
 

 

 تٌام خذا

 : Scan-Hخَسزاتل  کاهدیَزشسخر افضاسی هطخػاذ  -*
      ARM Cortex-M 32Bitکٌسشٍلش هیکشٍ -1

 SD Ram - SAMSUNG       حافظِ داخلی -2

 Nand Flash - SAMSUNG کوکیحافظِ  -3

 Flash Memory - 8GB      تشًاهِ  حافظِ  -4

 خْر اسزماء ًشم افضاسی ٍ تشًاهِ ّای خذیذ    USB 2داسای خَسذ ازػال تِ کاهدیَزش ًَع  -5

 تْوشاُ تک الیر خْر دیذ دس ضة    "LCD – 4.3سًگی ضفاف داسای غفحِ ًوایص  -6

 رخیشُ(-لغَ-زائیذ-خاییي-تاال)خٌح ػذد:   Omron Japanاص ًَع  داسای غفحِ کلیذ کاستشدخزیش -7

 Omron Japanاسسفادُ اص سلِ ّای فَق سشیغ  -8

 Smart VDR  داسای زغزیِ سَیچیٌگ ٍ هذاس هحافظر دس هماتل ًَساًاذ -9

 Current Limiterداسای هذاس هحافظ دس هماتل ازػاالذ خطَط دیسا  -10

 سشٍیسدس خْر سَْلر  دسایَس ٍ لسور هادستَسدلسور هدضای  2طشاحی ٍ ساخر  -11

 توٌظَس ًػة سخر افضاسّای خذیذ ًظیش تَسدّای زسر دسسِ سین ٍ ضثیِ ساص سٌسَسّا تػَسذ دیدیسالی Expantion SLOTداسای  -12

 سٌسَسضثیِ ساصازػال کاتلْای زسر سین ٍ تشای سَْلر دس  BNCداسای خَسذ اص ًَع  -13

 غَزی خْر ّطذاس ٍ غفحِ کلیذ Beeperداسای  -14

 اسسفادُ اص لطؼاذ سایح دس تاصاس ٍ کوسشیي ٍاتسسگی دس سشٍیس ٍ خذهاذ -15

 سشػر تسیاس تاال دس ٌّگام ػیة یاتی ٍ ًوایص خاساهسشّا -16

 % سطَتر ًسثی(85دسخِ ساًسیگشاد ٍ  -10+ الی 55لاتلیر کاس دس ضشایط آب ٍ َّایی ًماط هخسلف)  -17

 غٌؼسی الیِ تا کیفیر2داسای هذاساذ هسالیضُ  -18



 

 

 لاتلیسْای تَسد زَسؼِ خْر زسر دسسِ سین ٍ ضثیِ ساص سٌسَسّا:-*
 اهکاى زسر اص ًَع خشیاى تػَسذ غیش هخشب خْر دسسِ سیوْا ٍ زطخیع ازػاالذ ٍ کٌساکسْای اکسیذ ضذُ -1

 دٍسهَزَسّوچٌیي  خالسْای سٌسَس کیلَهسش ٍ -اکسیظى  –اهکاى اًذاصُ گیشی ٍ ًوایص همادیش سٌسَسّای دها  -2

 دٍسهَزَس  ٍ ّوچٌیي کیلَهسش ٍ خالسْای سٌسَس  دها –اهکاى ضثیِ ساصی سٌسَس اکسیظى  -3

 

 :لاتلیسْای ًشم افضاسی-*
  Linuxهدْض تِ سیسسن ػاهل -1

 ایسیَ زسر ٍ ػیة یاتی کلیِ سیسسوْای الکسشًٍیکی خَدسٍ ًظیش -2

 گاص ٍ دٍگاًِ –دیضلی  –تٌضیٌی اًَاع ایسیَّای هَزَس تشای خَدسٍّای   –      

 ABSسیسسن زشهض ؾذ لفل   –      

 AirBag هَلسی خلکس –کیسِ َّا   –     

 GearBoxگیشتکس ازَهازیک  –      

 A/C  سیسسن زَْیِ  –     

 Immoسیسسن ؾذ سشلر   –     

 Power Steeringسیسسن فشهاى تشلی   –     

 BSIخیکشتٌذی   –     

 MultiPlex ًَدّای هَلسی خلکس خیکشتٌذی  –     

 فلص اًَاع ایسیَّا  –     

 SIEMENSخَاًذى اکسس کذ   –     

 

 تا سشػر تاال  ECU Tools تشًاهِ ّای داًلَد ٍ زثذیلزشیي  زکویل -3

 (English –فاسسی اهکاى زغییش صتاى) -4

 اهکاى زغییش اًذاصُ حشٍف دس لسوسْای هخسلف تشحسة سلیمِ کاستش -5

 اهکاى اسزماء ًشم افضاس تسَْلر اسسفادُ اص حافظِ فلص هوَسی -6

 غَزی خْر ّطذاس ٍ غفحِ کلیذ Beeperاهکاى فؼال/غیشفؼال کشدى  -7

  MutilFunctionاهکاى ًػة تشًاهِ ضثیِ ساصی سٌسَسّا، اًذاصُ گیشی ٍلساط ٍ زسر دسسِ سین  -8

 

 



 

 

 Scan-Hّای ًػة ضذُ تشٍی دیاگ خُشزاتل زخػػی   تشًاهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 95 سالزا خایاى  ًحَُ خشداخر ًمذی ٍ ضشائط فشٍش

 

 خواهذ بود.شامل هزینه در بعضی موارد  H-Scanدیاگ تخصّصی  های برنامهآپذیتهای بعذی  -*

 ضـــــــــــشح سدیف

 (OBDII)اص کاتل دیاگ زخػػی خشایذ+ تشًاهِ فلص + خَاًذى اکسس کذ صیوٌس 1

 دٍگاًِ سَص( –)تٌضیٌی  90دیاگ زخػػی زٌذس  2

 دیاگ سًَ هگاى 3

 (BSI)داسای  خظٍ 206دیاگ زخػػی  4

 دیضلی(-ضَکا)تٌضیٌی-دیاگ صاهیاد 5

 لٍَازشٍ( -غشب اسسیل-)ضْابدیاگ صاهیاد گاصسَص  6

 خیي20دیاگ زخػػی سیَ ّوشاُ تا کاتل هخػَظ  7

 دیاگ زیثا 8

 CPHصاًسیا ّوشاُ تا کاتل ساتط  دیاگ زخػػی 9

 خطر آهدش( –)خاًل 207دیاگ خظٍ  11

 (60ایکس-620-520دیاگ زخػػی لیفاى هذلْای) 11

 (33ایکس-530-315-110هذلْای) MVMدیاگ زخػػی  12

 ازَهازیک( –ای  )دًذ2400ُ – 2000دیاگ زخػػی سَصٍکی  13

 کلیِ دیاگْای زخػػی ایشاًخَدسٍ 14

 کلیِ دیاگْای زخػػی هَلسی خلکس ایشاًخَدسٍ  15

 
 (2010) ساًسافِ -آصسا-آٍاًسِ - ٍسًا – زَساى – سًَازا – دیاگ زخػػی ّیًَذای ضاهل: کَخِ

 
 )ضاهل ّضیٌِ(ّوشاُ تا کاتل هخػَظهَساًَ  –هاکسیوا  -سشاًضا –دیاگ زخػػی ًیساى خیکاج 

 
 دیاگ زخػػی کاخشا

 خوغ  صهاى هثلغ چک چک خیص خشداخر لیور ًمذی ضـــــــــــشح سدیف

 H-Scanدسسگاُ دیاگ خُشزاتل   - 1

 (ECU Toolsتشًاهِ داًلَد ایسیَ)  -

25.000.000 15.000.000 

 

 فمشُ 12

 فمشُ  8

 فمشُ 6

 فمشُ  3

 فمشُ 2

1.100.000 

1.650.000 

2.100.000 

3.850.000 

5.400.000 

 سٍصُ 30

 سٍصُ 45

 سٍصُ 45

 سٍصُ 60

 سٍصُ 30

13.200.000 

13.200.000 

12.600.000 

11.550.000 

10.800.000 

 --------- --- -------- --- 4.500.000 4.500.000 ضثیِ ساص  دیاگ  خُشزاتل -زسر دسسِ سین 2



 

 

 

 ػیي ضشکر کازل زْیِ ٍ خطسیثاًی هیطَد.ًَیسی لیٌَکس ٍ زَسط هسخػّ ایي دسسگاُ هطاتك تا اسساًذاسدّای تشًاهِ -*

 ّای هخسلف تاػث تْثَد ػولکشد ٍ افضایص لاتلیسْای سیسسن دیاگ خَاٌّذ تَد. افضاسی دس دٍسُ آخذیسْای ًشم -*

 خْر اسسفادُ غحیح اص دسسگاُ تطَس کاهل هطالؼِ فشهائیذ.لطفا هطالة هٌذسج ریل سا  -*

 :سٍضي کشدهیسَاى آًشا فالذ تاطشی داخلی تَدُ ٍ تِ دٍ طشیك   دسسگاُ  

 سَس خضٍ هلحماذ هیثاضذ(َدسٍ )آداخٍلسی خْر تشٍص سساًی تذٍى ازػال تِ خ12زَسط آداخسَس  -      

 تِ خَدسٍ( OBDIIخیي  16)هثال: ازػال کاًکسَس  زَسط کاتل ػیة یاب -       

 

ٍلر هسسمین سا داسد. دس غَسذ ٍسٍد ٍلساط تا داهٌِ تاالزش اص حذ هداص،  18حذاکثش ٍسٍد زحول دسسگاُ لاتلیر 

 احسوال سَخسي لطؼاذ هحافظ ٍلساط ٍ اص کاس افسادى دسسگاُ هیثاضذ.

ساص سٌسَسّا هیسَاى اص هٌَی  دس غَسذ ًػة تَسد زَسؼِ زسر دسسِ سین ٍ ضثیِ  

 هشتَطِ اسسفادُ ًوَد.

 خَسذ ،اص طشیك کاهدیَزش  افضاس ٍ سیسسن ػاهل دسسگاُ  خْر اسزماء ًشم 

 .خضٍ هلحماذ هیثاضذ(  )کاتل ضذُ اسر تشٍی دسسگاُ زؼثیِ    هخػَظ

هَاسد ًوایص دادُ ضذُ،  تشدى ًطاًگش خْر اًسخاب ّای زؼثیِ ضذُ تشٍی دسسگاُ لادس تِ تاال ٍ خاییي کلیذ 

ّوچٌیي کلیذّای زائیذ ٍ اًػشاف هیثاضذ. کلیذی تا ػالهر دیسکر دس ٍسط غفحِ کلیذ زؼثیِ ضذُ زا دس ٌّگام زؼَیؽ 

 گشدًذ. رخیشُحالر)خیکشتٌذی( تا صدى آى زغییشاذ اًدام ضذُ 

ًوایص دادُ ضذُ ٍ  لشهضتشًگ لطفا تِ ایي ًکسِ زَخِ کٌیذ کِ همادیش زغییش یافسِ 

 زا صهاًیکِ دکوِ ٍسط)ػالهر دیسکر( سا فطاس ًذّیذ، زغییشاذ اػوال ًخَاّذ ضذ.

ُ ٍ یا خیکشتٌذی سیسسوْای هخسلف دس خَدسٍّا ایي زغییشاذ ضاهل همادیش زٌظیواذ دسسگا

 هیثاضذ.

 



 

 

ضوا هیسَاًیذ تا  تؼذ اص ازػال کاتل ػیة یاب تِ خَدسٍ هیثایسر هٌَی اغلی دسسگاُ تطکل صیش ًوایاى ضَد. -الف     

 یاتی ٍاسد لسور ساصًذگاى خَدسٍ ضَیذ: اًسخاب هٌَی ػیة

 
  

 

 

 

 :هیسَاًیذ سیسسوْای هشتَطِ سا زسر کٌیذتا اًسخاب خَدسٍ  -*

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ّوچٌیي اهکاى خیکشتٌذی ٍ زٌظیواذ خاساهسشّای لاتل زغییش دس خَدسٍ سا خَاّیذ داضر: -*

 کلیِ سیسسوْای هَلسی خلکس ًیض لاتل ػیة یاتی ، داًلَد خْر اسزماء ٍ ّوچٌیي خیکشتٌذی هیثاضٌذ: -*

 

 

 

 

 

 دس هٌَی زٌظیوـاذ، تا ٍسٍد تِ زٌظیوـاذ کاستش اهکاى زغییش صتاى تِ -*

( ، ًَع للن)فًَر( ، اًذاصُ للن ، زؼذاد خطَط لاتل ًوایص دس English)فاسسی ، 

یک سطش ، سشػر خَاًذى ٍ ًوایص خاساهسشّا)اسکَي( ٍ فؼال کشدى غذای تیح سا 

 خَاّیذ داضر.



 

 

ثاًیِ تاال هیایذ)تَذ هیطَد( ٍلی تٌْگام اخشا سشػر  8سشیغ فؼال ًثاضذ، سیسسن دس ػشؼ چٌاًچِ تَذ  تَذ سشیغ : -*

ثاًیِ تاال هیایذ. دس  2کلی سیسسن دس تاالزشیي حذ خَد هیثاضذ. دس غَسذ فؼال ضذى ایي گضیٌِ، سیسسن دس ػشؼ کوسش اص 

 (.هٌاسة تشای صتاى اًگلیسیذ کشد)ایي حالر ٍسٍد اٍلیِ تِ هٌَّای هخسلف تشًاهِ صهاى تیطسشی سا غشف خَاّ

 لطفا تِ ٌّگام خشٍج رخیشُ کشدى سا فشاهَش ًکٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

سا فطاس  سا تِ دسسگاُ ٍ کاهدیَزش هسػل ًوائیذ. حال دس حالیکِ کلیذ   ًخسر کاتل 

ٍلسی ٍ یا کاتل دیاگ سا تِ خَدسٍ هسػل ًوائیذ زا دسسگاُ سٍضي ضَد. تِ ٌّگام ًوایص هٌَی اغلی 12ایذ، آداخسَس  دادُ

سا سّا کٌیذ.یذ کل

  

 

 

 

 

تشسسی کٌیذ ٍ چٌاًچِ ًیاص  ذ دسسگاُ هطخػا<زٌظیواذ<( سا هطاتك ضکل فَق اص هٌَی  2لسور) سیسسن ػاهلٍسطى 

 تَد)ٍسطى فؼلی دسسگاُ خاییٌسش تَد( فایل خذیذ سا داًلَد ًوائیذ)فایل تػَسذ فطشدُ هیثاضذ(.

اص حالر فطشدُ  winrarسا زَسط تشًاهِ  (H-Scan.rar) فایل دسیافسی  -

 سا لثال اص سایر دسیافر کٌیذ(. winrarافضاس  خاسج کٌیذ)ًشم

( ٍ 1تشًاهِ اخشایی خْر آخذیر ) ی کدی کٌیذ.ا فایلْا سا دس خَضِ -

 افضاسی هیثاضذ.  ( سخر2ّای دسایَس) ّوچٌیي تشًاهِ

 

کاهدیَزش تطَس ازَهازیک دسسگاُ سا ضٌاسایی ٍ تا ّذایر تسَی هسیش دسایَسّا  -

الذام تِ ًػة دسایَسّا هیٌوایذ.دس غَسذ ًػة غحیح، هیثایسر دس لسور 

Device Manager  :لیسر سٍتشٍ سا هطاّذُ کٌییذ 

 

 ٍ زٌظین ضواسُ خَسذ ضٌاسایی ضذُ H-Scan Updaterحال تا اخشای تشًاهِ  -

 ( تا اًسخاب فایل طثك ضکل صیش، دسسگاُ سا آخذیر ًوائیذ.3)تشای هثال خَسذ    

 تؼذ اص ایي ػولیاذ دسسگاُ سیسِر ضذُ ٍ هطاتك ضکلْای صیش خیغام خَاّذ داد: -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


