به سیمRX  وصل میشود.
TX به پایه ۶ این آی سی وصل میشود. پین ٢۴ از آی سی فلش AM29F200BB را به سیم P04 پروگرامر وصل میکنیم. 

پین ۴۴ از آی سی فلش AM29F200BB را به سیم RST پروگرامر وصل میکنیم. 
زمین پروگرامر را نیز به زمین ECU وصل کرده و بعد ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل کنید



SAGEM-PL4 یاVALEO-PL4

.را مطابق ھمان مدل وصل میکنیم)منفی(ولت و زمین١٢است و سیم S-2000مانند مدلھای ECUش برق این فی

در این مدل یک محل اتصال ٢٠ پایه روی فیبر وجود دارد که مطابق تصویر به پین ٤ از چپ و باال سیم TX و به پین ٤ از چپ 
و پایین سیم RX و به پین ٢ از چپ و پایین سیم P04 را وصل میکنیم.

زمین پروگرامر )سیم سیاه( را نیز به زمین ECU ) نقطه مشخص شده در تصویر با عالمت GND( وصل کرده و سیمRST را 
به پایه ۶ آیسی TLE4471 وصل میکنیم.

بدون سیم RST نیز میتوانید پروگرام کنید ولی برای ھر عملیات پروگرام یا پاک کردن باید چندین بار دکمه آنرا روی پروگرامر 
بزنید تا پروگرامر بتواند نھایتا قطعه را شناسایی کند و ھربار قبل از زدن دکمه، یکبار برق ١٢ ولت ECU را قطع کرده و یک 

ثانیه صبر کنید تا ایسیو ریست شود.
 ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل  کنید

در صورت نیاز به پروگرام  95160 , این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود



از روی رزینPL4در RX/TX/RST/P04مکان پینھای



BOSCH ME7.4.4)٥تیپ ٢٠٦(

.زمین را مطابق شکل وصل میکنیمیک سیم ولت و ١٢سیم ECU٢در فیش برق این 

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس  
سی آی٣به پایه RSTکه در طرف پشت برد قرار دارد و 29F400BBسی آی٢۴به پایه P04توجه داشته باشید که 

.شونددر روی برد وصل می95160
.وصل میشودGNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه 

ولت تغذیه را متصل کرده  ولتاژ ١٢ 
در صورت نیاز به پروگرام M95160 , این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.



BOSCH M7.4.4) ۴٠۵- پرشیا(

.است S2000مانند ECUفیش برق این 
.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس  

.وصل میشودGNDنقطه سیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به

زمین پروگرامر را نیز به زمین ECU وصل کرده و بعد قطعه، ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصلکنید
در صورت نیاز به پروگرام M95080  , این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.



BOSCH ME7.4.5

.ولت و یک سیم زمین را مطابق شکل وصل میکنیم١٢سیم ECU٢در فیش برق این 

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4سپس  
.وصل میشوددر شکل زیر GNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه 

–

یک مقاومت روی برد در نقطه A قرار دارد که برای پروگرام باید آنرا بردارید و بعدا در جای خود بگذارید یا اینکه آنرا به سیم 
P05 روی کانکتور پروگرامر وصل کنید یا نقطه A را در زمان پروگرام با یک مقاومت حدود ١ کیلو اھم به ولتاژ ۵ ولت مثال 

نقطه B وصل کنید.
زمین پروگرامر را نیز به زمین ECU وصل کرده و بعد ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل کنید

در صورت نیاز به پروگرام M95320 , این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.



BOSCH ME7.4.9 / BOSCH M7.4.11

.ولت و یک سیم زمین را مطابق شکل وصل میکنیم١٢سیم ECU٢در فیش برق این 

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به P05 /RX/TX/RST/P04سیم  ٥
.وصل میشودGNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه 

زمین پروگرامر را نیز به زمین ECU وصل کرده و بعد قطعه، ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل  کنید 

در صورت نیاز به پروگرام M95320 , این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی  می شود

نحوه اتصال مدل 7.4.11 نیز مانند تصویر باالست فقط مونتاژ چندین قطعه در این مدل ایسیو متفاوت است 
.



BOSCH M7.9.7.1وخودرو نیسان زامیادBOSCH M7.9.7پراید(M131B).

.وصل کنید) ٣و  زمین به پین ۶٣- ۴۴-۴۵-١٣- ١٢ھای ولت به پین١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهبتدا ا
.لحیم میکنیمECUوگرامر را مطابق شکل زیر به از پرRX/TX/RST/P04سیم 4

یک مقاومت روی برد در نقطه A قرار دارد که برای پروگرام باید آنرا بردارید و بعدا در جای خود بگذارید یا اینکه نقطه A را به 
سیم P05 روی کانکتور پروگرامر وصل کنید یا نقطه A را در زمان پروگرام با یک مقاومت حدود ١ کیلو اھم به ولتاژ ۵ ولت 

وصل کنید.
زمین پروگرامر را نیز به زمین ECU وصل کرده و بع ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل  کنید

.آن باید از روی فیبر بلند شود۴قرار دارد که پایه 74HCT157سی پراید یک آیBOSCH M7.9.7در 



VALEO-J34

.وصل کنید) M1و زمین به پین K3و L4ھایولت به پین١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهبتدا ا

–

از چپ ٤و به پین TXاز چپ و باال سیم ٤به پین مطابق تصویر پایه روی فیبر وجود دارد که٢٠در این مدل یک محل اتصال 
وصل TLE4471سی آی۶را به پایه RSTسیم .را وصل میکنیمP04پایین سیم از چپ و٢و به پین RXو پایین سیم 

.وصل میشودGNDسیم سیاه رنگ ایسیوکیت نیز به نقطه .میکنیم

و ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل  کنید
در صورت نیاز به پروگرام  , این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.



از روی رزینJ34در RX/TX/RST/P04مکان پینھای



VALEO –SAX500

.وصل کنید) H1و زمین به پین C2 و H4ولت به پینھای ١٢( ECUرا از کانکتور سیمھای تغذیهبتدا ا

.لحیم میکنیمECUاز پروگرامر را مطابق شکل زیر به RX/TX/RST/P04سیم 4پس  س

سیم RST را نیز میتوان به پایه ۶ آیسی TLE4471 وصل کرد. ، ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل کنید 

 P04 پنجمین پین از لبه باالیی آی سی ١٤٤ پایه است و در صورتیکه لحیم کردن آن برایتان مشکل بود، با یک سوزن موقتا 

.ای روی پروگرامر ادامه نگه داشتن آن تا پایان آن ضروری نیستھر دکمهآنرا وصل کنید و بعد از زدن 

در صورت نیاز به پروگرام M95080 , این قطعه نیاز به پاک کردن نداشته و پروگرام جدید جایگزین قدیمی میشود.



از روی رزینSAX500در RX/TX/RST/P04مکان پینھای



Siemenseریو

.وصل کنید) ۶به پین )منفی(و زمین٨، ١،٧ھایولت به پین١٢( ١قسمتکانکتور بهرا سیمھای تغذیهابتدا 

آنرا مطابق شکل از روی فیبر بلند کنید بعد از پایان کار این ١٨وجود دارد که پایه شماره روی فیبر AMISآی سی با نام یک 
از پروگرامر را به P04/RX/TX/RSTاتصال سیمھای . متصل نخواھد شدECUاتصال باید برقرار شود چون دستگاه دیاگ به 

نقاط مشخص شده انجام دھید. سیم سیاه ایسیوکیت را نیز به نقطه GND وصل کنید. 
 ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل کنید



بنزینیL90ایسیو زیمنس 
.وصل کنید) ٢٨به پین )منفی( و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

)سیم سیاه(ر زمین پروگراممتصل کنید و از پروگرامر را به نقاط مشخص شده در پشت فیبر P04/RX/TX/RSTسیمھای 

را به زمین ECU وصل کرده و بعد ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصل کنید
 در صورت اشکال در ارتباط با قطعه ، یک آی سی ٨ پین با نام L9613 در سمت روی فیبر وجود دارد که که پایه شماره١  آنرا مطابق 

شکل از روی فیبر بلند کنید و بعد از پایان کار این اتصال باید برقرار شود 
.

٢٨به پین ) منفی( و زمین)  ۶۶و ٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( سیمھای تغذیهدوگانهL90ایسیو زیمنس 

در صورت مشکل پایه 1 ای سی L9613 را از روی فیبر بلند میکنید.



٢٠۶دوگانه سوز J35ایسیو 
.وصل کنید) M1به پین ) منفی( زمین(و )K3,L4ولت به پین ١٢( ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

سیم (زمین پروگرامر از پروگرامر را به نقاط مشخص شده در پشت فیبر متصل کنید و P04/RX/TX/RST/P05سیمھای 
.وصل کنیدGNDرا به نقطه )سیاه

ولتاژ ١٢ ولت تغذیه را متصلکنید 



29F400و دوگانه با فلش بنزینیSSAT ایسیو

.مثل زیمنس بنزینی متصل میشود) سایپا(در مدل سوکت زیمنسی 
.وصل کنید١به پین را ) منفی باتری(و زمین٢١،٣٠،۴٠، ١٢ھایولت به پین١٢)فیش بوش(در مدل ایران خودرویی 

جیتگ برنامه ریزی کنید. این ایسیو دارای ٢ مدل است . مدلی که دارای فلش AM29F400BB است را میتوانید توسط 
برای پروگرام آی سی فلش سیم RX/TX/RST/P04 از پروگرامر را مطابق شکل زیر به ECU لحیم میکنیم و سیم سیاه 

را به نقطه  GNDوصل میکنیم و ابتدا قطعه را پاک کرده و سپس پروگرام را انجام میدھیم.

قابل خواندن و نوشتن ) R2(و مقاومت بوت بدون نصب فلش بیرونی و رمقفل است و برنامه آن) پراید(مدل دارای فلش داخلی 
.نیست



پایه۴٨سی فلش با آی CGT / CGXایسیو زیمنس کروز

مثل زیمنس بنزینی (وصل کنید) ٢٨به پین ) منفی باتری(و زمین٣٠و ٢٩ولت به پین ١٢( ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 
)قدیمی

محل اتصال سیمھا روی پشت برد ایسیو با دایره و یک شماره مشخص شده اند.سیم قرمز به دایره ۵٣ ، سیم آبی به دایره ٢٠٢ ، 
سیم سفید به دایره ٣١ و سیم سبز به دایره ۴۴ و سیم سیاه به دایره ٣١٢ یا پایه خازن مطابق تصویر وصل میشود. 

.ه شود و بعد از اتمام کار سر جای خود قرار گیردوجود دارد ، باید برداشتRNAجامپر با نام AMISسی اگر سمت روی برد در کنار آی

)معمولیاز زیمنسکوتاھترایسیو با برد (CGEایسیو زیمنس 

برنامه SIEMENS-CIM-CGE-NoFLashو مدل بدون فلش بیرونی با انتخاب SIEMENS-CIM-CGE-29F400BBدار با انتخاب مدل فلش
در این . تا به انتھا میباشد9b009b00...فل می باشند و فایل خوانده شده حاوی  بعضی از سریھای بدون فلش ق. ریزی میشوند

.حالت قطعه حتی قابل پاک کردن نیست و تنھا با قرار دادن آی سی نو میتوان از راه جیتگ برنامه به آن داد



29F400با فلش دوگانه سوز CIX48/ بنزینیCIX34کروز ایسیو

.وصل کنید) ٢٨به پین ) منفی باتری(و زمین٣٠و٢٩ولت به پین ١٢( مانند زیمنس قدیمی ECUابتدا سیمھای تغذیه را از کانکتور 

.چند مدل از این ایسیو موجود است که مطابق یکی از شکلھای باال می باشد. سپس4   سیم RX/TX/RST/P04 از پروگرامر را 
مطابق شکل به ECU لحیم میکنیم و سیم سیاه را به نقطه GND وصل میکنیم 

CR3و پراید یبا برای تLZNFزیمنسایسیو

سیم سبز به پایه ٢٨ آی سی فلش در سمت پشت برد وصل میشود. 




