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  سالم خدمت شما امدادگران عزيز

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

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

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

به حضور "  )برق(رنو كپچر " تحت عنوان كتابچه دهمينهجبدين ترتيب   

  .                             محترمتان تقديم مي گردد

  باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

  

        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  

        آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 

 1394پاييز 
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و سيستم مالتي پلكس در معرفي سيستم الكتريكال 

 ركپچرنو خودروي  

همانطور كه مي دانيد امروزه جهت ارتقاء سيستم الكتريكال و به دليل 

آپشن ها و نيز كاهش دسته سيم ها و افزايش برخي از قابليت ها و نصب 

ه با كانكتورها استفاده از سيستم مالتي پلكس در خودروها الزامي شد

توجه به نوع طراحي خودرو اين  سيستم در طرح هاي مختلف به صورت 

FULL MUX  ، MUX  ،  ECO MUX وFULL CAN  مورد استفاده قرار

   .گرفته است

  از نوع مالتي پلكسكپچر سيستم الكترونيكي مورد استفاده در خودرو 

)Full can ( ،لذا جهت تعميرات خودرو، پس از خاموش كردن خودرو بوده

به حالت خواب  اين سيستمدقيقه صبر نمائيد تا  5حداقل به مدت 

   .قرارگيرد و سپس سر باتري را جدا كنيد

  : عبارتند از  دنعواملي كه باعث بيداري سيستم مالتي پلكس مي گرد

باز كردن درب ها توسط كليدهاي روي كارت و يا قرار گرفتن در محدوده 

خودرو كه كارت كليد با خودرو در ارتباط باشد و باز كردن يكي از درب ها، 

سيستم مولتي مديا، فعال سازي فالشر، برف پاك كن، روشن  روشن كردن

  .كردن چراغ ها و يا راهنما
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هاي بكاررفته در شبكه مالتي پلكس خودرو از نوع  رتكلپCAN  با سرعت

512KBPS  وLIN  128با سرعتKBPS  مي باشد اين خودرو داراي دو

جزا به نام هاي شبكه مVehicle Network  وMulti Media Network 

  .مي باشد

و ارتباط بين اجزاء غير اصلي  CANارتباط بين اجزاء اصلي در شبكه از نوع 

مقاومت شبكه خودرو بين  .مي باشد LINبا اجزاء اصلي از نوع ) آپشن ها(

  .اهم مي باشد 120موتور   ECUجلو آمپر و

  انواع يونيت هاي بكار در خودرو كپچر

 UCHيونيت 

 .شبورد سمت راننده قرار گرفته استپايين دااين قطعه در قسمت 

  

 :عبارتند از  UCHوظايف 

دهاي خواندن اطالعات و كُ -

 ارسالي از مجموعه دسته راهنما و برف پاك كن 

 كنترل تجهيزات گوناگون مطابق نياز راننده و سرنشينان  -
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كنترل شبكه مالتي پلكس و دريافت سيگنال ها از سوئيچ ها و  -

 .هاي مرتبط از طريق شبكه آن ها به يونيت يونيت ها و ارسال

با  BCMبندي براي استفاده در هنگام تعويض  داراي قابليت پيكر -

 .توجه به تعداد آپشن ها و تجهيزات بكاررفته در خودرو

 .كنترل حالت خواب و حالت بيداري -

كنترل قفل مركزي و قفل كردن درب ها در حال حركت بصورت  -

 .خودكار

 .داخل و خارجكنترل چراغ هاي  -

 .تايمر گرمكن شيشه عقب -

 .كنترل راهنما و فالشر، اعالم هشدارها و آالرم ها -

 .فرمان باز شدن درب ها در هنگام تصادفات يا عبور از موانع شديد -

 UCHايربگ از طريق شبكه مالتي پلكس به يونيت  ECUتوسط 

 درب ها را باز مي كند تا فوراً UCHداده مي شود و در اين هنگام 

سرنشينان بتوانند خودرو را تخليه كنند و اگر ايربگ دچار نقص 

 .باشد عملكرد اين سيستم دچار اختالل مي گردد
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  قفل كردن خودكار درها با توجه به سرعت خودرو

- UCH  توسطInstrument Panel  و از طريق شبكه مالتي پلكس

 .گردد از سرعت خودرو مطلع مي

ا را دره UCHكيلومتر بيشتر گردد  7در صورتيكه سرعت خودرو از  -

 . بطور خودكار قفل مي كند

، عملكرد قفل مركزي در اين حالت از طريق دكمه قفل مركزي ضمناً -

 .امكان پذير خواهد بود

  ها در اثر ضربهب باز كردن قفل در

ضربه اي را تشخيص دهد، اطالعات  Air Bagدر صورتيكه يونيت  -

 .ارسال مي شود UCHمربوطه از طريق شبكه مالتي پلكس به 

ند تا ك مي (UNLOCK)فورا درها را باز BCMدر اين صورت  -

 .سرنشينان بتوانند خودرو را تخليه نمايند

در صورتيكه يونيت ايربگ دچار نقص باشد ممكن است عملكرد  -

  .دچار اختالل گردد سيستماين 
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  )EMM )UPCيونيت 

پايين پانل بخاري  در قسمت HFMقرارگيري اين يونيت سمت چپ  محل  

   .و كولر مي باشد

  

  :به شرح زير مي باشد EMMوظايف يونيت 

 LINمديريت آلترناتور از طريق شبكه  

  Ecomodeمديريت عملكرد سيستم  

 

                  . در زماني كه موتور تحت بار است دينام شارژ نمي كند -

OFF Loading 

. در زماني كه موتور از زير بار خارج مي شود دينام شارژ مي كند -

On Loading 

بر  را در) تغذيه سوييچبعد از( afther Ignition Feedاين كامپيوتر رله 

   .مي گيرد

  .نمايش داده مي شود UPCدر دستگاه عيب ياب كليپ با  EMMيونيت 
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  هنگام گردش خودرو مه شكن جلو اتوماتيكسيستم روشنائي 

سيستم روشنايي اتوماتيك اين قابليت را دارد كه در هنگام گردش، مسير 

كيلومتر در ساعت  40داخل پيچ جاده كامال قابل رويت باشد در سرعت زير 

اين . مي گيردقرار  EMMعمل مي كند و اين عملكرد تحت كنترل يونيت 

مي شود كه چراغ ها روشن بوده و سوئيچ در حالت باز سيستم زماني فعال 

  . قرار گيرد 

راهنماي سمت چپ يا راست روشن بوده و غربيلك فرمان چرخشي بيش از 

مربوط  جلو بيست و پنج درجه داشته باشد و در اين شرايط چراغ مه شكن

ها به پيچ روشن مي شود و چراغ ديگر غير فعال است و چراغ مه شكن 

  .هم روشن مي شوند كه دنده عقب درگير شده باشدزماني با 

  كارت خوان

د چيپ توسط آنتن هاي نصب شده داخل خودرو انجام دريافت اطالعات كُ

مي گيرد، تعداد و محل نصب آنتن ها بيانگر محدوده عملكرد سيستم            

  .از مي شودآغ START+مي باشد تبادل كه با فشردن دكمه
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استارت سيستم ايموباليزر شروع به جستجو براي به محض فشردن دكمه 

يافتن كارت داخل خودرو مي نمايد در صورتي كه پاسخي از كارت ارسال 

ونيكي اطالعات كارت را از طريق نگردد بصورت امواج راديويي، واحد الكتر

  .كارت خوان درخواست مي كند

دي خودروهايي كه مجهز به قفل فرمان الكتريكي هستند در حالت عا

قفل فرمان توسط شبكه . باعث قفل شدن فرمان مي گردد) خاموش موتور(

مالتي پلكس به كنترل يونيت ايموباليزر متصل مي شود و دستور باز كردن 

   .قفل فرمان را از اين طريق دريافت مي كند

د به واحد هنگامي كه واحد الكترونيكي چيپ را شناسايي مي كند، يك كُ

ند و در صورت شناسايي توسط قفل فرمان،  فرمان قفل فرمان ارسال مي ك

 .آزاد مي گردد
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در خودرو كپچر زماني كه درب ها را با ريموت مي بنديم براي باز نمودن 

ها با شاسي  با كنترل ريموت اقدام نماييم و بازو بست درب آنها بايد مجدداً

بايد با  روي درب امكان پذير نيست و در صورت خرابي كارت يا باتري آن

 دام به باز نمودن درب ها نموديچي كه در زير كارت  قرار دارد اقتيغه سوئ

در صورت فاصله گرفتن از خودرو نمي توان با فشار دادن يكبار شاسي 

بار پي  5بلكه با فشار دادن شاسي به تعداد استارت خودرو را خاموش نمود 

   در پي مي توان اقدام به خاموش نمودن خودرو نمود

  

  

  

  

  

  

��ز ��دن 

�� در�	� 

�� ���� 

 در�	�

��ز ��دن 

 درب ���وق

رو�� ن��دن 

 ��اغ س��
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  )دستگاه كارت خوان( HFMيونيت 

خودرو را مديريت كند در اين سيستم  Keylessاين كامپيوتر عملكرد 

HFM   كدگذاري  شده وUCH  ُدگذاري نشده استك.  

اين قطعه به عنوان كارت خوان در قسمت پايين جعبه كليد بر روي 

  . داشبورد قرارگرفته است

در اين سيستم با فشردن دكمه استارت،  سيگنال درخواست كه از كنترل 

در صورت معتبر بودن و . يونيت ايموباليزر به كارت خوان ارسال مي شود

شدن سوئيچ صادر شناخته شدن كارت توسط كنترل يونيت، اجازه روشن 

  .مي گردد

 كارت هاي بعضي از كارت خوان ها داراي اين قابليت مي باشند كه موقعيت

  .شخيص مي دهندتدر كارت خوان  را

 را فعال مي كند ... راديو و  :دستگاه هاي جانبي خودرو مانند :موقعيت اول 

تغذيه بعد از ( ايجاد ارتباط با چيپ و باز شدن سوئيچ  :موقعيت دوم

مي گردد و همچنين كارت توسط يك آهنرباي قوي سرجايش ) سوئيچ
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محكم نگه داشته مي شود تا هنگام روشن بودن موتور، نتوان كارت را 

  .خارج كرد

ثبت شده در چيپ  دكُدر خودروهاي مجهز به سيستم استارت، هندزفري 

     منبع تامين انرژي اين گونه  .اديويي ارسال مي گرددبوسيله امواج ر

كارت ها، باتري نصب شده داخل كارت مي باشد در صورتي كه باتري كارت 

       آن در داخل چيپ فقط بوسيله قراردادن  دمعيوب گردد، ارسال كُ

از طريق ميدان مغناطيس  دكُي باشد در اين حالت مكارت خوان مقدور 

  .منتقل مي شود

  :وضعيت هاي سوئيچ

در حالت سوئيچ بسته برق براي يونيت هاي مختلف جهت حفظ حافظه 

پس از باز كردن درب، برق به يونيت هاي . موقت آن ها ارسال مي شود

مولتي مديا و پانل ارسال مي شود پس از وارد كردن كارت، داخل كارت 

 3برق به كليه يونيت ها به مدت  startو با فشردن دكمه  )HFM( خوان

دقيقه وصل مي گردد و پس از اتمام اين زمان از اين حالت خارج مي شود، 

        به مدت سه دقيقه  APC+اين حالت به عبارتي همان برق سوئيچ باز يا 
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بوده و با فشار  APC+مي باشد در زمان استارت وضعيت برق در حالت 

از طريق رله استارت  UCHپدال ترمز ،كامپيوتر  +دادن دگمه استارت 

براي خاموش كردن نيز بايد مجدد . تر را راه اندازي مي كندرموتور، استا

دكمه استارت را فشار دهيم ، با خاموش كردن موتور برق خودرو به حالت 

   .سوئيچ بسته دائم رفته و فرمان قفل مي كند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HFM 

EMM 

UCH 
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  :نمودن سوئيچ اين خودرو در دو حالت امكان پذير است باز

          دقيقه به طول  3اين وضعيت فقط به مدت : بصورت موقت -1

     مي انجامد و براي استفاده از دستگاه اين وضعيت توصيه 

براي اين كار كافيست كارت را داخل كارت خوان . نمي شود

 .خواهد شدقرار دهيم و بعد از سه دقيقه برق قطع 

براي داشتن برق دائم سوئيچ باز ابتدا كارت را در : بصورت دائم - 2

 Dداخل كارت خوان قرارداده سپس دسته دنده را در وضعيت 

       و بعد كليد استارت را فشار داده و آنرا نگه گذاشته  Rيا 

 Please Remove Keycardزماني كه پيغام مي داريم تا

ظاهر شود سپس كليد )آمپرجلو (Instrument panelدر  

استارت را رها مي كنيم ولي به منظور حفظ حالت سوئيچ باز 

كارت نبايد از 

كارت خوان خارج 

 .شود
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  سيستم ايموباليزر در خودروي كپچر

 ECUقطعاتي مثل ) 90تندر(همانطور كه مي دانيد در خودرو لوگان 

– UCH  ُگذاري شوند  دو سوئيچ خودرو در هنگام تعويض بايد ك

يعني براي جابجايي ست كامل سيستم ايموباليزر از خودرويي به 

  .را منتقل كنيم ECUو  UCHخودرو ديگر بايد مجموعه كليد و 

در خودرو تندر براي تعريف كليد ابتدا دستگاه كليپ را به كانكتور  

كه با )Setting(عيب ياب متصل مي كنيم و وارد منوي تنظيمات 

، بعد از آن وارد منوي پيكر ص شده مي شويمعالمت آچار مشخ

شده و بر روي عالمت قفل آبي رنگ  )Configurtaion( بندي

         Key Assigmentسمت چپ صفحه مي رويم و وارد منوي 

، در اين مرحله كليد اول را وارد مغزي سوئيچ كرده و در مي شويم

قرار داده و بعد سوئيچ را باز و بست مي كنيم سپس كليد  offحالت 

باز و بست  اًاول را درآورده و كليد دوم را وارد مغزي نموده و مجدد

رقمي در اختيار ما  24د مي كنيم در پايان عمليات دستگاه يك كُ

مي گذارد كه ما بايد آن را همراه با شماره شاسي خودرو به شركت 
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د و منتظر بمانيم تا شركت در جواب آن يك كُرنو پارس ارجاع داده 

رقمي در اختيار ما قرار دهد كه بايد آن را وارد باكس دستگاه  13

نماييم و سپس سوئيچ ها را به ترتيب باز و بست تا معرفي شوند 

رقمي را از شركت رنو  13بايد توجه داشته باشيم زماني كه كد 

دستگاه اعالم مي كند پارس دريافت نموديم پس از وارد نمودن آن 

در واقع منظور همان باز كردن سوئيچ توسط . سوئيچ را باز كنيد

د به شركت بايد توجه داشت كه زمان ارسال كُ. كليد اول مي باشد

د جديد از شركت نبايد بيشتر از يك ساعت رنو پارس تا دريافت كُ

ع باشد و اگر در اين زمان ارتباط بين دستگاه عيب ياب با خودرو قط

  .گردد بايد دوباره عمليات تكرار گردد

يونيت روي ( HFMموتور  ECUدر خودروي كپچر قطعاتي مثل  

 Electrical Lockو  Steering Column، كارت و )ميل فرمان

اري شوند ذد گدر هنگام تعويض بايد كُ )يونيت قفل فرمان برق(

يعني براي جابجايي ست كامل سيستم ايموباليزر از خودرويي به 
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و كارت  STEERINGو  ECU – HFMخودروي ديگر بايد مجموعه 

  .سوئيچ را منتقل مي كنيم

كاركتري  40د در خودروي كپچر بعد از مراحل تعريف سوئيچ يك كُ 

را  د بايد آنتوسط دستگاه كليپ نمايان مي گردد سپس دريافت كُ

در مقابل . خودرو به شركت رنو پارس اعالم نماييم VINبه همراه 

كاركتري را در اختيار قرار مي دهد  24د شركت رنو پارس يك كُ

دقيقه انجام گيرد و در اين مدت نبايد  60اين كار بايد كمتر از

دستگاه كليپ خاموش شود و همچنين ارتباط بين كليپ و خودرو 

دريافت كد آن را در قسمت تعيين شده نبايد قطع شود و پس از 

  .قرار مي دهيم
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  كپچررنو در خودروي   KEY Lessآنتن هاي مربوط به سيستم 

آنتن موجود در سپر عقب جهت باز كردن و قفل كردن از طريق  -

 كليد درب صندوق

 آنتن هوايي واقع در صندوق عقب خودرو براي روشن شدن موتور -

 خودرو براي روشن شدن موتورآنتن هوايي در وسط اتاق  -

 HFMآنتن جلويي اتاق براي روشن كردن موتور، كه در باالي  -

 .قرارگرفته است

 .آنتن روي دستگيره جلو سمت چپ و راست جهت باز و بست درب -
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  سنسور جريان باتري

اين سنسور ميزان ورودي و خروجي شارژ باتري را اندازه گيري مي كند لذا 

از نصب انبر كابل منفي به قطب توصيه مي شود در زمان باتري كمكي 

كابل منفي بايد پس از سنسور به  نموده وخودداري باتري اكيدا منفي 

 .اتصال بدنه هاي خودرو متصل شود

 

 

 

 

  

 

شارژ باتري زماني انجام مي شود كه خودرو در حالت دور آرام و يا در 

در واقع ولتاژ ارسالي به باتري جهت هنگام كاهش سرعت خودرو باشد، 

شارژ آن در شرايط مختلف متفاوت مي باشد  به عنوان مثال بهترين زمان 

شارژ هنگامي مي باشد كه خودو در حال حركت است و راننده بنا به داليلي 

  .قصد كاهش سرعت را دارد و يا زماني كه پدال ترمز را فشار مي دهد

جهت تعويض باتري  لذا مي باشد EFBاز نوع باتري مورد استفاده در خودرو 

  .بايد از باتري توصيه شده استفاده گردد



20 
 

 ECO MODEسيستم  

مصرف سوخت كاهش % 10استفاده از اين سيستم موجب مي شود تا حدود 

   .يابد

باعث شود تا مصرف   ECO MODEراننده مي تواند با فعال كردن كليد

سوخت كاهش يابد در اين وضعيت ميزان گشتاور موتور كم مي شود و 

دريچه گاز طبق برنامه اي كه اين سيستم فرمان مي دهد باز مي شود نه بر 

تعويض دنده در بهترين راننده پدال گاز را فشار مي دهد، اساس ميزاني كه 

. تثبيت مي شود Air Conditionعملكرد سيستم -وضعيت انجام مي گيرد

زمانيكه اين وضعيت فعال است در شرايط اضطراري اگر راننده پدال گاز را 

  .خارج مي گردد ECO Modeتا انتها فشار دهد سيستم از وضعيت 
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  سيستم فرمان برقي

. در سيستم فرمان برقي، فرمان بوسيله يك موتور الكتريكي عمل مي كند

در اين سيستم براي كنترل عملكرد فرمان با توجه به تغييرات سرعت 

ارسال مي گردد استفاده مي  ESPخودرو از سيگنال سرعت كه از يونيت 

  .شود

  

  

  

  

موتور سيستم فرمان برقي در مواقع استفاده از فرمان روشن مي شود و در 

صورت عدم استفاده از فرمان مصرف توان الكتريكي و مكانيكي آلترناتور و 

    موتور كاهش مي يابد، اين سيستم فقط در مواقع عملكرد موتور عمل 

جه به براي چرخاندن فرمان با تورا مي كند و مناسب ترين گشتاور الزم 

گشتاور باال و در  ،در سرعت كم براي راحتي. سرعت خودرو تامين مي كند 
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         وليد كمتري ت گشتاور ،سرعت باال براي ايمني و پايداري بهتر خودرو

در صورت بروز نقص در اين سيستم فرمان بصورت مكانيكي قادر . مي كند

نيز را پ دستگاه كلياين سيتم قابليت عيب يابي با . مي باشدبه عملكرد 

  .دارد

قفل فرمان توسط زبانه مكانيكي كه در قسمت انتهايي يونيت فرمان قرار 

آزاد و درگير مي شود و وضعيت قفل و  HFM دارد و با فرمان دريافتي از  

اعالم مي كند و ارتباط قفل فرمان با  HFMباز خود را با ارسال سيگنال به 

  .پلكس انجام مي گيرداز طريق شبكه مالتي  HFMيونيت 

تعدادي شيار روي ميل فرمان درنظر گرفته شده است تا زبانه قفل فرمان 

داخل آنها قرار گرفته و فرمان قفل شود، پيچ مخصوص روي ستون فرمان 

چپ گرد بوده و طوري ساخته شده كه در زمان قفل بودن فرمان امكان باز 

  .شدن آن وجود ندارد

  

  

  



23 
 

  :زير را بعهده دارديونيت فرمان  وظايف  

انجام محاسبات مورد نياز براي اعمال گشتاور موتور برقي فرمان به  -1

سيستم فرمان با توجه به اطالعات دريافتي در خصوص شرايط 

 .رانندگي و سرعت خودرو

در صورت فعاليت زياد : تامين و كنترل نيروي الكتريكي موتور - 2

  موتور را كاهش  موتور بمنظور حفاظت از موتور نيروي ارسالي به

 .دهد مي

در حالت بروز نقص در : كنترل عملكرد فرمان در حالت خرابي - 3

سيستم فرمان برقي عملكرد فرمان را به حالت عملكرد معمولي 

در اين  .دهد و پيغام هشدار مربوطه را روشن مي كند تغيير مي

  .صورت فرمان به سختي حركت مي كند
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  سيستم مولتي مديا

براي   R-lineسيستم مولتي مديا بر روي صفحه داشبورد داراي سيستم 

 7اتصال به اينترنت است كه در ايران فعال نيست ، اين سيستم با ابعاد 

 GPSو مجهز به  LGساخت شركت . اينچ و تاچ با صفحه شيشه اي مي باشد

 بوده كه در داخل تونل هم كار مي كند و ماكسيمم سرعت مجاز در هر جاده

اين سيستم داراي محدود كننده و كنترل . اعالم مي شود GPSنيز از طريق 

كنار اهرم كليدهاي كروز و ليميتد در  .كننده سرعت نيز مي باشد

  .مي باشندترمزدستي در كنسول وسط 

در زمان ترمزگيري و گاز دادن سيستم كروز از مدار خارج مي گردد  :نكته

  .مي شود  سيستم ليميت از مدار خارج در زمان گاز دادن ناگهانيهمچنين 
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  اي تشكيل دهنده سيستم مولتي مدياقسمت ه

متصل   R-linkبه سيستم  اًاين دوربين مستقيم: دوربين دنده عقب -1

 .شده است

اين سيستم براي تشخيص نزديك :  PPSSسيستم كمكي پارك  - 2

 .شدن به اشياء در هنگام پارك كردن خودرو مي باشد

 :يا سيستم كمكي پارك عبارتند از PPSSاجزاء سيستم 

 PPSSكنترل يونيت  -

 سنسورهاي تشخيص عقب  -

 عقب) بوق هشدار(بازر  -

  PPSSيونيت سيستم 

در قسمت عقب خودرو زير صندلي هاي عقب قرار دارد و سيگنال  

فاصله تا موانع را كه از سوي سنسورها دريافت مي كند محاسبه و 

كردن بازرها با فركانس خاص آناليز مي كند و هشدار مربوطه را با فعال 

 .مي كند  اعالم

  PPSSسنسورهاي 

موانع نصب  چهار سنسور فعال در سپر عقب براي تشخيص فاصله تا

 د، مثالًنشده اند و هركدام از سنسورها محدوده تشخيص مختلفي دار
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سانتي متر و و سنسورهاي وسطي به  60سنسورهاي كناري به اندازه 

سيگنال موقعيت دسته  اتومات سانتي متر در مدل گيربكس 150اندازه 

    ارسال  PPSSو بوسيله شبكه مالتي پلكس به يونيت  TCMدنده از 

        گردد و در هنگام حركت رو به عقب سنسورهاي عقب فعال مي 

مي گردند و با چرخش فرمان  خط هاي نشانگر روي صفحه مانيتور هم 

 .مي شوند مشخص

  جلو آمپر

وجود نداشته   جهت نمايش مقدار دماي آب جداگانه ايآمپردر اين خودرو 

 سپس خاموش مي گرددبا باز نمودن سوئيچ اين چراغ ابتدا به رنگ آبي و و 

نمايش داده مي شود و قرمز  اين چراغ به رنگدماي آب باال بودن در زمان 

 .مالك خودرو از اين طريق متوجه جوش آوردن خودرو مي گردد
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 كليد هاي كروز و ليميت

كنترل كروز و لميت در كنسول وسط پايين تر از  كليد هايمحل قرار گيري 

، )ليميت(ي آنها در سه وضعيت باال دسته دنده مي باشد و موقعيت قرار گير

  . مي باشد)خاموش(و وسط ) كروز(يين پا

  

  

  

  

 ECO MODEسيستم 

مي گردد  %10يستم باعث كاهش مصرف سوخت حدود تفاده از اين ساس

كنترل كروز و لميت به  كليد هايكليدي براي اين سيستم  در قسمت چپ 

واقع شده كه مي توان با فشردن آن مصرف سوخت  ECO MODEنام كليد

   .اقتصادي را در جلو آمپر روئيت نمود
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  در زمان فعال شدن اين سيستم موارد زير به مرحله اجرا گذاشته مي شود 

  .كم مي شودميزان گشتاور موتور  -

دريچه گاز طبق برنامه اي كه اين سيستم فرمان مي دهد باز مي شود نه  -

  .بر اساس ميزاني كه پدال گاز گاز را فشار مي دهد

  .تعويض دنده در بهترين وضعيت انجام مي شود -

   .عملكرد سيستم كولر تثبيت مي شود -

زمانيكه اين وضعيت فعال است در شرايط اضطراري اگر راننده پدال گاز را 

  .خارج مي گردد ECO MODEتا انتها فشار دهد سيستم از وضعيت 
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  ربه خودرو كپچ جعبه فيوزهاي مربوط

 1531و  260جعبه فيوز داخل اتاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

260 

1531 
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 260جعبه فيوز داخل اتاق 

 محل قرار گيري آمپر شماره فيوز

F1 5A فرمان هيدروليك، گرم كن صندلي جلو، راديو 

F2 5A سوخت رساني، چراغ هاي روز 

F3 5A كيسه هوا 

F4 5A جعبه دنده اتوماتيك 

F5 5A چراغ هاي نور پايين 

F6 15A چراغ هاي مه شكن جلو، چراغ هاي كوچك، چراغ هاي نور باال 

F7 15A بوق 

F8 20A چراغ نور باال سمت چپ 

F9 20A چراغ نور باال سمت راست 

F10 25A چراغ نور پايين سمت راست، چراغ روز سمت راست 

F11 20A چراغ نور پايين سمت چپ 

F12 
25A 

چراغ كوچك سمت چپ، چراغ هاي كوچك سمت چپ و راست جلو، 

 چراغ روز سمت چپ

F13 
25A 

چراغ كوچك سمت راست، چراغ هاي مه شكن جلو، چراغ هاي 

 كوچك  سمت  راست و چپ عقب

F14 15A برف پاك كن عقب 

F15 5A  فرمان هيدروليك 

F16 10A تنظيم ارتفاع چراغ جلو، سوخت رساني 

F17 10A چراغ هاي روز، چراغ هاي ترمز 

F18 10A تنظيم ارتفاع چراغ جلو، چراغ هاي ترمز 

F19 5A آينه هاي جانبي 

F20 3A ESC  ،ABS 
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 260داخل اتاق جعبه فيوز 

 محل قرارگيري آمپر شماره فيوز

F21   چراغ هاي داخل محفظه سرنشين خودرو 

F22 5A  خاموش كردن خودرو/ دكمه روشن 

F23  15A راديو 

F24 15A  واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين 

F25 10A  واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين 

F26 15A  چراغ هاي راهنما 

F27 20A  مركزي درب ها قفل 

F28 15A   يو سي اي كنترل يونيت مصرف انرژي 

F29 20A   يو سي اي كنترل يونيت مصرف انرژي 

F30 15A  هشدار صوتي 

F31 10A  صفحه نشانگرها 

F32  15A فندك 

F33 20A  چراغ هاي مه شكن عقب 

F34 15A  گرم كن صندلي هاي جلو 

F35 5A  يخ زدايي شيشه عقب 

F36 20A   كاروان( وسيله نقليه يدك( 

F37 30A  برف پاك كن جلو 

F38 -  محل خالي 

F39 20A  برف پاك كن جلو 
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 1531فيوزهاي داخل اتاق 

 محل قرارگيري آمپر شماره فيوز

F1 30A موتور شيشه باالبرهاي عقب 

F2 30A موتور شيشه باالبرهاي عقب 

F3 30A رله كمپرسور كولر 

F4 _ فيوز رزرو 

F5 25A موتور شيشه باالبر راننده و رله تايمر 

F6 15A راديو 

F7 10A مه شكن چراغ هاي جلو 

F8 20A رله گرمكن شيشه عقب 

 1531رله هاي مربوط به جعبه فيوز اتاق 

 محل قرارگيري آمپر نوع رله

 رله ايمني كودك A 40Aرله 

 رله تغذيه باتري B 20Aرله 

 گرمكن شيشه عقب رله C 20Aرله 
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  ،  597 -2  ،  597- 1جعبه فيوز داخل موتور 

  777-2   و   1-777   ،   597 -3

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

597-2 

777-1 777-2 

597-3 

597-1 
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 597- 3و  597- 2جعبه فيوز و رله داخل موتور  597- 1جعبه فيوز داخل موتور 

 نوع عملكرد آمپر 2-597 نوع عملكرد آمپر شماره فيوز

D1   رله  كمپرسور كولرA 20A رله استارتر 

D2   نوع عملكرد آمپر 3-597 بدون استفاده 

F3   رله  بدون استفادهD 20A رله چراغ دنده عقب 

F4   رله  بدون استفادهE 0 بدون استفاده 

F5  15 ECU  777- 1جعبه فيوز موتور 

F6   نوع عملكرد آمپر شماره فيوز بدون استفاده 

F7   بدون استفاده F1 7/5A سنسور جريان باتري 

F8   بدون استفاده F2 _ بدون استفاده 

 F3 30A ABS نوع عملكرد آمپر نوع رله

 رله اصلي F4 40A رله اصلي A 40Aرله 

 تغذيه پيش كشنده F5 70A رله كمپرسوركولر B 20Aرله 

 اصليبرق  F6 80A رله پمپ بنزين C 20Aرله 

 F7 50A ABS 597-2جعبه فيوز داخل موتور 

 نوع عملكرد آمپر نوع رله نوع عملكرد آمپر شماره فيوز

F1 30A رله  استارترA 20A رله فرمان هيدروليك 

F2 20A 
اي سي يو گيربكس 

 اتومات
 777- 2موتور جعبه فيوز 

F3 15A نوع عملكرد آمپر شماره فيوز رله كولر و كمپرسور 

F4 25A 
رله كولر و  -رله اصلي

 كمپرسور
F8 80A فرمان هيدروليك 

F5 40A رله هاي فن F9 80A رله گرمكن 

F6 50A 
اي سي يو گيربكس 

 اتومات

F7 
 

 بدون استفاده
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