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Diagrama de instalaço do emulador DEUTZ Adblue

   

                     
  

                  
 

                      
  

                 

    

Como usar?

 

- Desligue a ignição!

     

- Se o sistema SCR estiver em execução, é necessário aguardar que todos os 
processos sejam encerrados.

         - Desconecte o conector OBD e monte-o nas cores mencionadas acima.

                             
           

 
        

- Conecte novamente o conector OBD

       

    
  
   
   

 

- 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.

-

     

Ligue  a  ignição.  Verifique  se  existe  um  nvel  de  AdBlue. Quando  o  nvel  de  AdBlue  
aparece,  tudo  est  correto.  Se  estiver  em  um  determinado  nvel,  voc  pode  continuar  
com  a  prxima  etapa,  caso  contrrio,  verifique  as  conexes  novamente.
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O dispositivo precisa ser reiniciado. Deve ser conectado de forma que seja 
desligado quando o veculo for desligado e ligado quando o veculo for ligado, 
para isso o sistema de igniço pode ser conectado aos cabos de força.

  

Cores do cabo do emulador
Cabo preto

 

 

Cabo amarelo

 

Cabo Verde

 

Cabo Vermelho

            
 

DEUTZ INSTALAÇÃO DO EMULADOR

Encontre o soquete atrás dos fusíveis. Em ordem de cores do cabo de 
conexão: branco (lado do emulador) -> azul (lado do caminhão)
marrom (lado do emulador) -> branco (lado do caminhão)

Os pinos 4 e 5 do OBD são pino terra -> cabo preto do 
emulador 14. Pino OBD PODE baixo -> cabo verde do 
emulador
6. Pino OBD pode ser alto -> cabo amarelo do emulador

- Verifique se há um código de erro. Se houver, limpe-o com o 
ajuste de chip. O processo está concluído.

Depois de instalar  o  emulador  de  cancelamento  Adblue,  você  precisa  remover  o  DPF.




