بسته ارتقاء نرمافزار عیبیابی پیشرفته( B98 ،موتور ،ترمز ،کیسه هوا ،گیربکس اتوماتیکِ به همراه
تجهیزات و تعریف کلید خودروهای ایرانخودرو ،سایپا ،پارس خودرو ،زامیاد ،بهمن موتور ،سانگ یانگ و
خودروهای چینی)
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 ----S0411مزدا  323تکمیلی
 ----S0412مزدا  2000تکمیلی
 ----S0431مزدا  3تکمیلی
 ----S0435کاپرا لند مارک تکمیلی
 ----S0436نارون تکمیلی
 ----S0437سیباون تکمیلی
 ----S0456مزدا  3جدید تکمیلی
 ----S0465مزدا  2تکمیلی
 ----S0490بی  50آسا تکمیلی
 ----S1001سیستمهای گازسوز ایرانخودرو
----S101پیکان-آردی-405-سمند-پارس
----S102پارس-مدلELX-
----S103ترمز ضد قفل و کیسه هوای پژو پارس ای ال ایکس و سمند ال ایکس
----S104تعریف کلید و سیستم ضد سرقت ولو و زیمنس
 ----S105زیمنس (پژو  ،405پارس ،آردی ایکس ،روآ ،وانت باردو ،سمند ،سورن و آریسان)
----S107موتور-ملی سمند و دنا همراه با پیکربندی
----S108موتور-رنو تندر  90بنزینی و دوگانه سوز
----S109تجهیزات رنو تندر 90
----S202پژو  206صندوقدار تیپ یک ،پنج ،شش ،هشت ،نه ،همراه با پیکربندی
----S203تعویض ایسییو پژو 206
----S204پژو-206تیپ-6-5-4قديم همراه با پیکربندی
----S205پژو 206تیپ های V20-TU3A-3-2
----S206تجهیزات پژو  206و 207
----S210تنظیمات آپشن پژو  206همراه با تعریف تایر و رادیو برای شبکه مالتی پلکس
----S211پژو  206جهت-سیستم-دوگانه-سوزCNG-
----S301پراید-پی-کی-موتور
----S302ارتقا-دوگانه-سوز-پرايدCNG-
----S303سیستم-ضد-سرقت-پراید
----S304زانتیا-موتور
----S305زانتیاABS-AIRBAG-CPH-AirCondition-GlobalTest-
----S306ريو-همراه-سیستم-ضد-سرقت-تعريف-کلید
----S307مقداردهی اولیه تطبیقی ای سی یو زیمنس
----S312نیسان-پیکاپ-رونیز-سرانزا
----S314نیسان-انژکتوري-جونیور
----S315نیسان-جونیور-گازسوز
----S317سیستم-ترمز-ضد-قفل-پراید
----S318ماکزیما
----S404ام-وی-ام
----S407رنو-مگان
----S417اسنا-دلیکا
----S418گازسوز-تکمیلیSAM04-
----S419دیار-خودرو
----S421چیرمن همراه تجهیزات
----S422کوراندو همراه تجهیزات
----S428موسوMusso-
----S440عیب یابی و پیکربندی سمند مالتی پلکس ،رانا و پژو  206فاز صفر همراه با تعریف ریموت
----S442تعریف کلید و سیستم ضد سرقت بوش ایرانخودرو
----S444نرم-افزار-زامیاد-دیزل
----S449ریست ای سی یو
----S450کیسه هوای ایمن ،اس آر اس ،عماد ،کروز و اتونت
----S453زامیاد-گازسوز-لوواتا-شهاب
 ---- S454لیفان 620_520
----S455ریو-اتوماتیک-گیربکس
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----S460تیبا -ساینا
----S461هافی-لوبو
----S467ام-وی-ام530-
----S468ام-وی-امX33-
----S470پراید-بوش
----S474پاجرو-بی-کی
----S475عیب یابی و پیکربندی شبکه مالتی پلکس رانا و پژو  206ایران ( )P6Lفاز یک
----S478کرمان-خودرو-توجوی
----S480عیب یابی و تعریف کد رادیو آر دی ای پژو 206
----S481گونو
----S483رانا و پژو 206ایران ()P6L
----S486لیفان-ایکس60
----S487نیسان-پیکاپ-جدید
----S488تعریف کلید و سیستم ضد سرقت زیمنس سی آی ام و سی ای ان
----S489وانت-کارو
----S491ترمز-ضدقفل-نیسان-زامیاد
----S492پراید-ایربگ
----S493کرمان-خودرو-جک جی5
----S494موتور تک سوز و بایفیولSSAT-
----S499ایموبیالیزر-CIM-سایپا
----S500ام-وی-ام315-
 ----S518نود سی ای سی پژو پارس و پژو  405همراه با تعریف ریموت
----S519نرم افزار عیب یابی شبکه مالتی پلکس اس ام اس
----S522وانت-کارا-گروه-بهمن
----S526جک اس  5همراه با تجهیزات و تعریف کلید
----S528لیفان ایکس 50همراه تجهیزات
----S531لیفان  820همراه تجهیزات و تعریف سوئیچ
 ----S532مالتی پلکس -اس بی سی ام
 ----S535لیفان  X60گیربکس اتوماتیک ،همراه تجهیزات و تعریف سوئیچ
 ----S536جک  S5اتومات
 ----S538سوزوکی گراند ویتارا
 ----S539تجهیزات و تعریف کلید سوزوکی گراند ویتارا
 ----S540پژو 206تیپ  2 ،1و  3قدیم
 ----S541عیب یابی و پیکربندی بی اس آی و تعریف سوئیچ تمام تیپ های مالتی پلکس پژو 206
 ----S542هایما اس 7
 ----S543تجهیزات و تعریف کلید هایما اس 7
 ----S545تجهیزات و تعریف کلید هایما اس  7توربو شارژر
 ----S548جیلی امگراند 7
 ----S549دانگ فنگ H30
 ----S550تجهیزات دانگ فنگ H30
 ----S551برلیانس ()H230, H320, H330
 ----S552تجهیزات برلیانس ()H230, H320, H330
 ----S558گیربکس-اتوماتیکP7L-
----S559ولیکسC30-
 ----S562جیلی GC6
 ----S563جک اس  3اتومات
 ----S576سانگ یانگ تیوولی
 ----S577نرمافزار عیبیابی اف ای دبلیو B30
 ----S581ام وی ام 110S
 ----S582ام وی ام 550
 ----S584ام وی ام X33S
 ----S585چری تیگو 5
 ----S598ایموبالیزر MAW
 ----S602عیبیابی کروز ایزییو 2.5

----S609هاوال اچ 2
 ----S612چری آریزو 5
 ----S637رنو ساندرو موتور ،ترمز  ،کیسه هوا و گیربکس اتوماتیک
 ----S638رنو ساندرو تجهیزات

