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- Open the contact and control adblue level in the indicator. İf
you see the level. you can move to another stage or not check
the connection.
-if there is a failure logging, you need to delete it by using chip
tuning.
- The process ok.
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نصب اموالتور ADBLUE در DEUTZ یورو6
نصب اموالتور باطل کردن ADBLUE در DEUTZ یورو6

ساکت پشت فیوزھا را پیدا کنید. سیمھا را بھ ترتیب زیر بھ ھم متصل کنید؛
سیم سفید طرف اموالتور را بھ سیم آبی طرف کامیون ببندید.

سیم قھو ه ای طرف اموالتور را بھ سیم سفید طرف کامیون ببندید.
DEUTZ در ADBLUE نقشھ نصب اموالتور

پیم ھای شماره 4 و OBD 5 پیم ھای شاسھ است کھ بھ سیم سیاه اموالتور بستھ می شود. 
پیم شماره OBD 14 پیم CAN Low است و بھ سیم سبز اموالتور متصل می شود.     

پیم شماره OBD 6 پیم CAN High است و بھ سیم زرد اموالتور متصل می شود. 
دستگاه میبایست دوباره روشن شود.

باید بھ صورتی نصب شود کھ وقتی خودرو روشن می شود با آن روشن شده و با آن 
ود.  بصورت ھماھنگ خاموش بشود، از اینرو می بایست بھ سیم برق سیستم احتراق بستھ ش

م؟ چگونھ از دستگاه استفاده کنی
-سوئیچ را خاموش کنید.

-صبر کنید تا سیستم SCR متوقف شود.                                                           
-ھمانگونھ کھ در باال بھ آن اشاره شد ساکت OBD را بکشید و پیم ھا بصورت بیان شده 

ببندید.                                                                                                  
-ساکت OBD را مجدد وصل کنید.

-سوئیچ را باز کنید و بھ سطح AdBlue دقت کنید.                                                             
اگر در سطح خاصی بود بھ مرحلھ بعدی ادامھ دھید، اگر نھ مجددا اتصاالت را کنترل کنید.

-دقت کنید آیا کد خطا وجود دارد یا خیر.
اگر وجود دارد chip tuning انجام دھید، پاک کنید. کار با موفقیت بھ پایان رسیده است.
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