
از خواستھ ھای تولیدکنندگان فراتر نمیرود و تجاوز نمیکند ،تنھا در حد تحمل موتور  Super OBDII
موتور و قطعات فیزیکی موتور ھیچ آسیبی نمیرساند. E.C.U باعث تغییرات میشود و ھمچنین بھ 

در قدرت موتور بھمراه  قدرت مخفی ماشین شما را پیدا میکند و باعث 20% افزایش  Super OBDII
افزایش گشاور میشود. 15%

اطالعاتی نظیر؛ زمان پاشش و مقدار سوخت ، زمان جرقھ زنی شمع ھا و مقدار فشار وارده بروی پدال 
گاز خودرو...

سبب افزایش راندمان و شتاب خودرو می شود. ، کردن چیپ

موتور ماشین شما دریافت میکند . E.C.U متصل شد اطالعاتی را از    OBDII وقتی این قطعھ بھ رابط

این اطالعات را  تغییر، تصحیح و تنظیم مینماید.

خودرو را پیدا کنید. OBDII پورت دیاگ -1
Super OBDIIبھ پورت دیاگ متصل کھ در این لحظھ چراغ زرد رنگ چیپ روشن  چیپ  -2

: Super OBDII آموزش نصب و راه اندازی

کلید ریست (RESET) بروی بدنھ چیپ را نگھ دارید

میشود.

 در این ھنگام چراغ چیپ خاموش میشود و 

ھمزمان کھ کلید ریست را نگھ داشتید ، سوئیچ خودرو رو چرخانده و تا مرحلھ قبل از استارت 
ببرید(برق پشت آمپر بیاید).
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چیست؟ Super OBDII چیپ 

، کھ بعد از متصل رابط OBDII(16پین)داشتھ باشند چیپ تیونینگ کننده ایست برای خودروھایی با



ماشین شما بھ تنظیمات اولیھ (قبل از نصب چیپ Super OBDII) کھ از سوی خودرو ساز بروی  حال
تنظیم شده  بوده است باز می گردد. E.C.U

این عمل را 3مرتبھ تکرار کنید.

ثانیھ مکث  مرحلھ قبل از استارت بچرخانید(برق پشت آمپر باشد). 10 جدا،حال سویچ خودرو را بھ
میکنید و سویچ رو برمیگردانید و ماشین رو کامال خاموش(برق پشت آمپر نباشد).

Super در ھر شرایطی نیاز داشتھ باشید کھ خودرو بھ تنظیمات کارخانھ برگردد تنھا نیاز بھ جدا کردن 
چیپ را  از پورت دیاگ خودرو بھ این صورت کھ بعد از اینکھ ماشین را کامال خاموش کردید و OBDII

طراحی و تولید شده است. SMD در تکنولوژی  microchip PIC16F59 چاپی بھمراه

نیاز بھ تخصص ، ھزینھ و صرف وقت بیشتر میباشد. Remapping tuning

بروی برد مدار Super OBDII از نوع ارازن و اَمن تیونینگ است. چیپ  Super OBDII چیپ 

Super " در این است کھ چیپ  Remapping tuning" با روش Super OBDII تفاوت چیپ 
E.C.Uموتور خودرو بھ حالت کارخانھ است . اما در  قابل جدا شدن و برگرداندن اطالعات  OBDII

ثانیھ کلید ریست را رھا کنید. در این ھنگام کلیھ چراغھای چیپ روشن میشوند  بعد از گذشت 10 -3
و شروع بچشمک زدن میکنند.

بروی چیپ شروع  E.C.U ،چراغ   60ثانیھ زمان میبرد، متوالی کھ بعد از اتمام چشمک زدن  -4
ثانیھ. بچشمک زدن میکند با فاصلھ ی زمانی 3الی5

ماشین را کامال روشن کنید(استار بزنید). -5
ثانیھ تحمل نمایید و بعد از گذشت یک دقیقھ ، حال  دوباره بدون حرکت دادن خودرو بمدت 60 -6

لذت ببرید. Super OBDIIبروی خودروی خود می توانید از رانندگی با چیپ 

Super اعمال شده است سبب افزایش راندمان خودرو میشود.  Super OBDII تنظیماتی کھ در چیپ
E.C.U عادات رانندگی شما را شناسایی و این اطالعات را بصورت تحیح شده تری بھ  OBDII

موتور منتقل مینماید.

کیلومتر با چیپ متصل بھ  برای دستیابی بھ بیشترین راندمان چیپ نیاز ھستش کھ بیش از 150
موتور شما شاھد  E.C.U خودرو رانندگی کنید. البتھ بمحض نصب و اینستال شدن چیپ بروی 

تغییرات آن بروی خودوری خود خواھید بود.
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