
  BSIآموزش                                                       
  .ميباشد  206اين قطعه زير فرمان نصب شده و کار آن فعال کردن کليه تجهيزات برقی 

BSI  از دوقسمت تشکيل شده قسمت بااليی فقط شامل فيوز و رله ميباشد وقسمت زيرين که شاملIC  های سخت
  .اين دو قسمت از هم جدا ميشوند و با کمی فشار از هم باز ميشوند . افزاری ونرم افزاری ميباشد 

BSI  دارای يکIC  ميباشد که قابل برنامه ريزی ميباشد و برنامه ريزی آن فقط توسط دستگاه دياگ  )پايه  8(ايپرام
  انجام ميشود 

  نياز است حتما برنامه دانلود را داخل دستگاه دياگ تان داشته باشيد  BSIجهت تعمير 

BSI  غير ازIC  4ايپرام دارای IC  هستند که سخت افزاری ميباشد که انها برنامه ريزی نميشوند و فقط تعويضی
ها در نقشه زير مشخص شده  ICجای اين ) . شبکه کن و راهنماها  –چراغهای کوچک  –کولر  IC( عبارتند از 

  .است 

ها بسيار ساده است بطوريکه اگر انها ترکيده بودند خراب هستند واگر از نظر شکل ظاهری سالم  ICعيب يابی اين 
  .سالم است و نياز به تعويض ندارد   ICبودند ان 

  مراحل تعميرات                                   
  در صورت مشاهده ايرادهای زير به توضيحات آن عمل کنيد 

را دانلود کنيد سپس بعد از دانلود بايد تعريف سوئيچ وپيکر  BSIابتدا (  BSIاز کار افتادن کولر از داخل  -1
ترکيده  ICکنيد دقت کنيد اگر اين  مربوط به کولر را تعويض IC  حل نشد BSIمشکل  بندی شود اگر با دانلود

 ) در غير اينصورت تعويض نشود بود تعويض شود
را  BSIکوچک داخل  چراغهای IC( چراغهای کوچک يک سمت خودرو روشن نميشود يا دائم روشن مانده  -2

 ) تعويض کنيد
را دانلود کنيد  BSI( چراغ آن در پشت امپر چشمک ميزند  يک سمت يا هر دو سمت نميزند ولیراهنمای  -3

 ) سپس تعريف سوئيچ و پيکربندی کنيد
 ) را دانلود کنيد BSI( المپ سقف روشن نميشود  -4
 ) را دانلود کنيد BSI (کل چراغهای پشت امپر روشن شده  -5
سوخته  F4فيوز (خودرو روشن نميشود و چراغهای پشت امپر روشن مانده و برف پاکن خود بخود ميزند   -6

 ) را دانلود کنيد BSIويا در صورت سالم بودن فيوز 

  

  است VNQ660کولر  ICشماره 

  است VNQ660چراغهای کوچک  ICشماره 



  

  



  


