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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 

 

 

 مقدمه
  CECد بمه نما    هوشممن سيستم  عملکرد تجهيزات مختلف و افزايش قابليتهاي هشداري برخي تجهيزات ،به منظور ارتقاء 

 .گرديده استنصب * ي پارسبرروي خودرو

 .فقط بر روي خودروي پارس نصب و توليد شده است CECدر زمان تاليف اين کتاب سيستم هوشمند *

کليه رله همايي کمه بمروي     403در خودروهاي پژو پارس و از تغييرات مهم اين خودرو مي توان اين چنين عنوان نمود که 

ضمن کليه رله  در.اندقرار گرفته  IPFRB و  CECبه نا   در دو قطعه  ورد قرار داشتند حذف شده وسيني رله زير داشب

 . جمع آوري شده است EBBها و فيوزهاي داخل محوطه موتور در قطعه اي بنا  

احتر تشخيص محل عيب و تعويض آن بسيار سريعتر و راز مزاياي خيلي مهم اين سيستم اين است اگر رله اي خراب شود 

تشخيص رله معيوب توسمط دسمتگاه ايکوديماگ نيمز      "زيرا رله ها بسيار در دسترس قرار دارند و ضمنا. از حالت قبل است

 . امکان پذير شده است
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

خانواده پژو  يروي خودروها گردد عالوه بر امکاناتي است که در حال حاضر بر قابليت هائي که در ذيل به آنها اشاره مي

 :وجود داردپارس 

 .ايکو دياگ وجود داردتوسط دستگاه  از آنها غيرفعال شدن بعضي/ قابليت فعال قابل ذکر است " ضمنا

 .(الز  بذکر است اين سرعت قابل تغيير توسط دستگاه دياگ مي باشد)    120km/hباالي غيرمجاز اخطارسرعت -

 .ي داشبورداضافه شدن کليد قفل مرکزي رو -

 .بسته شدن درب خودرو توسط چراغ راهنما و چراغ سقفي و آالر  صوتي آگاه کردن راننده از وضعيت باز و -

غيرفعال کردن آن با نگهداشتن کليد قفل مرکزي / فعال )  km/h 20اتوماتيک دربها در سرعت باالي  شدن قفل -

 (.ر استامکان پذي باشد Step2ثانيه وقتي سوئيچ خودرو روي  3بمدت 

 .از قفل خارج شدن دربها بمحض خاموش شدن خودرو -

 .متناسب بودن عملکرد برف پاک کن  با سرعت خودرو درحالت تايمري -

 .ثانيه بعداز درآوردن سوئيچ خودرو 30شيشه ها تا  کردنباال و پايين امکان  -

 .روشن شدن چراغ سقفي بمحض دريافت فرمان بازکردن درب از طريق ريموت کنترل -

 (جهت جلوگيري از تخليه باتري) دقيقه درصورت باز ماندن يکي از درب ها  3وش کردن چراغ سقفي پس از خام -

 .(دزدگير) سيستم امنيتي اضافه شدن  -

 (دزدگير)جهت تکميل سيستم امنيتي ( چشمي)اضافه کردن قطعاتي مثل  شوک سنسور و سنسور حرکت  -

 EBBدر  F12با  F11فعال شدن بوق بجاي آژير باجابجا کردن فيوز  -

 .(دزدگير)باز نشدن صندوق عقب به هنگا  فعال شدن حالت  آالر  سيستم امنيتي  -

 (دياگايکو)عيب ياب  دستگاه تشخيص خرابي رله ها باايجاد قابليت  -

 

 :ساير قابليتها نيز به شرح زير مي باشد

 .درهنگا  قفل کردن دربها با ريموت کنترل، فالشر يک مرتبه چشمک مي زند -

هنگا  قفل کردن دربها با ريموت کنترل اگر يکي از دربها يا درب صندوق عقب يا درب موتور باز باشد عمل در -

 .مرتبه با سرعت کند جهت هشدار به مالک چشمک مي زند 4قفل با موفقيت انجا  نمي شود ولي فالشر 

 .ي زندمرتبه با سرعت تند چشمک م 3درهنگا  باز کردن دربها با ريموت کنترل، فالشر  -

هنگاميکه دربها با ريموت کنترل قفل شده باشد ،اگر يکبار ديگر کليد قفل کردن از روي ريموت کنترل فشرده  -

در اين حالت  "ضمنا. چشمک مي زند(  Car Finder)ثانيه با سرعت تند به عنوان خودرو ياب  20شود فالشر 

 .چراغ سقفي نيز روشن مي گردد
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

ثانيه قفل مرکزي از کار  10ها توسط قفل مرکزي به کرار قفل و باز شوند بمدت اگردر فاصله زماني کوتاهي درب -

 .مي افتد

برسد، دربها بصورت اتوماتيک قفل مي شوند و وقتي خودرو خاموش شود   20km/hاگر سرعت خودرو به باالي  -

 .دربها بصورت خودکار باز مي شوند

 .شود درب صندوق باز نخواهد شداگر خودرو  در حرکت  باشد و کليد صندوق پران فشرده  -

قابل انتخاب مي ( عيب ياب)مد مي باشد که توسط دستگاه ايکودياگ  1برف پاک کن درحالت تايمر داراي    -

 : باشد

 تايمر با زمان ثابت  

 تايمر متغير با سرعت خودرو  

پر روشن مي شود و حال وقتي سوئيچ استارت باز است و يکي از دربها باز باشد نشانگر باز بودن درب روي جلوآم -

 باشد اين نشانگر بصورت چشمک زن مي شود km/h 20اگر سرعت خودرو باالي 

 .است به هنگا  ترمزناگهاني فالشر خودرو چند مرتبه چشمک مي زند km/h 80وقتي سرعت خودرو باالي  -

 -فندک -راديو پخش  -دقيقه برق چراغ سقفي 23اگر سوئيچ استارت باز باشد ولي خودرو خاموش باشد، بعد از  -

 .چراغ صندوق عقب براي حفاظت از باتري  قطع مي شود –چراغ داخل داشبورد 

 :خرابي کليه رله ها و خروجيهاي قسمتهاي مختلف زير قابل تشخيص توسط دستگاههاي ايکو دياگ مي باشد -

و و  عقب  ،رله برف قفل مرکزي ،  صندوق پران ، گرمکن شيشه عقب و آئينه ها، رله برق تغذيه شيشه هاي جل

 پاک کن رله مديريت توان ،  راهنماي چپ و راست،   چراغ سقفي ، آژير
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 :اين سيستم  از سه قطعه اصلي به شرح زير تشکيل يافته است 

 (Central Electronic Control) واحدالکترونيکي کنترل کابينيا   CECيونيت  -2

 IPFRB (IP Fuse &Relay Box)رله داخل اتاق جعبه فيوز و  -1

 EBB (Engine Branch Box)جعبه فيوز و رله داخل محفظه موتور -3

 

 : CECيونيت 

اين قطعه بخش هوشمند سيستم را تشکيل مي دهد که باعث مي شود کليه فيوزها و رلمه و فانکشمنهاي ممرتبط بما ايمن      

اين قطعه بصورت نر  افزاري چمراغ سمقفي و راهنمماي چمپ و     . اشندسيستم به کمک دستگاه عيب ياب قابل عيب يابي ب

برق شيشه باالبرهاي جلو و عقب و آالرمهاي صوتي و حالت تايمري برف پاک کن و گرمکن شيشه  راست و قفل مرکزي و

 )روي جلموآمپر و  ممديريت تموان     EBDو  ABSعقب و آئينه ها و صندوق پران و روشن و خاموش کردن نمايشگرهاي 

درضممن ايمن   . را کنترل مي کنمد (  فندک و راديوپخش و چراغ سقفي و چراغ داخل داشبورد و چراغ داخل صندوق عقب

 المذکر  فموق  عملکمرد تجهيمزات   دروجمود ايمراد را   را دارد که ممي تموان   ( دياگ)قطعه قابليت اتصال به دستگاه عيب ياب 

 .تشخيص داد

فصمول بعمد بطمور    که توضيحات اين قسممت در  . نمودفعال  ياغير فعال  کهوجود دارند آپشنهاي اضافه ديگري در ضمن  

 .تفصيل آمده است

 

 . همچنين کليه آالرمهاي صوتي از طريق بيزر موجود در اين يونيت کنترل و پخش مي شود

 .اين يونيت در زير داشبورد سمت راننده در محل قبلي سيني رله ها قرار دارد
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 

  

 

 

 

  

 :(IPFRB) اشبوردجعبه فيوز و رله داخل د

رله هاي قفل مرکزي و صندوق پران و گرمکن شيشه و فن تهويه و برف پاک . اين قطعه فقط شامل رله و فيوز مي باشد

کن و برق شيشه باالبرهاي جلو و عقب و مديريت توان  دراين قطعه قرار دارند که درصورت خراب شدن براحتي قابل 

 . تعويض مي باشند
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 : (EBB)داخل محوطه موتورجعبه فيوز و رله 

رله هاي دور تند و کند فن موتور و کالچ کمپرسور کولر و رله دوبل و . اين قطعه هم فقط شامل رله و فيوز و مي باشد

 . پمپ بنزين و مه شکن جلو و بوق در اين قطعه قرار دارند که درصورت خراب شدن براحتي قابل تعويض مي باشند
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

EBB

 .ابتدا درپوش جعبه فيوز برداشته شود-1

 .باز شوند M6سه پيچ -1

 .که مربوط به کابل مثبت اصلي مي باشد باز و جدا شودM6 (4 )واشر ستاره اي و مهره -3

 .برداشته شود( 1)مجموعه جعبه فيوز و رله -4
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 .سيني فن به آرامي از محل خود جدا شود سوکتهاي مرتبط با دسته سيمهاي اصلي، موتور و -3

 

  
   
 .را جدا کنيد( 3)، قاب نگهدارنده سوکتهاي دسته سيمها ( 6)با باز کردن سه عدد پيچ -6
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 .مجموعه پايه نگهدارنده جعبه فيوز را مي توانيد آزاد کنيد( 2)و سه عدد پيچ ( 7)عدد پيچ  1با باز نمودن  -7
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

CEC 
 
با باز کردن سه پيچ نشان داده شده در شکل . بر روي براکت فلزي توسط سه عدد پيچ نصب گرديده است CECيونيت -2

 .، يونيت آزاد مي گردد
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

  
 .د نمودزکردن چهار عدد پيچ نشان داده شده در شکل مي توان مجموعه جعبه فيوز و رله داخل اتاق را آزاابا ب

 .براي تعويض براکت نگهدارنده اين مجموعه الز  است داشبورد باز شود
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 جدول رله و فیوزها

 

 EBBجعبه فيوز و رله داخل محفظه موتور  -1

 EBBفيوزهاي 

 عملكرد نوع فيوز آمپر  فيوز

F1 10 Mini برق پمپ بنزین 

F2 40 J-Case  1برق ABS 

F3 30 J-Case  2برق ABS 

F4 50 J-Case  برق باتری برایAA  وCC سوئیچ استارت 

F5 50 J-Case  برق باتری برایKK سوئیچ استارت 

F6 50 J-Case برق باتری برای کلیه رله ها و فیوزهای داخل جعبه فیوز داخل داشبورد 

F7 40 J-Case 1- برق باتری کلیه رله ها و فیوزهایIPFRB  2-  برق -4له مدیریت توان برق ر -3برق ورودی دسته راهنماECU 

F8 40 J-Case 1-  سنسور موقعیت میل بادامک -5کویل جرقه  -4سنسور سرعت   -3شیر برقی کنیستر   -2انژکتور موتور 

F9 --- --- ------------- 

F10 5 Mini برق بوبین رله های جعبه فیوز داخل محوطه موتور 

F11  5 Mini  (آپشن)بوق بجای آژیر 

F12  5 Mini  (آپشن)آژیر 

F13 15 Mini مه شکن جلو 

F14 20 Mini بوق 

F15 --- --- ------------- 

F16 --- --- ------------- 

F17 10 Mini گرمکن دریچه گاز 

F18 10 Mini سنسور اکسیژن 

F19 30 J-Case فن موتور دور تند 

F20 30 J-Case فن موتور دور کند 

F21 --- --- ------------- 

F22 10 Mini کالچ کمپرسور کولر 

F23 5 Mini  (فن موتور -کمپرسور کولر ) برق  بوبین رله های 

F24 20 Mini  برق باتری برایECU 

F 15 Mini ذخیره 

F 20 Mini ذخیره 

 

 

 

 

باید در  F12یا  F11فقط یکی از فیوزهای : نکته

 .محل اش وجود داشته باشد
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 EBB رله هاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملكرد رله نوع رله رنگ رله رله
     

RL1 سياه Ultra Micro 4P (12V/20A) رله پمپ بنزین 
     

RL2 سياه Ultra Micro 4P (12V/20A) ------------- 
     

RL3 خاکستري روشن Mini 4P  (12V/40A) رله دوبل 
     

RL4 سياه Ultra Micro 4P (12V/20A) رله مه شکن جلو 
     

RL5 سياه Ultra Micro 4P (12V/20A) رله بوق 
     

RL6 سياه HC Micro 5P (12V/35A/20A)  موتور فن 3رله 
     

RL7 قهوه اي HC Micro 4P (12V/35A) ------------- 
     

RL8 سياه Ultra Micro 4P(12V/20A) ------------- 
     

RL9 سياه Ultra Micro 4P(12V/20A) ------------- 
     

RL10 سياه Ultra Micro 4P(12V/20A) ------------- 
     

RL11 خاکستري Micro 5P (12V/20A/10A) رله کالچ کمپرسور کولر 
     

RL12 سياه HC Micro 5P (12V/35A/20A)  موتور فن 1رله 
     

RL13 سياه HC Micro 5P (12V/35A/20A)  موتور فن 2رله 
     

RL14 سياه Ultra Micro 4P (12V/20A) ------------- 
     

RL15 سياه Ultra Micro 4P (12V/20A) ------------- 
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 EBBجعبه فيوز و رله داخل محفظه موتور 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

  IPFRBاخل اتاقدجعبه فيوز و رله -2

 IPFRBفيوزهاي 

 عملكرد نوع  آمپر  فيوز

F1 20 Mini  حالته فشار گاز کولر به  3کلیدECU 

F2 5 Mini 

 برق بوبین رله فن تهویه

 جعبه فیوز داخل محوطه موتور( فن موتور -کمپرسور کولر ) بوبین رله های  برق

 ورودی کلید گرمکن شیشه

F3 --- --- ------------- 

F4 --- --- ------------- 

F5 5 Mini 

 نور پس زمینه فندک

 نور پس زمینه کلید گرمکن

 نور پس زمینه کلید فالشر

 CNGنور پس زمینه کلید 

 نور پس زمینه رادیو پخش

 نور پس زمینه جلوآمپر

 نور پس زمینه تهویه

 نور پس زمینه ساعت

 نور پس زمینه کلید صندوق پران

 CECچراغ کوچک برای 

 نور پس زمینه کلیدهای تنظیم آئینه ها

 نور پس زمینه کلید قفل مرکزی روی پنل جلو

 کلید قفل کننده شیشه باالبرهای عقبنور پس زمینه 

F6 10 Mini 

 چراغ کوچک جلو

 چراغ کوچک عقب

 چراغ پالک

F7 10 Mini  برقAIR BAG 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 IPFRB  داخل اتاقهاي فيوز جدول  ادامه 

F8 5 Mini 

 جلوآمپر( 3و2استپ )برق 

 ایموبالیزر( 3و2استپ )برق 

 A/Cکلید ( 3و2استپ )برق 

 برای دیاگ( 3و2استپ )برق 

 ECUبرای ( 3و2استپ )برق 

 CECبرای ( 3و2استپ )ق بر

 ABSبرای ماژول ( 3و2استپ )برق 

F9 20 Mini 

 کلید سرعت پایین برف پاک کن

 کلید سرعت باالی برف پاک کن

 پمپ شیشه شو

 برق رله برف پاک کن

F10 5 Mini 

 CEC( 2و1استپ )برق 

 برای کلید صندوق پران( 2و1استپ )برق 

 رای کلید راهنمای چپ و راستب( 2و1استپ )برق 

 برای ساعت( 2و1استپ )برق 

 گذر از صفر موتور برف پاک کن ( 2و1استپ )برق 

F11 10 Mini 

 المپ دنده عقب

 برق کلید شیشه های سمت راننده

 برق آیینه های کناری

F12 10 Mini برق سوئیچ ترمز 

F13 --- --- ------------- 

F14 5 Mini 

 رق دائم چراغ سقفیب

 المپ داخل داشبورد

 المپ صندوق عقب

 المپ نقشه خوان

F15 20 Mini فندک 

F16 10 Mini رادیو پخش 

F17 --- --- ------------- 

F18 5 Mini چراغ سقفی حالت کنترلی 

F19 5 Mini کلید مه شکن جلو 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

F20 15 Mini نور باال 

F21 15 Mini نور پائین 

F22 10 Mini مه شکن عقب 

F23 5 Mini گرمکن آئینه های کناری 

F24 30 Mini گرمکن شیشه عقب 

F25 30 Mini 

 برق محرک درب سمت راننده 

 برق محرک درب سمت کمک

 برق محرک درب سمت راننده عقب

 برق محرک درب سمت کمک عقب

 برق محرک درب باک

 برق محرک درب صندوق عقب

F26 --- --- ------------- 

F27 5 Mini 

 برق بوبین کلیه رله های داخل جعبه فیوز داخل محوطه اتاق

 کلید بوق

 برق باتری جلوآمپر

F28 20 Mini  برق قدرتیCEC 

F29 5 Mini 

 برق کلید قفل مرکزی

 برق ساعت

 برق باتری برای دیاگ

 CECبرق باتری 

F30 10 Mini رق حافظه رادیوپخشب 

F31 5 Mini  (آپشن)برق شوک سنسور  (رله بودن نصب درصورت فیوز این R2 شود نصب باید) 

F32  5 Mini  (.شود نصب باید شرکتی آژیر کردن نصب درصورت فیوز این)    (آپشن)برق آژیر 

F33 40 J-Case  فن تهویه 

F34 40 J-Case 
 برق شیشه باالبرهای جلو

 زمینه کلید شیشه باالبرهای جلو نور پس

F35 40 J-Case 
 برق شیشه باالبرهای عقب

 نور پس زمینه کلید شیشه باالبرهای عقب

F 5 Mini ذخیره 

F 10 Mini ذخیره 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 IPFRBرله هاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

R1 قهوه ای HC Micro 4P (12V/35A) رله فن تهویه 

R2 خاکستری 
Micro 5P 

(12V/20A/10A) 

رله برق شوک سنسور و سنسور حرکت 

 (آپشن)

 سنسور و سنسور شوک از استفاده درصورت)

 (شود نصب باید چشمی

R3 قهوه ای HC Micro 4P (12V/35A) رله مدیریت توان 

R4 سبز Micro 4P (12V/20A) رله شیشه گرمکن 

R5 خاکستری 
Micro 5P 

(12V/20A/10A) 
 رله برف پاک کن

R6 --- ------------- ------------- 

R7 قهوه ای HC Micro 4P (12V/35A) رله شیشه باالبرهای عقب 

R8 قهوه ای HC Micro 4P (12V/35A) رله شیشه باالبرهای جلو 

R9 سبز Micro 4P (12V/20A) رله صندوق پران 

R10 خاکستری 
Micro 5P 

(12V/20A/10A) 
 رله باز کردن قفل مرکزی

R11 خاکستری 
Micro 5P 

(12V/20A/10A) 
 رله بستن قفل مرکزی
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

CEC 

ليست و شرح تجهيمز بمه هممراه شمماره نقشمه هماي شمماتيک الکتريکمال خمودروي پمارس بما سيسمتم هوشممند              

CEC  ، مطابق جدول زير مي باشد. 

خودروي / نقشه هاي الکتريکي/اصل فايل نقشه ها به سايت ايساکو،  بخش  نسخه به روز شده و به منظور دريافت 

 پارس  

 .به آدرس زير مراجعه گردد

http://www.isaco.ir/tabid/57/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (التين)شرح تجهيز  شماره نقشه شرح  

 Engine Cooling fan - Pars CEC 0201025 سيستم خنك کننده موتور  1

 CENTRAL LOCKING- Pars CEC 0401018 قفل مرکزي 2

 Boot Lid-Pars CEC 0405006 صندوق پران 3

 HORN- Pars CEC 0408013 بوق 4

 Front Screen Wiper  & wash pump-Pars CEC 0501016 برف پاك کن و شيشه شوي 5

 Front  Window winder - Pars CEC 0601022 شيشه باالبر جلو 6

 Rear Window winder - Pars CEC 0602013 شيشه باالبر عقب 7

8 
کولر و )سيستم تهويه مطبوع 

 (بخاري
0701022 

Air Conditioning Motors Blower(Motor Fan)-Pars 

CEC 

 Rear Window Heater & Mirrors heater-Pars CEC 0702013 و آينه ها گرمكن شيشه عقب 9

 Main & Dipped Lamps- Pars CEC 1002019 چراغهاي اصلي 10

 Front and rear fog lamp- Pars CEC 1003018 مه شكن جلو و عقب 11

 Direction Indicator & Hazard Warning-Pars CEC 1005017 راهنما و فالشر 12

 Roof & Map reading lamp- Pars CEC 1006014 چراغ هاي سقفي و نقشه خواني 13

 ECO Mode Power-Pars CEC 1401002 (تغذيه)سيستم مديريت توان 14
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

CEC 

ايران خودرو ( دياگايکو)قابليت اتصال به دستگاه عيب يابي  OBDاز طريق کانکتور  ABSو  ECUاين سيستم هم مثل 

 .را دارا مي باشد

 .شويد CECپس از اتصال دستگاه ايکودياگ به سوکت عيب ياب خودرو، به ترتيب تصاوير زير وارد منوي 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 :گزينه هاي مختلفي پيش رو خواهيد داشت CECبعد از ورود به منوي 

 :(Identification) شناسه-2

 
نمايش داده  مطابق تصوير زير قطعه و تاريخ توليد و ورژن سخت افزار و ورژن نر  افزار و نوع خودرو VINدر اين قسمت 

 .خواهد شد
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 :خواندن خطا ها-1

 .کرد مشاهدهمي توان را هايي که در قسمتهاي مختلف اتفاق افتاده است مت کليه خطادراين قس

 
 

 :ليست کليه خطاهاي احتمالي که ممکن است با آن روبرو شويد در جدول زير مشاهده مي کنيد

 

Load نوع خطا نوع بار 

Wiper Relay Bobbin  حالت تايمري) رله برف پاک کن- 

 (شيشه شوي

 بوبين رله خراب است

Screen Heater Relay Bobbin بوبين رله خراب است رله گرمکن شيشه عقب و آئينه ها 

Central Door Lock Relay Bobbin بوبين رله خراب است رله قفل کردن قفل مرکزي 

Central Door Unlock Relay Bobbin بوبين رله خراب است رله باز کردن قفل مرکزي 

Front Power Window Winder بوبين رله خراب است شيشه باالبرهاي جلو رله برق 

Rear Power Window Winder بوبين رله خراب است رله برق شيشه باالبرهاي عقب 

Trunk Relay Bobbin بوبين رله خراب است رله صندوق پران 

ECO mode Rely Bobbin بوبين رله خراب است رله مديريت توان 

Right Flasher بدون  –بار اضافه  –کوتاه اتصال  راهنماي راست

 بار

Left Flasher بدون  –بار اضافه  –اتصال کوتاه  راهنماي چپ

 بار

Roof Lamp وقتي چراغ سقفي روي ) چراغ سقفي

 (حالت کنترلي باشد

 اتصال کوتاه 

Siren Signal  بار اضافه  –اتصال کوتاه  (دزدگير)آژير سيستم امنيتي 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 :پاک کردن خطا ها-3

 .پاک خواهد شد CECقسمت کليه خطا هاي ثبت شده در سيستم در اين 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 :خواندن پارامترهاي ورودي-4

 :که در جدول زير آورده شده است،قابل مشاهد مي باشد CECدراين قسمت وضعيت کليه ورودي و خروجيهاي سيستم 

 Parameter Measurement پارامترهاي ورودي

 Battery Voltage سطح ولتاژ باتري

 Hazard Button ليد فالشرک

 Right Indicator Button کليد راهنماي راست

 Left Indicator Button کليد راهنماي چپ

 Master Lock/Unlock Button کليد قفل مرکزي

 Driver Door Lock Switch سوئيچ دري سمت راننده

 Passenger Door Lock Switch سوئيچ دري سمت شاگرد

 Driver Door Switch ت رانندهسوئيچ الدري سم

 Other Doors Switch سوئيچ الدري درهاي ديگر

 Wiper Timer Command Switch کليد تايمري برف پاک کن

 Wiper Wash Switch کليد شيشه شوي برف پاک کن

 Wiper Zero Position ورودي عبور از صفر موتور برف پاک کن

 Screen Heater Button کليد گرمکن شيشه عقب

 Side Lamp Button کليد چراغ کوچک

 Start Switch 1 سوئيچ استارت Step2و  Step1وضعيت 

 Start Switch 2 سوئيچ استارت Step3و  Step2وضعيت 

 Trunk Button کليد صندوق پران

 Trunk Switch کليد الدري صندوق عقب

 Bonnet Switch کليد الدري درب موتور

 Left Indicator Lamp پخروجي راهنماي چ

 Right Indicator Lamp خروجي راهنماي راست

 Wiper Relay خروجي رله برف پاک کن

 Lock Actuator Motor خروجي رله موتور هنگا  قفل کردن قفل مرکزي

 Unlock Actuator Motor خروجي رله موتور هنگا  باز کردن قفل مرکزي

 Front Window Winder Power Supply Relay خروجي رله برق شيشه باالبرهاي جلو

 Rear Window Winder Power Supply Relay خروجي رله برق شيشه باالبرهاي عقب

 Screen Heater Relay خروجي رله گرمکن شيشه عقب

 ECO Mode Relay خروجي رله مديريت توان

 Trunk Relay خروجي رله صندوق پران
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 : (Actuator test) تست بارها-3

را تست کرد و از وضعيت سالم بودن عملکرد آنها اطمينان حاصل  CECکليه خروجيهاي سيستم مي توان دراين قسمت  

 . نماييد

 يعني خاموش OFFيعني وصل و  ON : نکته

 Actuator test تست بارها

 Door Lamp Open LED نمايشگر باز بودن درب خودرو روي جلوآمپر

 EBD Alarm LED روي جلوآمپر EBDنمايشگر آالر  

 ABS Alarm LED روي جلوآمپر ABSنمايشگر آالر  

 Central Door Lock Relay Bobbin رله قفل کردن قفل مرکزي

 Central Door Unlock Relay Bobbin رله باز کردن قفل مرکزي

 Front/Rear Window Winder Relay Bobbin رله برق شيشه باالبرهاي جلو و عقب

 Wiper Relay Bobbin رله برف پاک کن

 Screen Heater relay Bobbin رله گرمکن شيشه عقب

 Trunk Relay Bobbin رله صندوق پران

 ECO Mode Relay Bobbin رله مديريت توان

رله برق شوک سنسنور و سنسور حرکت 

 (چشمي)

Power Motion / Shock Sensor Relay 

 Master Lock Function LED کزينمايشگر داخل کليد قفل مر

 R/H Indicator راهنماي راست

 L/H Indicator راهنماي چپ

وقتي چراغ سقفي روي حالت ) چراغ سقفي 

 (کنترلي باشد

Roof Lamp Timer 

سيستم امنيتي بايد با ) آژير يا بوق خودرو 

 (دياگ فعال شده باشد

Siren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.CarGarage.ir



 

 

 

 29 

 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 :ديگر قسمتها -6

 .شامل سه قسمت است که بصورت مجزا در زير آورده شده استخود  منواين 

 
 

CEC

که ليست و توضيحات آنها .بر اساس خواسته مشتري فعال يا غيرفعال نمودمي توان دراين قسمت کليه آپشنهاي خودرو را 

 .در زير آورده شده است
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 : (Master Lock/Unlock)کليد قفل مرکزي  -

را در خودرو فشاردهيم قفل مرکزي عمل کرده و کليه دربها قفل مرکزي موجود روي پنل داشبورد گر کليد ا: فعال

 . قفل مي شوند يا باز مي شوند

 . را درخودرو فشاردهيم ديگر قفل مرکزي عمل نمي کندقفل مرکزي موجود روي پنل داشبورد کليد اگر : غيرفعال

 

 : (Trunk Lid)کليد صندوق پران -

 . را در خودرو فشاردهيم درب صندوق عقب باز مي شودمخصوص باز کردن صندوق عقب اگر کليد  :فعال

 .را درخودرو فشاردهيم ديگر درب خودرو باز نمي شودمخصوص باز کردن صندوق عقب اگر : غيرفعال

 

 : (Door Open LED on Cluster)نمايشگر باز بودن درب خودرو روي جلوآمپر -

 . گر دربي از خودرو باز باشد نمايشگر مربوطه روي جلوآمپر روشن مي شوددر اين حالت ا: فعال

 .در اين حالت اگر دربي از خودرو باز باشد ديگر نمايشگر مربوطه روي جلوآمپر روشن نمي شود: غيرفعال

 

 

 : (Smart Auto Lock)قفل شدن اتوماتيک درب ها -

اتوماتيک قفل مرکزي عملکرد و کليه دربها قفل مي شود  km/h 20در اين حالت اگرسرعت خودرو باالي : فعال

 .اتوماتيک قفل کليه دربها باز مي شودبصورت شود و بمحض خاموش کردن خودرو 

 .اين آپشن غيرفعال مي شود:غيرفعال

 

 : (Folding Mirror)آئينه تاشو -

 .غيرفعال مي باشد "کالاين قسمت 

 

 : (Seat Belt Alarm)آالر  صوتي نبستن کمربند -

 .غيرفعال مي باشد "کالن قسمت اي

 

 : (Door Open Alarm)آالر  باز بودن دربها -

رود آالر  صوتي براي مدتي  Km/h 20در اين حالت اگر دربي از خودرو باز باشد و سرعت خودرو باالي : فعال

 .پخش خواهد شد

 .اين آپشن غيرفعال مي شود:غيرفعال
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 : (Side Lamp On Alarm)آالر  روشن بودن چراغ کوچک -

 Step0در اين حالت اگر چراغ کوچک روشن باشد و راننده خودرو را خاموش کرده و سوئيچ استارت روي  : فعال

 .قرار دهد و درب سمت راننده باز شود در اين حالت آالر  صوتي براي مدتي پخش خواهد شد

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 : (Ultrasonic Revers Sensor Alarm)آالر  هشدار دهنده دنده عقب -

باشد آالر  صوتي بهنگا  دنده عقب از سيستم ( سنسور پارک کردن) اگر خودرو مجهز به سنسور دنده عقب : فعال

 .پخش خواهد شد

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 : (Door Open Flasher Warning)فالشر بهنگا  باز بودن يکي از دربها -

باشد بمدتي فالشرهاي خودرو  Step2ت اگر دربي از خودرو باز باشد و سوئيچ استارت روي در اين حال: فعال

 .سريع چشمک مي زنند

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 : (Wiper Variable Time)تايمر برف پاک کن با زمان تاخير متغيير -

در اين حالت وقتي کليد برف پاک کن روي حالت تايمري باشد زمان فعال شدن برف پاک کن متناسب : فعال

 .سرعت خودرو متغيير خواهد بود

 .در اين حالت برف پاک کن با فاصله زماني ثابت فعال خواهد: غيرفعال

 

 : (Hazard When remote Lock)فعال شدن فالشر هنگا  قفل کردن خودرو -

ر اين حالت هنگا  قفل کردن خودرو با ريموت کنترل فالشر بمدتي روشن خواهد شد که به راننده نشان د: فعال

مرتبه  4الز  بذکر است اگر يکي از دربها باز باشد دربها قفل نمي شود و فالشر .دهد درب خودرو قفل شده است

 .چشمک مي زند که به راننده اعال  کندکه دربي هنوز باز مانده است

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: فعالغير

 

 : (Hazard When remote Unlock)فعال شدن فالشر هنگا  باز کردن خودرو -

 . در اين حالت هنگا  باز کردن خودرو با ريموت کنترل فالشر براي مدتي سريع چشمک مي زند: فعال

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 : (Hazard When Car Finder)ويابفعال شدن فالشر هنگا  فعال کردن خودر -

 . در اين حالت هنگا  فعال کردن خودروياب فالشر براي مدتي سريع چشمک مي زند: فعال

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 : (High Deceleration Flasher)فعال شدن فالشر هنگا  ترمز شديد -

ر قسمت بعدي مشخص شده است بيشتر باشد حال در اين حالت  اگر سرعت خودرو از حدي که براي آن د: فعال

 . مرتبه چشمک خواهند زد 20راننده ترمز شديد انجا  دهد فالشر هاي خودرو 

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 : (High Deceleration Flasher Speed)تعيين سرعت براي فعال شدن فالشر در هنگا  ترمز شديد -

مي شود اگر سرعت خودرو بيشتر از اين حد باشد و راننده ترمز شديد انجا  دهد در اينجا مقدار سرعتي تعيين 

 . فالشرهاي خودرو فعال خواهد شد

 

 : (Over Speed Alarm)آالر  سرعت غير مجاز -

 3در اين حالت  اگر سرعت خودرو از حدي که براي آن در قسمت بعدي مشخص شده است بيشتر باشد : فعال

 . ه پخش مي شود که سرعت غيرمجاز داردآالر  صوتي براي رانند

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 : (Over Speed Value)تعيين سرعت براي آالر  سرعت غير مجاز -

در اينجا مقدار سرعتي تعيين مي شود اگر سرعت خودرو بيشتر از اين حد باشد آالر  سرعت غيرمجاز پخش 

 .  خواهد شد

 

 : (Tire Type)تعيين نوع تاير خودرو -

R14 : اينچ تعيين مي شود 24در اين حالت سايز تاير خودرو . 

R15 : اينچ تعيين مي شود 23در اين حالت سايز تاير خودرو. 
 

 .کليک گردد Okبعد از تنظيم نوع تنظيمات دلخواه، کليد 

 .مي دهد Carried outدر اين هنگا  تنظيمات جديد اعمال مي شود و دستگاه پيغا  
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

کليه آپشنهاي مربوط به سيستم امنيتي خودرو را بر اساس خواسته مشتري فعال يا غيرفعال  مي توان دراين قسمت

 .که ليست و توضيحات آنها در زير آورده شده است.نمود

 
 

 : (Anti-Theft)(دزدگير)سيستم امنيتي  -

 .فعال خواهد شد( دزدگير)ي در اين حالت  آپشن سيستم امنيت: فعال

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 :(Power Motion/Shock Sensor)(چشمي)برق شوک سنسور و سنسور حرکت  -

 .در اين حالت  به هنگا  فعال شدن دزدگير برق شوک سنسور و سنسور حرکت فعال مي شود: فعال

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 :(Motion/Shock Sensor Input)(چشمي)ر و سنسور حرکت ورودي شوک سنسو -

روي خودرو نصب شده باشد در هنگا  فعال (  چشمي)در اين حالت  اگر سنسور شوک و سنسور حرکت : فعال

 .شدن حالت سيستم امنيتي ورودي اين سنسورها توسط سيستم خوانده خواهد شد

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 :(Car Lock Forgetting Alarm)کليد خودرو فراموش کردن -

 .اين قسمت بطور کليه غيرفعال مي باشد

 

 :(Trunk Switch)سوئيچ الدري صندوق عقب -

 .در اين حالت  به هنگا  باز شدن درب صندوق عقب آژير بصدا در مي آيد: فعال

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 

 :(Bonnet Switch)سوئيچ الدري درب موتور -

 .در اين حالت  به هنگا  باز شدن درب موتور آژير بصدا در مي آيد: فعال

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 :(Siren When Remote Lock)فعال شدن آژير هنگا  قفل کردن خودرو -

آژير يا فعال مي شود که ( دزدگير)در اين حالت هنگا  قفل کردن خودرو با ريموت کنترل سيستم امنيتي : فعال

 .مرتبه به صدا در مي آيد 2بوق 

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 :(Siren When Remote Unlock)فعال شدن آژير هنگا  بازکردن خودرو -

غيرفعال مي شود که آژير ( دزدگير)در اين حالت هنگا  قفل کردن خودرو با ريموت کنترل سيستم امنيتي : فعال

 .ر مي آيدمرتبه به صدا د 1يا بوق 

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 
 

 :(Siren When Car Finder)فعال شدن آژير هنگا  فعال کردن خودرو ياب -

 . مرتبه به صدا در مي آيد 3در اين حالت هنگا  فعال کردن خودروياب آژير يا بوق : فعال

 .اين آپشن غيرفعال مي شود: غيرفعال

 

 : (Warning Sound Module)تعيين نوع آالر  سيستم امنيتي -

Horn :در اين حالت زمانهاي آالر  سيستم امنيتي براساس بوق خودرو خواهد بود . 

Siren :در اين حالت زمانهاي آالر  سيستم امنيتي براساس آژير خودرو خواهد بود. 

 

 

 
 

www.CarGarage.ir



 

 

 

 35 

 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 .ه خواهد شدشناساند CECعدد ريموت کنترل به سيستم  1در اين قسمت حداکثر 

ريموت خودرو باشد چون با اجراي اين بخش ديگر ريموت هايي که قبال به سيستم  1در اين قسمت حتما بايد : تذکر

CEC شناسانده شده است  بااين سيستم ديگر کار نخواهند کرد. 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 

  

 CEC واحدالکترونيکي کنترل کابين

  

 IPFRB ردجعبه فيوز و رله داخل داشبو

 

 

 
 

 EBB جعبه فيوز و رله داخل محوطه موتور

  
  

 علت خرابي نوع خرابي رديف
محل رله يا 

 فيوز

 بوق کار نمي کند 1

 F14 EBBسوختن فيوز 

 F27 IPFRBسوختن فيوز 

 RL5 EBBخرابي رله 

    

 المپ مه شکن جلو روشن نمي شود 2

 F13 EBBسوختن فيوز 

 F19 IPFRBسوختن فيوز 

 RL4 EBBخرابي رله 

 دور تند فن موتور کار نمي کند 3

 F19 EBBسوختن فيوز 

 RL6 EBBخرابي رله 

    

 دور کند فن موتور کار نمي کند 4

 F20 EBBسوختن فيوز 

 RL13 EBBيا  RL12خرابي رله 

 F23 EBBسوختن فيوز 

 F2 IPFRBسوختن فيوز 

    

 کولر کار نمي کندکالچ کمپرسور  5

 F22 EBBسوختن فيوز 

 RL11 EBBخرابي رله 

 F23 EBBسوختن فيوز 

 F2 IPFRBسوختن فيوز 

    

 پمپ بنزين روشن نمي شود 6

 F1 EBBسوختن فيوز 

 RL1 EBBخرابي رله 

   .مشکل در قسمت پمپ بنزين مي باشد

 المپ هاي نور باال روشن نمي شوند 7

 F20 IPFRBز سوختن فيو

 F7 EBBسوختن فيوز 

    

www.CarGarage.ir



 

 

 

 37 

 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 المپ هاي نور پائين روشن نمي شوند 8

 F21 IPFRBسوختن فيوز 

 F7 EBBسوختن فيوز 

    

9 
المپ هاي مه شکن عقب روشن نمي 

 شوند

 F22 IPFRBسوختن فيوز 

 F7 EBBسوختن فيوز 

    

10 
المپ هاي چراغ کوچک روشن نمي 

 شوند

 F6 IPFRBوز سوختن في

 F7 EBBسوختن فيوز 

    

11 
نور پس زمينه کليه کليدهاي روي 

 داشبورد

 F5 IPFRBسوختن فيوز 

 F7 EBBسوختن فيوز 

    

12 

رله گرمکن شيشه عقب  وصل مي شود 

ولي گرمکن شيشه و آئينه ها کار نمي 

نمايشگر داخل کليد گرمکن  + کند 

 روشن نمي شود

 F24 IPFRBسوختن فيوز 

 F5 EBBسوختن فيوز 

    

13 

رله گرمکن شيشه عقب وصل مي شود 

ولي ( صدا قطع و وصل رله مي آيد)

 گرمکن آئينه ها کار نمي کند

 F23 IPFRBسوختن فيوز 

    

    

14 
کليد گرمکن شيشه عقب فشرده مي 

 شود ولي رله گرمکن وصل نمي شود

 F27 IPFRBسوختن فيوز 

 F8 IPFRBفيوز سوختن 

 F10 IPFRBسوختن فيوز 

 F7 EBBسوختن فيوز 

 F4 EBBسوختن فيوز 

 F2 IPFRBسوختن فيوز 

 R4 IPFRBخرابي رله 

اگر خودرو دينا  نداشته باشد گرمکن  

 .شيشه عقب کار نمي کند
  

   باتري خودرو ضعيف باشد

   .جلوآمپر روي خودرو نصب نمي باشد

    

15 
وقتي کليد صندوق پران  فشرده مي 

 شود صندوق عقب بازنمي شود

 F27 IPFRBسوختن فيوز 

 F25 IPFRBسوختن فيوز 

 R9 IPFRBخرابي رله 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

    

16 
عمل بستن قفل در قفل مرکزي براي 

 هيچکدا  از دربها انجا  نمي شود

 F25 IPFRBسوختن فيوز 

 F27 IPFRBسوختن فيوز 

 R11 IPFRBخرابي رله 

 در داخل دربها مشکل در قسمت محرکهاي درب مربوطه

17 
عمل بازکردن قفل در قفل مرکزي براي 

 هيچکدا  از دربها انجا  نمي شود

 F25 IPFRBسوختن فيوز 

 F27 IPFRBسوختن فيوز 

 R10 IPFRBخرابي رله 

 در داخل دربها مشکل در قسمت محرکهاي درب مربوطه

18 

فندک و چراغ سقفي وچراغ نقشه و 

چراغ داخل داشبورد و چراغ صندوق 

عقب و راديوپخش همگي باهم فعال 

 .نمي شوند

 F27 IPFRBسوختن فيوز 

 R3 IPFRBخرابي رله 

 F7 EBBسوختن فيوز 

وصل  R3اگر خودرو دينا  نداشته باشد رله 

 نمي شود
  

   باتري خودرو ضعيف باشد

   .پر روي خودرو نصب نمي باشدجلوآم

    

19 
فقط چراغ سقفي وقتي کليد روي حالت 

 کنترلي باشد،  روشن نمي شود

 F18 IPFRBسوختن فيوز 

درست وصل نشده  CECپين  23کانکتور 

 است
CEC 

    

 F15 IPFRBسوختن فيوز  فقط فندک روشن نمي شود 20

21 

 فقط چراغ داخل داشبورد و چراغ داخل

صندوق عقب و چراغ سقفي و چراغ 

نقشه خوان همگي باهم روشن نمي 

 شوند

 F14 IPFRBسوختن فيوز 

 F16 IPFRBسوختن فيوز  فقط راديوپخش روشن نمي شود 22

 فن تهويه روشن نمي شود 23

 F33 IPFRBسوختن فيوز 

 R1 IPFRBخرابي رله 

 F4 EBBسوختن فيوز 

 F5 EBBسوختن فيوز 

 ر مدول کنترلي فن مي باشدمشکل د
داخل مجموعه 

 تهويه

www.CarGarage.ir



 

 

 

 39 

 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 خرابي موتور فن تهويه مي باشد
داخل مجموعه 

 تهويه

24 
 IPFRBهيچکدا  ازرله هاي داخل 

 (کارنمي کنند)وصل نمي شوند 

 F6 EBBسوختن فيوز 

 F7 EBBسوختن فيوز 

 F27 IPFRBسوختن فيوز 

25 

اگر همه دربها بسته باشند ولي وقتي 

ل قفل با ريموت يا کليد يا کليد قفل عم

مرکزي انجا  مي شود دربها قفل شده 

 ولي بالفاصله باز مي شوند 

 در داخل دربها سوئيچ الدري يکي از دربها مشکل دارد

 در داخل دربها سوئيچ الدري درب موتور مشکل دارد

سوئيچ الدري درب صندوق عقب مشکل 

 دارد
 در داخل دربها

    

26 
قفل اتوماتيک دربها هنگامي که سرعت 

 انجا  نمي شود 10Km/hباالي  

غيرفعال شدن اين آپشن بافشردن کليد 

 ثانيه  3قفل مرکزي براي مدت  
  

 F8 EBBسوختن فيوز 

 F8 IPFRBسوختن فيوز 

 F10 IPFRBسوختن فيوز 

   .سنسور سرعت مشکل دارد

ه درست وصل نشد CECپين  23کانکتور 

 است
CEC 

    

    

27 
به هنگا  فعال شدن حالت سيستم 

 امنيتي بوق يا آژير به صدا درنمي آيد

 F12 EBBيا  F11سوختن فيوز 

باهم در محلشان قرار  F12و  F11دو فيوز 

 داده نشده است
EBB 

درست وصل نشده  CECپين  23کانکتور 

 است
CEC 

    

28 

کت کند درب خودرو باز باشد و حر

چراغ سقفي روشن مي شود ولي 

 چشمک نمي زند

 F8 EBBسوختن فيوز 

 F8 IPFRBسوختن فيوز 

 F10 IPFRBسوختن فيوز 

   .سنسور سرعت مشکل دارد

درست وصل نشده  CECپين  23کانکتور 

 است
CEC 

    

 CECدرست وصل نشده  CECپين  23کانکتور روي جلوآمپر  EBDو  ABSنمايشگر   29
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 است روشن نمي شود

 F10 IPFRBسوختن فيوز 

    

 شيشه باالبرهاي جلو کارنمي کند 30

 F34 IPFRBسوختن فيوز 

 R8 IPFRBخرابي رله 

    

 شيشه باالبرهاي عقب کارنمي کند 31

 F35 IPFRBسوختن فيوز 

 R7 IPFRBخرابي رله 

    

32 

برف پاک کن روي شيشه شوي يا  -

 .يمر قرار گيرد ديگر قطع نمي کندتا

 .کليد صندوق پران کار نمي کند -

 .راهنماي چپ يا راست کارنمي کند -

 .ساعت روشن نمي شود -

- CEC  کليه فانکشنهايي که مربوط

به روشن بودن خودرو مي باشد راانجا  

 .نمي دهد

 F10 IPFRBسوختن فيوز 

33 

نور پس زمينه در جلوآمپر فعال نمي  -

 .شود

 .بوق کار نمي کند -

هيچکدا  از رله هاي داخل جعبه  -

 فيوز داخل داشبورد عملکرد ندارند

 F27 IPFRBسوختن فيوز 

 F18 EBBسوختن فيوز  سنسور اکسيژن کارنمي کند 34

 F17 EBBسوختن فيوز  .گرمکن دريچه گاز کارنمي کند 35

 F24 EBBسوختن فيوز  نمي رسد ECUبرق باتري به  36

37 

 انژکتورها کارنمي کنند -

 شير برقي کنيستر -

سنسور )سنسور موقعيت ميل بادامک  -

 Cam Shaft Sensorميل سوپاپ يا 

) 

 F8 EBBسوختن فيوز 
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38 

 بوق کار نمي کند -

فن موتور دورتند يا کند يا هردو  -

 کارنمي کند

 رله دوبل کار نمي کند -

 پمپ بنزين کار نمي کند -

 ندکارنمي ک ABSماژول  -

 .نور باال روشن نمي شوند -

 .نور پائين روشن نمي شوند -

 .مه شکن جلو روشن نمي شوند -

 .جعبه فيوز داخل داشبورد برق ندارد -

درست جا ( EBB)جعبه فيوز داخل موتور 

 زده نشده است
EBB 

39 

نور پس زمينه جلوآمپر و کليه کليدها 

دائما وصل است وقتي که کليد چراغ 

 تکوچک خاموش اس

   .خرابي کليد قفل مرکزي مي باشد

 .چراغ دنده عقب روشن نمي شود 40

 F11 IPFRBسوختن فيوز 

 خرابي فشنگي دنده عقب
داخل محوطه 

 موتور

    

 .چراغ ترمز روشن نمي شود 41

 F12 IPFRBسوختن فيوز 

 داخل خودرو خرابي سوئيچ ترمز
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 

 .را در خودرو راه اندازي نمود( دزدگير)با انجا  مراحل زير مي توان قابليت سيستم امنيتي 

 (:دزدگير)فعال کردن سيستم امنيتي 

 .خودرو خاموش باشد -2

 Step2به  Step0از حالت ( ثانيه 1درفاصله زماني کمتراز ) مرتبه پشت سرهم 1کليد استارت سوئيچ را  -1

 .حرکت داده شود

 .قرار گيرد Step0بعداز انجا  مرحله فوق کليد استارت سوئيچ روي  -3

 .مرتبه پشت سرهم فشار داده شود1از روي ريموت کنترل  (Unlock)کليد قفل باز -4

 .مرتبه به صدا در مي آيد 2( يا آژير)فعال شده و براي اطالع بوق ( دزدگير)سيستم امنيتي  -3

 

 (:دزدگير)يرفعال کردن سيستم امنيتي غ

 .خودرو خاموش باشد -2

زيرا در انجا  مرحله بعد سيستم امنيتي فعال مي . )باشد( دزدگير)نبايد خودرو درحالت سيستم امنيتي  -1

 (شود 

 Step2به  Step0از حالت ( ثانيه 1درفاصله زماني کمتراز ) مرتبه پشت سرهم 1کليد استارت سوئيچ را  -3

 .دحرکت داده شو

 .قرار گيرد Step0بعداز انجا  مرحله فوق کليد استارت سوئيچ روي  -4

 .مرتبه پشت سرهم فشار داده شود1از روي ريموت کنترل  (Unlock)کليد قفل باز -3

 .مرتبه به صدا در مي آيد 1( يا آژير)غير فعال شده و براي اطالع بوق ( دزدگير)سيستم امنيتي  -6
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CEC 

 .نمود Restartاگر سيستم از لحاظ عملکردي دچار مشکل شود مي توان با انجا  مراحل زير سيستم را دوباره 

 .خودرو بايد حتما خاموش باشد -2

 .فقط درب سمت راننده باز باشد و درهمان حالت باقي بماند -1

 .قرار گيرد Step1استارت سوئيچ روي حالت  -3

 .حالت باقي بماند چراغ کوچک خودرو روشن شود و درهمان -4

ثانيه  20اهر  کنترل برف پاک کن در وضعيت شيشه شوي و کليد صندوق پران همزمان و ممتد بمدت  -3

 .فشرده شوند

ثانيه چشمک مي زند وبعداز آن سيستم بارگذاري  1بعداز زمان مرحله قبل راهنماي چپ و راست براي  -6

 .مجدد مي شود

 .م پخش مي شود وبعداز آن سيستم کار خود را ادامه خواهد دادبعداز راه اندازي مجدد يک ملودي از سيست -7

 :تذکر

 .صندوق عقب خودرو حتما باز خواهد شد  3فراموش نشود که درهنگا  انجا  مرحله 
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 پارس  CECراهنماي الكتريكال سيستم هوشمند 

 

  

 ليست ابزار الكتريكي

 ردیف
کد اختصاصی 

 پدر

کد 

اختصاصی 

 فرزند

 شکل شرح کد سازنده

1 24813129  ------ ------IKCO_DIAG 
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