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 گراميعرض سالم خدمت امدادگران 

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه      

ايران خودرو و  امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان

تمامي مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و تاليف كتابچه هاي آموزشي گرفته 

است تا به شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور 

 .دستهاي پرتوان شمائيم

 بيستعنوان  ه ب )برق(در بخش الكتريكال  هايماخودرو بدين ترتيب كتابچه  

 .به حضور محترمتان تقديم مي گردد كتابچه مينو دو

 باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  
    آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 
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 سيستم هاي الكتريكي و الكترونيكي

 )HAIMA S7(هايما خودروي 
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الكترونيك اين خودرو مالتي پلكس مي باشد از نقطه نظر امنيت ، كيفيت ساختار برق و 

و ساختارهاي كنترلي شبكه مالتي پلكس نسبت به خودروهاي معمولي از تكنولوژي 

براي مثال در اين نوع خودروها در صورت آمپر كشيدن  بسيار باالتر برخوردار مي باشد

در صورتي كه در  يك خودروي  يك مصرف كننده در مدار ، ارتباط قطع مي گردد

    .معمولي ممكن است منجر به شعله ور شدن يا سوختن دسته سيم مربوطه گردد

  شبكه هاي بكار رفته در سيستم اين خودرو به شرح ذيل مي باشد

-Kشبكه  -LIN 4 شبكه  -3  آسايشي CANشبكه  -2قدرت CAN شبكه  - 1

LINE 5-  شبكهUART  

  قدرت CANشبكه 

ولت و براي  3.5تا  2.5)پرسرعت(CAN-Hدر اين شبكه محدوده تغييرات ولتاژ براي 

CAN-L)ولت مي باشد به طوريكه مجموع اين دو سيگنال تقريبا  2.5تا  1.5) كم سرعت

ولت بوده كه مبنايي براي عيب يابي سيگنال فراهم مي كند و سرعت انتقال اطالعات  5

  ته شده استدر نظر گرف500KBIT/Sدر اين شبكه 
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سيستم الكترونيكي (ESPموتور،  ECU :شامل CANدر اين خودرو واحدهاي شبكه 

سنسور (YAW، سنسورحركت )موتور الكتريكي فرمان برقي(EPS، )پايداري خودرو

 DCLو  CD/GPS، )سنسور زاويه فرمان(SAS ، جلو آمپر، سنسور)مركز ثقل خودرو

  مي باشد)واسط عيب يابي(

  

  

  

  

 

 آسايشي CANشبكه 

قدرت استفاده مي كند و سرعت انتقال CAN آسايشي از همان سيگنال CANشبكه 

  مي باشد 500KBIT/Sاطالعات در اين شبكه نيز 

، )سيستم ورود به خودرو و استارت بدون كليد((PEPS: واحدهاي اين شبكه شامل

IMMO)سيستم ضد سرقت(،  

BCM)واحد عيب يابي و مقاومت هاي سبكه )واحد كنترل قفل مركزي،CAN كه داخل

  مي باشد ،قرار گرفته BCMو  PEPSيونيت هاي 

ECU 

���� ���	 

EPS 

SAS TCU 

ESP YAW 


 ����رح��

CD/GPS 
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تواند توسط دستگاه عيب يابي مي  PEPSالزم به ذكر است كه در اين شبكه تنها يونيت

 شود

 

  

 

   LINشبكه 

و داراي يك ) 20KB/S(سرعت پاييني بوده دارايCAN اين شبكه نسبت به شبكه

يك فرمانده و گروهي از واحدهاي فرمانبر مي متشكل از چند واحدي )BUS(چيدمان 

مورد باشد و براي سيستم هايي مثل كنترل دربها، شيشه ها و كنترل قفل مركزي 

    ولت است 12تا0محدوده تغييرات ولتاژ در اين شبكه بين . استفاده قرار مي گيرد

   K-LINEشبكه  

يك كابل ارتباطي دو راهه است از اين شبكه به منظور انتقال اطالعات K-LINEشبكه 

آدرس از واحد عيب يابي به واحد كنترل خودرو در طول راه اندازي استفاده مي شود در 

حداكثر  وظيفه اين شبكه ايجاد ارتباط بين تمامي واحدهاي كنترل مي باشدواقع 

ولتاژ ارسالي به واحد عيب  مي باشد10.4KB/Sسرعت انتقال اطالعات در اين شبكه 

  ولت باشد 16تا 8يابي بايد بين 

PEPS 

BCM 

IMMO 
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  UARTشبكه 

اين شبكه يك چيدمان براي ارتباط ناهمزمان است كه از يك ارتباط دو راهه براي 

   انتقال و دريافت كامال دو سويه بهره مي برد

تنها براي ارتباط بين واحد كنترل سيستم تهويه و صفحه  UARTدر اين خودرو شبكه 

  بكار رفته است CDنمايشگر 

  :اين ارتباط مجموعا داراي سه سيم است كه عبارتند از

-COM(،سيم اتصال بدنه اصلي)TOUT(سيم ارسال،)REQ(سيم سيگنال درخوا ست

GND(  

  :REQسيم سيگنال درخوا ست

بكار CDبراي درخواست سيگنال بين واحد كنترل سيستم تهويه و صفحه نمايشگر 

  رفته است

  ):TOUT(سيم ارسال

  براي انتقال داده بين واحد كنترل سيستم تهويه و صفحه نمايشگر است

  ):COM-GND(سيم اتصال بدنه اصلي

  بين دو واحد كنترل مي باشد براي بدست آوردن كنترل با پتانسيل برابر

مي تواند متغير 1.5MB/Sتا BIT/Sاز صدها  UARTسرعت انتقال اطالعات در شبكه 

  باشد
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  كنترل يونيت هاي بكار رفته در خودرو هايما

  )سيستم ورود به خودرو و استارت بدون كليد(PEPSيونيت 

از طريق ارتباط فركانس پايين و فركانس راديويي و از طريق  PEPSEعملكرد يونيت 

كولر مي  ACآنتن هاي موجود در خودرو مي باشد محل قرارگيري اين قطعه پشت پنل 

  هاي زير را شامل مي شود؛ باشد اين سيستم بخش

دكمه درخواست دستگيره  -)PUSH-TO-START(دكمه استارت - PEPSEواحدكنترل

عدد  3عدد داخلي و 3(عدد آنتن 6- درب جلو راست ، درب جلو چپ،درب صندوق

  ) ESCL(قفل الكتريكي ستون فرمان–جعبه رله  –دوعدد كليد هوشمند -)خارجي

به عنوان يك تكنولوزي الكترونيكي سيستم ورود بدون كليد و نسل  PEPSسيستم 

خودرو زماني كه در محدوده . ت در حال رشد مي باشدجديد سيستم ايموباليزر به سرع

هستيد بدون كليد و با فشردن يك دكمه مي توانيد درب خودرو را باز نموده و آن را 

روشن كنيد اگر باتري كليد ضعيف شده باشد يا مدار داخلي آن معيوب باشد سوئيچ 

  اصلي را با ترمينال انتهاي كليد فشار دهيد تا خودرو روشن شود

ر خودروهاي با گيربكس اتوماتيك براي روشن نمودن موتور خودرو ، اهرم تعويض د

باشد و پس از فشردن پدال ترمز، سوئيچ اصلي را  N  يا Pدنده حتماً بايد در وضعيت 

فشار دهيد و براي خاموش كردن موتور هم همان سوئيچ را مجدد فشار دهيد الزم به 

باشد  5KM/Sساكن بوده و يا سرعت آن كمتر از بايد  ذكر است كه در اين زمان خودرو

باشد اگر شرايط  Pاهرم تعويض دنده در زمان خاموش نمودن نيز حتماٌ بايد درحالت 

ثانيه ،سوئيچ اصلي را 3خاموش نمودن موتور فراهم نبود در مواقع اضطراري به مدت 

  ثانيه نگه مي داريم تا خودرو خاموش شود 3سه مرتبه فشرده و براي 
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براي باز كردن دربها مي توانيم ازطريق كليد هوشمند و يا با فشار دادن  سوئيچ  

درخواست درب سمت راننده يا درب سمت شاگرد اقدام نمائيم بعد از باز شدن دربها 

ثانيه انجام نگيرد همه دربها بصورت اتوماتيك قفل  40اگر موارد زير در مدت زمان 

  خواهند شد؛

  يكي از دربها باز شود*

  سوئيچ اصلي فشرده شود* 

جهت باز نمودن درب صندوق نيز با همراه نگه داشتن كليد هوشمند ، سوئيچ 

    ثانيه فشاردهيد 1به مدت  درخواست صندوق را
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   KEY LESS سيستم 

مي باشد و هنگامي كه سوئيچ خودرو خارج از  KEY LESSاين خودرو مجهز به سيستم 

 KEYمحدوده مؤثر باشد در زمان باز بودن سوئيچ و  روشن بودن موتور چراغ اخطار 

 6در اين خودرو  بصورت چشمك زن بوده و نيز مانع از استارت خوردن موتور مي گردد

و  وجود دارد كه به ترتيب بر روي دستگيره هاي درب چپ تشخيص كليد عدد آنتن

راست،بخش داخلي سپر عقب،پشت واحد كنترل سيستم تهويه،پشت ترمز پارك،و 

  انتهاي پشتي صندلي عقب قرار گرفته است 

شامل يك سيم پيچ و يك خازن است كه به صورت سري به هم  آنتن تشخيص كليد

اندازه گيري فقط ظرفيت آن قابل اندازه گيري بوده و مقاومت  نوصل شده اند در زما

 PEPSEدشواري هاي يونيت تشخيص موقعيت كليد از شود آن نمي تواند اندازه گيري 

مي باشد اين يونيت بر اساس  مقدار سيگنال با فركانس پايين،فاصله نسبي بين كليد و 

آنتن فركانس پايين داخلي را محاسبه كرده و موقعيت كليد را به وسيله محدوده 

  پوشش اين آنتن ها تشخيص مي دهد
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 PEPSEجعبه رله سيستم 

شده است و شامل پنج رله  اين مجموعه در بخش پايين و جلوي غربيلك فرمان نصب

  :كه چهار عدد از آنها فعال مي باشند و عبارتند از مي باشد

   IG2رله-IG1b 3رله - IG1a 3رله -ACC 2رله - 1

  

  

  

  

  

  

  .وضعيت عملكردي جعبه رله به شرح ذيل است
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 )واحد كنترل روشنايي و برف پاك كن(LCM  يونيت  

عدد رله  5همراه  سمت راننده PEPESنيت يو محل قرارگيري اين قطعه كمي عقب تر از

) واحد كنترل روشنايي و برف پاك كن( LCMاز يونيتكه مربوط به آن است مي باشد  

چراغ هاي راهنماي چپ و راست استفاده شده و براي كنترل روشنايي و برف پاك كن 

كند را دريافت مي )سوئيچ اصلي(IGاست ، اطالعات سوئيج چراغ راهنما و سيگنال 

براي عملكرد چراغهاي نشانگر صفحه آمپر ، سيگنالهاي الكتريكي راهنماي چپ و 


	� �� ��د راست تواما�� �مربوط نيست LCMبه  كنترل فالشر مستقيماً. ً�� ���� ��

 كه در زير داشبورد پس از دريافت سيگنال تحريك منفي از سوئيچ فالشر،رله فالشر

  .قيماًچراغهاي راهنماي دو طرف را كنترل مي كندمستباالي پاي راننده قرار دارد 
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بر نيز و سرعت پايين و باالي موتور برف پاك كن را حالت متناوب كنترل LCM يونيت 

و همچنين كنترل موتور برف پاك كن عقب و پمپ شيشه شوي برقي بر  عهده داشته

براي كنترل كاركرد موتور برف پاك كن به صورت  LCM عهده اين يونيت مي باشد

،يك سيگنال پتانسيل پايين را به صورت مستقيم و چرخش همزمان آن براي چند ثانيه 

  مستقيم دريافت مي كند
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  )واحد كنترل قفل مركزي(BCMيونيت 

ايربگ  ECUمحل قرارگيري اين قطعه در زير كنسول وسط،جلوي دسته دنده وكنار 

كنترل سيستم قفل مركزي و قفل دربها در حال حركت از وظايف اين  مي باشد

-PUSH-TO(يونيت مي باشد در مدل هاي مجهز به سيستم استارت دكمه اي 

START( سيستم دريافت ريموت كنترل باBCM  يكپارچه شده است و يك خودرو

  .كليد هوشمند مطابقت داده شود 6مي تواند با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AIR BAG 

BCM 
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   )قفل الكترونيكي ستون فرمان(ESCLيونيت 

محل قرارگيري اين قطعه همراه با مجموعه قفل فرمان مي باشد اين سيستم تنها زماني 

 ESCLدريافت كند از وظايف يونيت  PEPSEكار مي كند كه سيگنالي از طرف يونيت 

الكترونيكي ستون فرمان  قفل قفل كردن غربيلك فرمان در زمان توقف خودرو است

شامل يك موتور الكتريكي و يك برد الكترونيكي مي باشد و نيز بعنوان بخشي از 

  سيستم ايمو باليزر محسوب مي شود كه در زمان تعويض بايد كد داده شود

  :براي باز شدن قفل فرمان بايد شرايط زير مهيا باشد  

-تاييدشده باشد PEPSEنيت كد كليد توسط يو –دكمه استارت فشرده شده باشد  

جعبه دنده (يا در حالت خالص)جعبه دنده اتوماتيك(Pجعبه دنده در وضعيت 

سيگنال فشرده شدن دكمه استارت را  BCMو PEPSEيونيت هاي -باشد)دستي

  دريافت كرده باشند  
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  )فرمان برقي(EPSيونيت 

فرمان كه اين سيستم زماني  كنار موتور برقي فرمان مي باشدمحل قرارگيري اين قطعه 

گردش مي كند به آن نيرو وارد مي كند و به صورت قابل توجهي مصرف سوخت را 

حذف  مانند نشتي روغن فرمان را و همچنين مشكالتي )3.5%حدوداً (كاهش مي دهد 

پمپ روغن ،مخزن  EPSدر مقايسه با فرمان هيدروليكي در سيستم  كرده است

و حذف شده است ...و ضعيف ، مجموعه خنك كننده روغن وروغن،لوله هاي فشار قوي 

   با داشتن اين مزايا اين سيستم در صنعت خودرو رو به توسعه مي باشد

، و سنسور گشتاورقرار گرفته در ستون فرمان ستون فرمان :شاملEPS  سيستم

،سنسور موقعيت موتور يكپارچه و يونيت EPSسنسور زاويه و چراغ هشدار ،  EPSموتور

EPSمي باشد 

   

 

 

 

 

 

   
  
  
  
  
  

  

EPS ����ر  ���ر 
	��ور  

 جعبه فرمان

EPS ��ن��    
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چراغ هشدار را براي راننده EPSدر صورتيكه خطايي در سيستم رخ دهد واحد كنترل 

بعد از تشخيص . و همزمان كد خطا داخل يونيت ذخيره مي گردد روشن خواهد كرد

براي جلوگيري از بروز خطر در رانندگي كنترل  ESPعيب در سيستم، واحد كنترل  

  خود روي سيستم را قطع مي كند

متصل شده است و EPSوتورمبراي برق مثبت به  80Aبا يك فيوز  EPSواحد كنترل 

بيش از حد غربيلك فرمان نبايد فرمان را براي بيشتر براي جلو گيري از افزايش دماي 

 ثانيه تا انتها بچرخانيد 5از 
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، ناهمواري ها و موانع جاده را از طريق سيگنال سنسور گشتاور  EPSواحد كنترل 

اين ضربات را كاهش مي دهد  EPSتشخيص مي دهد و با اصالح جريان كنترل موتور 

بر طبق سيگنال گشتاور فرمان و سيگنال سرعت خودرو محاسبه مي  EPSجريان اصلي 

  شود

با فنر كيسه هوا بصورت يكپارچه مي باشد و به صورت جدا گانه سنسور زاويه فرمان 

قابل تعويض نيست اين سنسور نه تنها مي تواند سيگنال زاويه فرمان را ايجاد نموده و 

ارسال كند بلكه سيگنال نرخ زاويه فرمان را نيز ايجاد مي  ESPو EPSبه يونيت هاي 

 كند
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 )سيستم ضد سرقت( IMMOيونيت 

و كليد در زمان راه اندازي موتور با يكديگر  PEPS،ESCL،IMMO،ECUسيستمهاي 

اگر در تأييد هر كدام از اين سيستمها مشكلي بوجود آيد موتور روشن .تأييد مي شوند

  يعني اينكه هركدام از قطعات فوق در زمان تعويض بايد تعريف گردند  نخواهد شد

رقمي  8قطعه اي تعويض شود آن قطعه يك كد اين خودرو اگر در سيستم ايموباليزر 

ولي اگر بخواهيم از روي . رقم صفر مي باشد 8نظر نو باشد  قطعه مورد زمانيكهدارد 

خودرويي قطعات را بر روي خودروي ديگر تست كنيم بايد پين قبلي را از روي خودروي 

و سپس پين خودروي جديد را وارد كنيم تا عمل  نمودهقبلي به عنوان رمز ورود وارد 

ي غيرفعال شدن  آنتي اسكن بايد در صورتيكه كد سوئيچ را اشتباه وارد نمائيم برا .كند

 .شويم pepsدقيقه با دستگاه وارد منوي  20به مدت 

ت شدن را دارند براي ها قابليت ريسداخل سوئيچ تمام يونيت Tagو  Esclبه جز يونيت

  سپس پين خودروي دوم را وارد كنيم انجام اين كار ابتدا پين خودروي اول،

عدد كليد ريموت دار مي توانيم  دو  و دباش مي 7936در اين خودرو شماره تگ سوئيچ 

    تعريف كنيم  سيستمبراي 

  .عدد كليد بدون ريموت مي توان براي اين خودرو تعريف نمود شش

براي تعريف كليد بايستي ابتدا كليد نو را تعريف كنيم سپس كليد كهنه را، اگر به هر   

دليل خواستيم دو كليد تعريف شده را دوباره تعريف كنيم به يك كليد خودروي ديگر 

  .چه نو و چه كاركرده احتياج داريم
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پس از آماده اگر سوئيچ نو نداشتيم مي توانيم از كليد خودروي ديگر استفاده كنيم و 

براي تعريف كليد  .شدن سيستم براي تعريف سوئيچ خودش آنها را معرفي كنيم

  .خودروي قبلي بايد دوباره براي آن خودرو كليد سوم داشته باشيم

 Lerning newبراي تعريف كليد با استفاده از سوئيچ خودروي ديگر ابتدا وارد منوي 

key در دستگاه با توجه به اينكه كليد براي خودروي ديگر است پيغام خطا  مي شويم

مشاهده خواهد شد چون با آن كليد سازگاري ندارد ولي مي توانيم به عمليات تعريف 

پاك شده و آماده پذيرش كليد  pepsو  immoهاي  ID سوئيچ ادامه دهيم در اين زمان

 شويم دو تا كليد را مجدد تعريفمي  learning old keyحال وارد منوي .  مي باشند 

  .مي كنيم

  .ثانيه نياز داريم 30براي تعريف دو كليد زماني حدود 
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  عالئم ضد سرقت در صفحه جلو آمپر

و سيستم ايموباليزر فعال است چراغ اخطار ايمو چشمك مي زماني كه سوئيچ بسته 

درستي ندارد، يا پس از استارت به هنگامي چراغ ايموباليزردر جلو آمپر عملكرد . زند

 ضد سرقت خودرو سرعت چشمك مي زند، اين امر نشان مي دهد كه در سيستم

   .ايراداتي وجود دارد

    

  

  

 نحوه سنكرون ريموت كنترل در خودروي هايما

درب جلو سمت راننده را باز و بسته -دربهاي خودرو و درب صندوق بسته باشد تمامي

 5شاسي استارت را به تعداد - سمت راننده را مجددا باز مي كنيمدرب جلو  -مي نمائيم

يكي از دكمه -)ثانيه انجام شود 5هربار در زمان كمتر از (بار روشن و خاموش مي نمائيم 

براي تعريف - هاي سوئيچ اول را فشار داده و با فعال شدن فالشر ريموت عمل مي كند

  شودسوئيچ دوم فقط يكي از دكمه هاي ريموت فشرده 

  

  

  

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


آموزش امداد خودرو ايراناداره  22   

 

  عملكرد سيستم استارت

دگمه استارت را فشار مي دهيم پس از دريافت سيگنال درخواست،يونيت  زمانيكه

PEPS  از طريق آنتن فركانس پايين دستور را به كليد ارسال مي كند و كليد پيامID  را

اگر كليد معتبر باشد . ، اعتبار كليد را تأييد مي كندIDبر مي گرداند پس از دريافت پيام 

ارسال كرده و همزمان قفل الكترونيكي  IMMOدستور استارت را به  PEPSيونيت 

  فرمان را باز مي كند

باتري كليد ضعيف اگر  بايد پدال ترمز را فشاردهيم الزم به ذكر است كه زمان استارت

است بدين شده يا مدار داخلي كليد معيوب باشد يك تمهيد جايگزين فراهم شده 

صورت كه بايد شاسي استارت رابا قسمت انتهايي ريموت فشار دهيد تا موتور روشن 

  شود 
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بوده و وضعيت اهرم  5Km/hبراي خاموش كردن موتور بايد سرعت خودرو كمتراز 

اگر شرايط خاموش شدن موتور فراهم نبود در مواقع  .قرار گيرد Pتعويض دنده درحالت 

فشار مي دهيم يا سوئيچ اصلي را فشار داده و به ثانيه سوئيچ اصلي را  3اضطراري در 

  ثانيه نگه مي داريم تا موتور خاموش گردد 3مدت 
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  هايماسيستم فن در خودروي 

عدد رله فن داخل در داخل جعبه فيوز و رله هاي 2دور و  2عدد موتور  2اين خودرو داراي 

داخل موتور مي باشد و با توجه به اينكه هر كدام از موتور فن ها داراي دو عدد سيم پيچ مي 

دازي جهت راه ان R5جهت راه اندازي دور كند و از رله واقع در جعبه فيوز موتور  R1از رله باشد 

  .دور تند استفاده شده است 
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  جعبه فيوزها و رله هاي داخل موتور خودروي هايما      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رله هاي داخل جعبه فيوز موتور

 عملكرد رله شماره رله

R1 فن رادياتور دور تند 

R2 استارتر 

R3  رله اصلي 

R4 چراغ بزرگ جلو 

R5  رادياتور دور كندفن 

R6 مه شكن جلو 

R7 راهنما 

R8 كالچ كمپرسور كولر 

R9  بوق 

R10 پمپ بنزين 
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 جعبه فيوز و رله هاي داخل موتور

 عملكرد فيوز آمپر فيوز شماره فيوز

F1 30A بخاري 

F2 20A ECU گيربكس اتومات 

F3 60A BTN 

F4 40A رزرو 

F5 20A فن رادياتور دور كند 

F6 40A ABS 

F7 40A رله اصلي 

F8 20A رله پمپ بنزين 

F9 20A فن رادياتور دور تند 

F10 60A سوئيچ موتور 

F11 10A  يونيتPEPS 

F12 30A صندلي برق سمت راننده 

F13 15A  يونيتPEPS 

F14 15A EBS 

F15 10A  يونيتLCM 

F16 15A فالشر 

F17 7.5A چراغ ترمز 

F18 30A گرمكن 

F19 20A ABS1 

F20 15A چراغ هاي جلو نور باال 

F21 15A چراغ هاي جلو نور پايين 

F22 10A مه شكن 

F23 15A المپ راهنما 

F24 15A بوق 

F25 10A A/C1 

F26 10A * 

F27 15A * 

F28 20A * 

F29 30A * 

F30 125A برق اصلي 
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  خودروي هايما اتاقداخل  جعبه فيوز

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

15 

13 10 

12 

7 

11 14 

9 

4 

2 5 

3 6 

1 

17 16 

8 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


آموزش امداد خودرو ايراناداره  29   

 

 جعبه فيوز داخل اتاق خودروي هايما

 عملكرد فيوز آمپر فيوز شماره فيوز

F1 15A برق سوئيچ 

F2 20A رزرو 

F3 15A راديو 

F4 15A تهويه مطبوع 

F5 10A برف پاك كن 

F6 7.5A  سيستمPEPS  و سيستمABS 

F7 * * 

F8 10A ROOM 

F9 10A MIRRDEF 

F10 10A ECU  گيربكس اتومات 

F11 30A قفل مركزي 

F12 30A P / WIND 

F13 20A برف پاك كن 

F14 10A موتورECU 

F15 10A نشانگرها 

F16 * * 

F17 30A P / WIND 
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