
"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات 
فني خودرو كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

در صورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده 
تغيير کنند."

تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو مي باشد.

هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزئي، اين مستند فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدکي 
بدون اجازه قبلي و کتبي از رنو اکيدًًا ممنوع مي باشد.

V8 ويرايش فارسي
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17Bسيستم سوخت رساني بنزين
EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19  ،15  : Vdiag شماره

17B- 2عيب يابي – كارهاي مقدماتي
17B- 7عيب يابي - عملکرد سيستم
17B- 23عيب يابي - تعويض قطعات

17B- 24عيب يابي - پيکربندي ها  و برنامه ريزي  ها
17B- 27عيب يابي - جدول خالصه خطاها

17B- 29عيب يابي- بررسي خطاها
17B- 73عيب يابي – راهنمايي

17B- 74عيب يابي - بررسي تطبيقي
17B- 94عيب يابي - جدول خالصه وضعيت ها

17B- 95عيب يابي - بررسي وضعيت ها
17B- 103عيب يابي - جدول خالصه تنظيمات

17B- 104عيب يابي - بررسي پارامترها
17B- 110عيب يابي - جدول خالصه فرمان ها

17B- 111عيب يابي - بررسي فرمان ها
17B- 113عيب يابي - نظرمشتري

17B- 114عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
17B- 120عيب يابي – تست ها

موتور و متعلقات1
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي – كارهاي مقدماتي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

شماره برنامه: E1 & E0 شماره 
1D ،19 ،15  : Vdiag

EMS31.32_V15_PRELI / EMS31.32_V19_PRELI / EMS31.32_V1D_PRELI

كاربرد مستند فني  .۱

مستند عيب يابي حاضر قابل اجرا روي تمام واحدهاي كنترل الكترونيكي منطبق با مشخصات زير است:

/ THALIA 2  ،SANDERO  ،LOGAN   : خودرو
.SYMBOL 2

عملكرد مربوطه : سيستم سوخت رساني بنزين

.K7J 700,  710, 714 :موتور
K7M 710,  718, 730

K4J 712,  713
K4M 670,  690, 734

EMS31.32 : نام واحد کنترل الکترونيکي

(K7 موتورهاي) E1 :شماره برنامه
(K4 موتور) E0

1D ،19  ،15  : Vdiag شماره

تجهيزات مورد نياز براي عيب يابي  .۲

نوع مستند فني
روش هاي عيب يابي (مستند حاضر و اطالعيه هاي فني مربوط به سيستم سوخت رساني خودرو):

 –.Dialogys ،(تعبيه شده در ابزار عيب يابي) سيستم كمكي عيب يابي
نقشه هاي الکتريکي مورد استفاده:

Visu-Schéma (سي دي).– 

نوع ابزار عيب  يابي
 –CAN سنسور + CLIP

نوع ابزار مورد نياز

ابزار مخصوص مورد نياز

مولتي متر

Elé 1497جعبه ترمينال

Elé 1681جعبه ترمينال عمومي

اگر اطالعات به دسـت آمده توسـط ابزار عيب يابي لزوم بررسـي پيوسـتگي مدارهاي الكتريكي را به همراه داشـته باشد، از جعبه 
ترمينال Elé. 1497 يا جعبه ترمينال عمومي Elé. 1681 براي بررسي مدار استفاده كنيد.

تذكرات مهم
تمام بررسي ها بايد با جعبه ترمينال Elé. 1497 يا Elé. 1681 در حالي كه اتصال باتري قطع  است، انجام شوند. ●
جعبه ترمينال فقط براي استفاده با مولتي متردر نظر گرفته شده است. هرگز نقاط اندازه گيري را توسط جريان V 12   تغذيه نكنيد. ●

يادآوري  .۳

روند
براي عيب يابي واحدهاي كنترل الكترونيكي خودرو، سوئيچ را باز كنيد. ابزارعيب يابي را متصل كنيد و عمليات مورد نظر را انجام دهيد.
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خطاها

خطاها يا موجود شناســايي شده اند يا ذخيره شده (خطاها در شرايطي ايجاد شده اند و از آن زمان تا كنون يا از بين رفته اند يا همچنان موجود هستند اما 
طبق شرايط حاضر عيب يابي نشده اند).

وضعيت موجود يا ذخيره  شـده خطاها بايد به دنبال راه اندازي ابزار عيب يابي پس از برقراري اتصال در حالت + سوئيچ باز بررسي شود (بدون انجام 
عمليات برروي قطعات سيستم).

براي يك خطاي موجود، روند مشخص شده در قسمت بررسي خطاها را به كار ببريد.

براي يك خطاي ذخيره شده، خطاهاي نشان داده شده را يادداشت كنيد و دستورالعمل ها را انجام دهيد.

اگر خطا با اجراي دستورالعمل ها تأييد شده است خرابي وجود دارد. ايراد را برطرف كنيد.

اگر خطا تأييد نشده است، موارد زير را بررسي كنيد:

مدارهاي الكتريكي مربوط به خطا،– 
اتصاالت الكتريكي اين مدارها (اكسيداسيون، پايه هاي خم شده، غيره.)،– 
مقاومت قطعه اي كه معيوب شناسايي شده،– 
وضعيت سيم ها (عايق ذوب شده يا قطع شده، ساييدگي).– 

بررسي تطبيقي

هدف از انجام بررسي تطبيقي، بررسي اطالعاتي است كه خطايي را روي ابزارعيب يابي نشان نمي دهند. 

اين مرحله درنتيجه شرايط زير را ممكن مي سازد:

عيب يابي خرابي هايي كه بدون نمايش خطا هستند و مي توانند به شكايت مشتري مربوط باشند،– 
بررسي عملكرد صحيح سيستم و حصول اطمينان از عدم بروز مجدد ايراد پس از انجام تعميرات.– 

در اين بخش روند عيب يابي براي وضعيت ها، وپارامترها و شرايط بررسي آنها نشان داده مي شود.

اگر وضعيتي درست عمل نمي كند يا اگر پارامتري خارج از حد مجاز است، به صفحه عيب يابي مربوطه رجوع كنيد.

نظر مشتري - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد

اگر بررسي با كمك ابزار عيب يابي صحيح است اما شكايت مشتري همچنان پا برجاست مشكل را طبق بخش نظر مشتري برطرف كنيد.

خالصه اي ازدنبال كردن روند كلي به شكل فلوچارت در صفحه بعد موجود است
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روند عيب يابي  .۴

عيب  يابي اوليه سيستم را انجام دهيد

برگه عيب  يابي سيستم را چاپ كنيد (قابل 
دسترسي برروي CLIP و در راهنماي 

تعميرات يا اطالعيه فني)

CLIP را وصل كنيد

ارتباط با واحد 
كنترل الكترونيكي وجود 

دارد؟

خير
به نمودار مرحله اي تشخيص ايراد شماره ۱ مراجعه كنيد

بلي

بررسي خطاها

وجود خطاها
خير

بررسي تطبيقي

بلي

نشانه ايراد همچنان 
وجود دارد

خرابي 
برطرف 
شده است

خير
تعمير خطاها

تعمير خطاهاي ذخيره  شده

از ALP ها استفاده كنيد (نمودارهاي 
مرحله اي تشخيص ايراد)

نشانه ايراد همچنان 
وجود دارد

خير
خرابي 
برطرف 
شده است

نشانه ايراد همچنان 
وجود دارد

خير
خرابي 
برطرف 
شده است

بلي

با برگه عيب يابي تكميل شده، با بخش 
پشتيباني فني تماس بگيريد
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روند عيب يابي (ادامه)  .۴

بررسي سيم كشي ها

مشكالت عيب يابي
جدا كردن اتصاالت الکتريکي و/ يا دستکاري سيم کشي مي تواند باعث حذف موقتي عامل ايراد گردد.

اندازه   گيري هاي  الكتريكي ولتاژها، مقاومت  و عايق كاري ها معموًال صحيح هســتند، به خصوص وقتي كه هنگام عيب يابي، خطا قابل تشــخص نباشــد 
(خطاي ذخيره شده).

بررسي ظاهري
به دنبال آسيب ها در محفظه موتور و درون محفظه سرنشين خودرو باشيد.

محافظ ها، عايق كاري ها و درستي مسير سيم كشي ها را با دقت بررسي كنيد.
اثرات اکسيداسيون را بررسي کنيد.

بررسي فيزيكي
هنگام دســتكاري سيم  كشــي ها، از ابزار عيب يابي به نحوي اســتفاده كنيد كه بتوان تغيير وضعيت خطاها را از حالت "ذخيره شده" به خطاي "موجود" 

تشخيص داد.
از نصب صحيح اتصاالت الكتريكي اطمينان حاصل كنيد.

فشارهاي ماليمي روي اتصاالت الكتريكي وارد كنيد.
دسته سيم را خم كنيد.

چنانچه تغيير حالتي پيش آمد، سعي کنيد که منشأ آنرا پيدا کنيد.

آزمايش هر يك از قطعات
اتصاالت الكتريكي راجدا كنيد و حالت بســت ها و پايه ها و همچنين نصب صحيح آنها را بررســي نماييد (عدم قرارگيري محل نصب روي قســمت عايق 

كاري).
دقت کنيد که بست ها و پايه ها به خوبي در جاي خود محكم شده باشند.

دقت نماييد که بست ها و پايه ها هنگام اتصال از جاي خود خارج نشده باشند.
فشار اتصال بست ها را با استفاده يك پايه مناسب بررسي كنيد.

بررسي مقاومت
ابتدا پيوستگي خطي كامل مدار را بررسي كنيد، سپس بخش به بخش اين عمل را انجام دهيد.

اتصال كوتاه به بدنه، با يك سيم V 12 +  يا با يك سيم ديگر پيدا كنيد.

چنانچه خطايي به  وجود آمده، آنرا تعمير كنيد يا سيم كشي را تعويض نماييد.
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برگه عيب يابي  .۵

توجه
كليه ايرادهاي موجود برروي يك سيستم مختلط بايد با استفاده از ابزارهاي مناسب، به طور كامل عيب يابي شوند. برگه اي كه 
در جريان عيب يابي تكميل مي شود، امكان دستيابي و نگهداري مسير عيب يابي انجام شده را فراهم مي كند. در زمان ارتباط 

با سازنده اين اطالعات ضروري است. توجه!

بنابراين پر كردن برگه عيب يابي در صورت درخواست بخش پشتيباني فني يا قسمت بررسي مدارك گارانتي، الزامي است.

اين برگه هميشه در موارد زير خواسته مي شود:
هنگام درخواست هاي كمك فني از بخش پشتيباني فني، ●
براي درخواست هاي موافقت، جهت تعويض قطعاتي كه نياز به تأييد دارند، ●
براي ضميمه كردن آن به قطعات "تحت بررسي" كه درخواست ارجاع دارند. اين برگه جهت پس دادن مبلغ گارانتي و بررسي دقيق تر قطعات  ●

جدا شده الزم است.

دستورالعمل هايي كه هنگام تعميرات برروي سيستم سوخت رساني بايد رعايت كنيد  .۶

دستورالعمل هايي كه بايد قبل از باز كردن مدارسوخت رعايت كنيد

هربار براي تميز كردن از مواد پاك كننده جديد اســتفاده نماييد (باقي مانده مواد پاك كننده اســتفاده شده داراي ذرات خارجي هستند). از ظرف تميز 
بدون ذرات خارجي استفاده كنيد.

جهت تميز كردن از برس تميز و سالم استفاده كنيد ( برسي كه استفاده مي كنيد نبايد از خود پرز به جا گذارد).
محل اتصاالت را با برس و مواد پاك كننده تميز كنيد.

روي قسمت هايي را كه تميز كرده ايد هواي فشده بدميد (ابزارآالت، و همچنين قطعات، اتصاالت و منطقه سيستم سوخت رساني). اطمينان حاصل كنيد 
كه پرزي از برس باقي نمانده باشد.

دست هاي خود را قبل و در صورت لزوم حتي در حين تميزكردن بشوييد.
هنگام استفاده از دستكش  براي جلوگيري از گسترش آلودگي، برروي دستكش هاي چرمي يك دستكش الستيكي نيز بپوشيد.

دستورالعمل هايي كه بايد در زمان انجام تعميرات رعايت شوند

به محض باز كردن مدار ســوخت، تمام مجاري كه امكان ورود آاليندگي از طريق آنها وجود دارد را با گذاشتن درپوش مسدود نماييد. درپوش هاي مورد 
نياز براي انجام اين كار را مي توانيد از فروشگاه هاي قطعات يدكي رنو تهيه كنيد. اين درپوش ها به هيچ  وجه نبايد كه مجددًا مورد استفاده قرار گيرند.

آنها را به خوبي ببنديد (حتي اگر بعد از مدت كوتاهي مي خواهيد دوباره مدار سوخت را باز كنيد). هواي محيط شامل عوامل آالينده مي باشد.
تمام قطعات سيستم سوخت رساني بعد از باز شدن، مسدود شوند، و درون كيسه هاي پالستيكي محفوظ قرار گيرند..

بعد از باز كردن مدار سوخت رساني، بهيچ وجه نبايد از انواع برس، مواد پاك كننده، گردگير، دستمال معمولي براي تميز كردن آن استفاده كنيد. در واقع، 
استفاده از اين وسايل مي تواند منجر به ورود آلودگي و ذرات به درون سيستم سوخت رساني شود.

در صورت نياز به تعويض يكي از قطعات، قطعه جديد را تا زمان نصب آن بر روي خودرو از بسته بندي خارج نكنيد.
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ويژگي هاي سيستم تزريق چند نقطه اي

واحد کنترل الکترونيکي ۹۰ پايه اي "EMS 31.32" سيستم سوخت رساني و جرقه را كنترل مي كند. ●

سيستم تزريق چند نقطه اي به صورت ترتيبي عمل مي كند و فاقد حسگر تشخيص شماره سيلندر يا حسگرموقعيت ميل سوپاپ است. بنابراين،  ●
تعيين ترتيب عملكرد به صورت نرم افزاري از طريق حسگر نقطه مرگ باالي پيستون صورت مي پذيرد.

تنظيم خودكار دور آرام موتور به عملكردهاي زير بستگي دارد: ●
سيستم تهويه مطبوع– 
مصرف کننده هاي برقي درخودرو.– 

شيربرقي سيستم بازيافت بخارات بنزين به صورت نسبت سيكل باز شدن (RCO)،  كنترل مي شود و تابع دور موتور و وضعيت عملکرد موتور  ●
است.

استفاده (در بعضي مدل هاي خودرو) از دو سنسور اكسيژن در قسمت هاي اوليه و ثانويه كاتاليست كانورتور. ●

پيكربندي خودكار براي عملكرد سيستم تهويه مطبوع با تبادل اطالعات بين واحدهاي كنترل الكترونيكي. ديگر امكان تغيير اين پيكربندي  ●
وجود ندارد (حتي با ابزارعيب يابي).
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عملکرد سيستم ضد سرقت

خودروهاي مجهزبه اين سيستم، برحسب نوع خودرو، به سيستم هاي ضد سرقت نوع ۲ و يا نوع ۳ مجهز هستند. واحدهاي کنترل الکترونيکي موتور براي 
كار كردن بايد الزامًا با كد سيستم ضد سرقت برنامه ريزي شوند.

تعويض واحد کنترل الکترونيکي موتور

واحدهاي کنترل الکترونيکي، كد گذاري نشده تحويل داده مي شوند. بعد از تعويض، کد خودرو را مجددًا براي واحد كنترل الكترونيكي برنامه ريزي کنيد و 
بررسي کنيد که عملکرد ضد سرقت قابل كار كردن باشد.

براي انجام اين کار، سوئيچ را باز کنيد و پس از چند ثانيه آن را مجددًًا ببنديد.

توجه
واحد كنترل الكترونيكي موتور، کد سيستم ضد سرقت را براي هميشه در حافظه خود ذخيره خواهد نمود. –
سيستم فاقد کد تعميرات است. –
اســتفاده از واحدهاي كنترل موقتي مانند واحد كنترلي که از فروشگاه قطعات يدکي و يا از روي خودروي ديگري برداشته  شده است، براي  –

انجام تست ها ممنوع است اين واحدهاي کنترل الکترونيکي به صورت دائمي برنامه ريزي شده اند.

بررسي وضعيت واحد کنترل الکترونيکي (كد برنامه ريزي شده يا کد برنامه ريزي نشده)

وضعيت واحد کنترل الکترونيکي موتور را به كمك ابزار عيب يابي بررسي كنيد:

سوئيچ را باز کنيد، ●
ابزار عيب يابي را به سوکت عيب يابي متصل كنيد، ●
نوع خودرو را انتخاب و تأييد كنيد، ●
"سيستم سوخت رساني بنزين" را انتخاب و تأييد كنيد، ●
"وضعيت" را انتخاب و تأييد كنيد ●

اگر وضعيت ET341 "کد سيستم ضدسرقت برنامه ريزي شده" "خير"، باشد، واحد کنترل الکترونيکي موتور برنامه ريزي نشده است، –
اگر وضعيت ET003 "سيستم ضدسرقت" "فعال" باشد، روشن كردن خودرو غير ممكن است. –
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مديريت تهويه مطبوع به وسيله مدار بسته

سيستم تهويه مطبوع دستي يك مدار بسته سيستم خنك كننده است كه شامل اجزاء زير است:
يك صفحه كليد هاي كنترل– 
يك واحد کنترل الکترونيکي موتور،– 
يك کمپرسور.– 

اين سيستم به صورت اتوماتيك كنترل نمي شود، يعني از زماني كه كمپرسور كار مي كند ميزان سرما ثابت مي ماند.

اساس كار سيستم به صورت زير است:
عملكرد دكمه "AC" در صفحه كليدهاي کنترل محفظه سرنشين قرار گرفته است و توسط وضعيت "۰" (معادل "OFF"يا "خاموش") – 

(سيستم خنك كننده غيرفعال است) يا "1" (معادل با "ON" يا "روشن") (سيستم خنك كننده فعال است).
اين وضعيت به وسيله اتصال سيمي به واحد کنترل الکترونيکي موتور منتقل مي شود و اين واحد، درخواست را قبول يا رد مي كند.– 
واحد کنترل الکترونيکي موتور مراحل بررسي درخواست فعال يا غيرفعال شدن به صورت زير انجام مي دهد:– 

دور موتور: اگر خيلي كم است، اجازه  راه اندازي کمپرسور را نمي دهد.– 
بار موتور: اگر بار موتور خيلي زياد باشد (به عنوان مثال هنگام وارد آوردن فشار ناگهاني روي پدال گاز، باال رفتن از شيب تند يا – 

هنگامي كه بار وسيله نقليه زياد است) واحد کنترل الکترونيکي موتور اجازه راه اندازي كمپرسور را نمي دهد.
فشار سيال خنک  کننده درون كمپرسور: در صورت كم بودن فشار سيال خنک کننده در داخل كمپرسور، واحد کنترل الکترونيکي – 

موتوربه حالت ايمني مي رود و اجازه راه اندازي كمپرسور را نمي دهد.
اگر واحد کنترل الکترونيکي موتور اجازه راه اندازي كمپرسور را صادركند، با ارسال وضعيت "1" سيگنال به سطح نيرو عملگر را تغذيه – 

مي كند و باعث فعال شدن کمپرسور مي شود.

صفحه کليد کنترل با کليد "روشن/خاموش"
"ON/OFF"

اتصال سيمي: وضعيت "0"
يا "1"

حسگر فشار سيال خنک کننده

فشار سيال خنک کننده

واحد کنترل الكترونيكي موتور

اتصال سيمي : وضعيت "0" يا "1"

سطح نيرو

فعال كننده کمپرسور
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تنظيم دور آرام موتور

ارتباط الکتريکي سنسور فشار سيستم فرمان هيدروليک - واحد کنترل الکترونيکي موتور
(در صورتي كه خودرو مجهز به فرمان هيدروليک باشد)

واحد کنترل الکترونيکي موتور يک سيگنال اطالعاتي از سنسور فشار سيستم تقويت کننده فرمان دريافت مي کند (که قابل رويت برروي ابزار عيب يابي 
مي باشــد). اين ســيگنال اطالعاتي، به ميزان فشــار موجود در مدارهيدروليک و به روان بودن روغن فرمان هيدروليک بستگي دارد. هر چه مقدار فشار 

بيشتر باشد، پمپ سيستم فرمان هيدروليک نياز به انرژي بيشتري خواهد داشت.

دور آرام موتور در بعضي از مدل هاي خودرو مي تواند، در صورت نياز تا حدود rpm 100  افزايش يابد.

تصحيح الکتريکي متناسب با مقدار ولتاژ باتري و مقدار برق مصرف کننده هاي برقي خودرو

اين تصحيح الکتريکي براي تعديل اثر کاهش ولتاژ در نتيجه مصرف برق تجهيزات الکتريکي هنگام كافي نبودن شارژ باتري خودرو، صورت مي پذيرد. به 
اين منظور، دور موتور آرام افزايش مي يابد، که سرعت چرخش دينام را باال مي برد و درنتيجه، ولتاژ باتري افزايش مي يابد.

هرچه ولتاژ باتري پايين تر باشــد، دامنه تنظيم الکتريکي براي باال بردن دور موتور بيشتر مي شود. دامنه تنظيم دور موتور متغير است. تنظيم الکتريکي 
دور آرام موتور با کاهش ولتاژ و افت آن به زير مقدار V 12,8  شــروع مي شــود. تنظيم دور آرام موتور را حداکثر تا مقدار rpm 150  نسبت به وضعيت 

عادي خود افزايش مي دهد.
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اصالح تطبيقي دور آرام موتور

روش عملكرد

در شــرايط عادي عملکرد موتور هنگام گرم بودن، مقدار سيگنال سيکل باز شدن (RCO) ميانگين مقادير باال و پايين را به دست آورده و دور موتور 
خودرو را تنظيم مي کند.

به دنبال تغيير وضعيت در عملکرد موتور (آب بندي، جرم گرفتن موتور و غيره)، مقدار سـيگنال سـيکل باز شـدن (RCO) ممکن است به مقادير 
حداکثر يا حداقل نزديک شود.

اصالح تطبيقي مقدار سـيگنال سيکل باز شـدن (RCO)، اين امکان را فراهم مي سازد تا حتي نياز جزئي موتور به هوا تأمين شود، تا هنگامي كه آن 
را به ميزان ميانگين قبلي برگرداند.

اصالح تطبيقي دور موتور فقط زماني عملي مي شود که دماي آب ۲۰ ثانيه بعد از روشن کردن موتور بيشتر از  C °80 ، و موتور در مرحله تنظيم دور آرام 
خود باشد.

مقادير سيکل باز شدن دور آرام و اصالح تطبيقي آن

موتور K7Mموتور K7Jپارامتر

PR145752 rpm752 rpm: دور موتور

 % RCO  : PR432 7 % <  X < 19 %  8 % <  X < 20 دور آرام

PR140: تنظيم غلظت مخلوط سوخت دور 
X  < 19264 < X <  192 > 64آرام موتور

در هر بار خاموش شدن موتور، واحد کنترل الکترونيکي، استپرموتور را مجددًا در حد پايين  خود قرار مي دهد. اين عمليات که "تنظيم مجدد" ناميده 
مي شود حدود ۸ ثانيه به طول مي انجامد.

بررسي پارامترهاي ذکر شده

در شرايط ورود هواي اضافي مانند (نشتي هوا، عدم تنظيم محدود کننده دريچه گاز و غيره ...)، دور موتور آرام خودرو افزايش مي يابد، و مقدار سيگنال 
سـيکل باز شدن دور آرام کاهش مي يابد تا به مقدار دور آرام موتور برسد؛ مقدار تطبيقي سيگنال سيکل باز شدن دور آرام کاهش مي يابد تا تنظيم 

دور آرام موتور با مقادير اوليه برسد.

در شــرايط کمبود و نرســيدن هوا (جرم گرفتن مجاري ورود هوا و غيره ...)، نوع عملکرد برعکس مي شود، مقدار سـيگنال سيکل باز شدن دور آرام 
افزايش مي يابد و همچنين تنظيم تطبيقي نيز افزايش مي يابد، تا دور آرام موتور را مطابق مقدار ميانگين آن تنظيم کند.

تذكرات مهم
بعد از پاک شــدن حافظه واحد کنترل الکترونيکي، الزامًا موتور را روشــن كنيد و پس از چند لحظه آن را خاموش کنيد تا اســتپر موتور 
مجددًا تنظيم شود. سپس مجددًا موتور را روشن كنيد و منتظر بمانيد تا به مقدار دور آرام موتور برسد، اين کار براي تنظيم تطبيقي دور 

آرام موتور ضروري است.
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تنظيم غلظت مخلوط سوخت

بعضي از مدل هاي موتور که با واحد کنترل الکترونيکي "EMS 31.32" کار مي کنند، مجهز به دو سنســور اکســيژن به نام هاي سنسور اوليه و سنسور 
ثانويه مي باشند.

گرم کردن سنسورهاي اکسيژن

گرم کردن سنسورهاي اکسيژن به وسيله واحد کنترل الکترونيکي كنترل مي شود:
گرم کردن سنسور اوليه به محض روشن شدن موتور آغاز مي شود،– 
پس از گذشت مدت زماني از روشن شدن موتور که تابع نقطه مرگ باالي پيستون و دماي آب بدون فشار پا برروي پدال گاز است، گرم – 

کردن سنسور اکسيژن ثانويه شروع مي شود.

گرم کردن سنسورهاي اکسيژن تا زمان خاموش شدن موتور ادامه مي يابد.

ولتاژ سنسور اکسيژن اوليه

خواندن مقدار ولتاژ برروي ابزار عيب يابي: پارامتر PR098 "ولتاژ سنسـور اکسـيژن اوليه": اين مقدار، ولتاژ اندازه گيري شــده توسط واحد کنترل 
الکترونيکي، در بين پايه هاي سنسور اکسيژن قبل از کاتاليست کانورتور را نمايش مي دهد. مقدار اين ولتاژ به ميلي ولت نوشته مي شود. 

وقتي که سيستم سوخت رساني در حالت مدار بسته کار مي کند، ولتاژ اندازه گيري شده سنسور اکسيژن اوليه سريعًا بين مقادير زير تغيير مي کند:
mV ± 50  20 براي مخلوط رقيق،– 
mV ± 70 840  براي مخلوط غليظ.– 

هرچه فاصله بين مقادير حداقل و حداکثر کمتر باشــد، امکان اشــتباه بودن اطالعات خوانده شده توسط سنسور بيشتر خواهد بود (به طور عادي تفاضل 
مقدار بايد حدود mV 500  باشد).

ولتاژ سنسور اکسيژن ثانويه

خواندن مقدار ولتاژ برروي ابزار عيب يابي: پارامتر: PR099 "ولتاژ سنسـور اکسـيژن ثانويه": اين مقدار، ولتاژ اندازه گيري شده توسط واحد کنترل 
الکترونيکي، در بين پايه هاي سنسور اکسيژن بعد از کاتاليست کانورتور را نمايش مي دهد. مقدار اين ولتاژ به ميلي ولت نوشته مي شود.

وظيفه اين سنسور، عيب يابي کاتاليست کانورتور و بررسي مجدد و دقيق تر مقدار غلظت (مدار تنظيم آرام) مي باشد. اين عملکرد در دور آرام موتور عمل 
نمي کند و فقط وقتي فعال مي شود که مدتي از گرم شدن موتور گذشته باشد.

هنگامي که سيستم سوخت موتور در حالت مدار بسته کار مي کند، دامنه تغييرات ولتاژ بايد در بازه mV ± 100 600  قرار مي گيرد.

با كاهش شتاب، مقدار ولتاژ اندازه گيري شده بايد کمتر از mV 200  باشد.

هنگامي که موتور در حالت دور آرام کار مي کند به مقدار خوانده شده بر روي ابزارعيب يابي توجه نکنيد.
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اصالح غلظت مخلوط سوخت

مقدار خوانده شــده بر روي ابزار عيب يابي براي پارامتر PR438 "مقدار اصالح غلظت" ميانگين اصالحات غلظت مخلوط ســوخت را که براســاس 
اطالعات ارسالي از سنسور اکســيژن اوليه، توسط واحد کنترل الکترونيکي انجام شده اســت، نمايش مي دهد (سنسور اکسيژن اطالعات مقدار اکسيژن 

موجود در گاز خروجي اگزوز را تجزيه و تحليل مي کند).

مقدار تصحيح اسمي براي غلظت برابر با 128 است و حد پايين و باالي آن نيز برابر با 0 و 255 است:
مقدار پايين تر از 128: درخواست جهت كاهش غلظت،– 
مقدار باالتر از 128: درخواست جهت افزايش غلظت.– 

ورود به مرحله تنظيم غلظت

ورود به مرحله تنظيم غلظت در صورتي كه دماي آب بيشتر از C° 22  باشد با يک زمان بندي ۲۸ ثانيه اي پس از روشن شدن موتور، انجام مي شود.

تا زماني که تنظيم غلظت شروع نشده است، مقدار خوانده شده برروي ابزار عيب يابي برابر با 128 مي باشد.

حالت مدار باز

واحد کنترل الکترونيکي موتور در هنگام تنظيم غلظت، مقدار ولتاژ اندازه گيري شده توسط سنسور اکسيژن را در وضعيت هاي زير در نظر نمي گيرد:
زماني که پدال گاز تا انتها فشرده شده است: مقدار تصحيح اسمي غلظت متغير و باالتر از 128 خواهد بود،– 
زماني که خودرو در حال شتاب گرفتن شديد است: مقدار تصحيح اسمي غلظت متغير و باالتر از 128خواهد بود،– 
زماني که در حال کاهش سرعت است يا پا از روي پدال گاز برداشته شده است (قطع سوخت رساني): مقدار تصحيح اسمي غلظت هوا: – 

128 خواهد بود،
زماني که سنسور اکسيژن خراب شده باشد: مقدار تصحيح اسمي غلظت هوا: 128 خواهد بود.– 

حالت كاركرد محدود در مواقع خرابي سنسور اکسيژن

هنگامي که در زمان تنظيم غلظت، ولتاژ دريافت شــده از سنســور اکسيژن صحيح نباشــد ( ولتاژ خيلي کم تغيير کند و يا اينکه ثابت باشد)، واحد کنترل 
الکترونيکي پس از گذشــت ثانيه ۱۰ ثانيه ايراد را شناسايي كرده و حالت كاركرد محدود را موجود اعالم مي کند (مقدار تصحيح اسمي غلظت هوا = 128).  

فقط در اين حالت است که خطا ذخيره مي شود.

اگر ابزار عيب يابي، خرابي سنســور اکســيژن را تشخيص بدهد، و اگر اين خطا از قبل در حافظه ذخيره شــده باشد، در اين حالت سيستم سوخت رساني 
بالفاصله به حالت سيستم مدار باز مي رود. در اين حالت، مقدار پارامتر PR438 "مقدار تنظيم غلظت" برابر با 128 خواهد بود.
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اصالح تطبيقي غلظت مخلوط سوخت

روش عملكرد

در حالت مدار بسته (به تنظيم غلظت رجوع كنيد)، هنگام تنظيم غلظت، سيستم سوخت رساني مدت زمان را به نحوي تنظيم مي کند تا به نزديک ترين 
درجه غلظت 1 برسد. مقدار تصحيح نمايش داده شده بايد نزديک به عدد 128، باشد، با حد پايين 0 و حد باالي 255.

در زمان عملکرد سيستم سوخت رســاني، عواملي ممکن است که بر روي کارکرد اجزاء تشکيل دهنده سيســتم سوخت رساني اثر بگذارند و باعث تغيير 
مقدار پارامتر تصحيح غلظت مخلوط ســوخت در بازه عددي 0 يا 255، بشــوند، اين تغيير در تصحيح براي اين است که سيستم به نزديک درجه غلظت 

1 برسد.

اصالح تطبيقي غلظت اين امکان را فراهم مي سازد تا تنظيمات اوليه سوخت رساني را تعديل کرده و تنظيمات بهينه اي را براي آن در نظر بگيرد تا مقدار 
پارمتر تصحيح غلظت به عدد 128 نزديک شده و به اين طريق روند تصحيح با ثبات تري براي غليظ يا رقيق کردن مخلوط سوخت به وجود آيد.

اصالح تطبيقي غلظت مخلوط سوخت به دو قسمت تقسيم مي گردد:
"اصالح طبيقي غلظت در زمان کارکرد شديد موتور" كه عمدتًا به كاركرد موتور با بار متوسط و يا زياد مربوط مي شود،– 
"تطبيق غلظت کارکرد آرام موتور" که بيشتر به عملكرد موتور در دور آرام با بار كم مربوط مي شود.– 

اصالحات تطبيقي، بعد از تنظيم اوليه (پاک کردن حافظه) براي پارامتر تنظيم غلظت عدد 128 را به عنوان ميانگين درنظر مي گيرند و محدوده تغييرات 
ممکن در زير آورده شده است:

موتور K7Mموتور K7Jپارامتر

PR139: تطبيق غلظت در زمان کارکرد 
شديد موتور

64 < X <  19264 < X <  192

PR140: تطبيق غلظت در زمان کارکرد 
آرام موتور

64 < X <  19264 < X <  192

اصالحات تطبيقي غلظت فقط وقتي عمل مي کنند که موتور گرم است و سيستم سوخت رساني در حالت مدار بسته کار مي کند و در دامنه تغييرات 
تعيين شده فشار منيفولد قرار گرفته است.

سيستم سوخت رساني موتور بايد در حالت مدار بسته کار کند و فشار منيفولد در دامنه تغييرات تعيين شده قرار بگيرد.

موتور بايد در دامنه هاي فشــار منيفولد متفاوتي در حالت مدار بسته کار کرده باشــد تا اصالحات تطبيقي براي تنظيم غلظت بتوانند به صورت موثر در 
بهبود عملکرد موتور عمل کنند.

بعد از تنظيم اوليه واحد كنترل الكترونيكي (يعني نمايش عدد 128 براي اصالح غلظت)، حتمًًا تست جاده را براي اندازه گيري اين پارامتر انجام دهيد.
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تست جاده

شرايط:
 –،( 80 °C دماي آب باالتر از) موتور به اندازه كافي گرم شده باشد
دور موتور نبايد از ۴۰۰۰ دور در دقيقه باالتر برود.– 

براي انجام تست جاده، با زياد كردن تدريجي سرعت و با تعويض دنده به دنده ۳ يا دنده ۴ ، دور موتور را پايين بياوريد تا فشار مورد نظر مطابق جدول 
براي حدود ۱۰ ثانيه تثبيت شود (به جدول زير رجوع نماييد).

دامنه هاي فشار كه برحسب مدل موتور در تست جاده بايد به آنها رسيد.
به كمك ابزار عيب يابي مقادير اندازه گيري شده براي پارامتر PR421 "فشار منيفولد" را هنگام تست جاده بخوانيد.

K7M موتور

دامنه شماره ۱
(ميلي بار)

دامنه شماره ۲ 
(ميلي بار)

دامنه شماره ۳
(ميلي بار)

دامنه شماره ۴
(ميلي بار)

دامنه شماره ۵
(ميلي بار)

256•  •410•  •528•  •646•  •764•  •873

ميانگين 818ميانگين 705ميانگين 587ميانگين 469ميانگين 334

K7J موتور

دامنه شماره ۱
(ميلي بار)

دامنه شماره ۲
(ميلي بار)

دامنه شماره ۳
(ميلي بار)

دامنه شماره ۴
(ميلي بار)

دامنه شماره ۵
(ميلي بار)

256•  •410•  •528•  •646•  •764•  •873

ميانگين 818ميانگين 705ميانگين 587ميانگين 469ميانگين 334

پس از تست جاده، امكان اصالحات تطبيقي غلظت ممكن مي شود.
تغييرات پارامتر "تطبيق غلظت دور آرام موتور" هنگامي كه موتور آهســته كار مي كند و بار ندارد محسوس است و تغييرات پارامتر "تطبيق غلظت تحت 
بار موتور" بيشتر در دور متوســط و باالي موتور محسوس است، ولي هر دو پارامتر در كل مجموعه دامنه هاي "فشار منيفولد" ذكر شده در جدول معتبر 

هستند.
تست جاده را طي مسافت ۵ الي ۱۰ كيلومتر با رانندگي آرام و معمولي و با كم و زياد كردن سرعت، ادامه دهيد.

بعد از انجام تســت جاده مقادير مربوط به پارامترهاي تطبيقي غلظت را يادداشــت كنيد. مقادير اوليه 128، بايد تغيير كرده باشند. در غير اين صورت، 
تست جاده را مجددًا با رعايت كردن شرايط اوليه تست انجام دهيد.
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OBD ويژگي هاي سيستم عيب يابي

اين خودرو به سيستم عيب يابي OBD (سيستم عيب يابي تعبيه شده در خودرو) مجهز است و مشخصه آن روشن شدن يك چراغ هشدار (چراغ هشدار 
OBD) در هنگام تشخيص خرابي منجر به باالرفتن آاليندگي درصفحه نشانگرها است. روشن شدن اين چراغ هشدار راننده را از وجود خرابي در خودرو 

مطلع مي سازد.

عيب يابي هايي كه به وسيله OBD انجام مي شود، عبارتند از:
عيب يابي هاي الكتريكي، ●
عيب يابي  مربوط به احتراق ناقص، ●
عيب يابي  عملكرد سنسوراكسيژن اوليه، ●
عيب يابي  كاتاليست كانورتور. ●

عيب يابي هاي مدار الکتريکي وعيب يابي احتراق ناقص به طور مداوم انجام مي شوند.

عيب يابي عملکرد سنسوراکسيژن اوليه و عيب يابي کاتاليست کانورتور در هر بار حركت خودرو يكبار انجام مي شوند، به شرط اين كه شرايط مناسب براي 
عيب يابي فراهم باشد، اين شرايط عبارتند از:

شرايط دماي هوا و مايع خنك كننده موتور،– 
شرايط حركتي خودرو (دامنه تغييرات سرعت)،– 
شرايط عملكرد موتور (فشار منيفولد، دورموتور، دامنه مقادير و ارتباط آن ها در ثبات عملكرد موتور)،– 
زمان بندي اوليه.– 

عيب يابي OBD در واقع مكمل ابزار عيب يابي خرابي هاي الکتريکي متداول مي باشد. براي استفاده از آن در چنين كاربردي، شرايط زير بايد مهيا باشد:
چراغ هشدار OBD روشن شود (يا براي بعضي از خرابي ها چشمك بزند)،– 
ايرادهاي شناسايي شده توسط OBD ذخيره شود.– 

نتيجه عملكردي براي عيب يابي و تعميرات

بايد توجه خاصي را هنگام انجام تعميرات برروي خودرو نشان داد تا پس از تحويل خودرو به مشتري چراغ هشدار OBD روشن نشود.

بعضي از خرابي ها فقط در زمان حركت، هنگامي كه تنظيمات ذخيره شــده باشد، خود را نشــان مي دهند: صحت تعميرات را الزامًا تأييد نماييد.

توجه
در پايان هر عيب يابي، قبل ازخواندن مقاديراندازه گيري شده توسط ابزارعيب يابي سوئيچ را نبنديد.

هرگونه قطع اتصال برق منجر به از بين رفتن اطالعات مي شود.

تذكر:
كليه خرابي هاي الکتريکي كه منجربه ايجاد اشكال در عملكرد سيستم سوخت مي شوند و باعث گذشتن از آستانه آاليندگي در خودرو مي گردند باعث 

روشن شدن چراغ هشدار OBD مي شوند.
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OBD شرايط روشن شدن چراغ هشدار

هنگام حرکت خودرو، بعضي ازعملكردها را نمي توان عيب يابي نمود (براي مثال، هنگامي كه در ترافيك باشيد).

● OBD روشن شدن چراغ هشدار

در صورتي كه عيب يابي OBD سه بار پي در پي، يك خرابي را تشخيص داده باشد و يا يك خرابي الكتريكي پيش آمده باشد.

● OBD چشمك زدن چراغ هشدار

در صورت تشخيص احتراق ناقص كه منجر به از بين رفتن كاتاليست كانورتور بشود.

● OBD خاموش شدن چراغ هشدار

در صورتي كه خرابي تشخيص داده شده، سه بارمتوالي، هنگام حركت خودرو بروز نكند چراغ هشدار OBD خاموش خواهد شد (ولي خرابي درون حافظه 
واحد كنترل الكترونيكي موتور باقي خواهد ماند).

براي اينكه بتوان يك خرابي را ازحافظه واحد الكترونيكي پاك كرد، خرابي مورد نظر نبايد در ۴۰ مرتبه عملكرد عيب يابي مشــاهده شده باشد (يا اين كه 
حافظه مربوط به خرابي ها را به كمك ابزارعيب يابي پاك كنيد).
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OBD شرايط عيب يابي

شرايط عيب يابي

اگر هنگامي كه سوئيچ باز و موتور خاموش است، ميزان دماي هواي اندازه گيري شده به وسيله سنسور دماي هوا بين C° 6  -  و C° 119  نباشد يا دماي 
مايع خنك كننده كه با سنســور دماي آب اندازه گيري شده است بين C° 6  -  و C° 119  نباشــد و يا فشار جوي كمتر از ۷۷۵ ميلي بار باشد (ارتفاع 

حدود ۲۵۰۰ متر از سطح دريا)، عيب يابي OBD تا باز شدن بعدي سوئيچ مجاز نيست.

براي اينكه عيب يابي OBD به طور صحيح كار كند، هيچ گونه خرابي الكتريكي نبايد در سيستم سوخت رساني وجود داشته باشد، حتي اگر چراغ هشدار 
OBD خاموش باشد.

عيب يابي هاي مربوط به کاتاليست کانورتور و سنسور اکسيژن بايد حتمًا يكي پس از ديگري انجام شود.

هنگامي كه عيب يابي کاتاليست کانورتور يا سنسور اکســيژن در حال انجام است، تخليه كنيستر متوقف شده و آخرين مقادير اصالحات تطبيقي غلظت 
نيز ثابت مي مانند.

روش اجراي تست  عيب يابي

خرابي هاي الکتريکي را برطرف كنيد.– 
تمام خطا ها را پاك كنيد.– 
كليه برنامه ريزي هاي الزم مربوط به سيستم سوخت رساني را انجام دهيد (درصورت لزوم).– 

تنظيم اوليه كامل OBD به وسيله فرمان هاي ابزار

خطاهاي ذخيره شده را پاك كنيد.– 
برنامه ريزي موجود را پاك كنيد (در صورتي كه عيب يابي برروي قطعاتي انجام شده كه امكان خراب كردن برنامه ريزي را داشته باشند: شير – 

تنظيم دور آرام موتور، شاخص حسگر فاليويل و غيره).

OBD برنامه ريزي هاي الزم براي عيب يابي با

برنامه  ريزي گشتاور موتور - گاز توليد شده (وضعيت ET061 "شناسايي سيلندر  ۱"  = انجام شده، با موتور روشن)

اين برنامه  ريزي را به صورت زير انجام دهيد:

كاهش شتاب با قطع سوخت رساني در دنده دو، سه، چهار و پنج بين دور موتور ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰  دور در دقيقه براي حداقل ۲ ثانيه،– 
كاهش شتاب با قطع سوخت رساني در دنده دو، سه، چهار و پنج بين دور موتور ۲۴۰۰ و ۲۰۰۰ دور در دقيقه براي حداقل ۳ ثانيه،– 

برنامه ريزي اصالحات تطبيقي غلظت سوخت

براي انجام اين برنامه ريزي، خودرو را با رعايت دامنه هاي فشار درخواست شده (به بخش اصالح تطبيقي غلظت سوخت) به حركت درآوريد.

وضعيت ET422 "لحاظ شدن عيب يابي احتراق ناقص"، بايد "بلي" باشد.
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عيب يابي سيستم تشخيص احتراق ناقص

اين عيب يابي براي تشخيص خرابي هاي زير استفاده مي گردد:
جرم گرفتن يا خيس شدن شمع،– 
جرم گرفتن يا تغييرات در جريان سوخت انژکتورها،– 
ايراد در عملکرد سيستم ارسال سوخت (تنظيم كننده فشار، پمپ بنزين و غيره)،– 
ايراد در اتصاالت مدار سوخت و تزريق (سيم  پيچ ثانويه كوئل و غيره).– 

اين عيب يابي به وســيله اندازه گيري تغييرات لحظه اي ســرعت چرخش موتور صورت مي گيرد. بررسي کاهش گشتاور موتور امکان تشخيص اختالل در 
احتراق را ممکن مي سازد.

اين عيب يابي به صورت مداوم در طول رانندگي انجام مي شــود. عدم انجام اين نوع عيب يابي يا تشــخيص خرابي در اين قسمت منجر به غيرفعال كردن 
ساير بررسي هاي عيب يابي OBD مي گردد.

اين نوع عيب يابي امکان تشخيص دو گروه از خطا ها را فراهم مي سازد:
احتراق ناقص مخرب که منجر به ازبين رفتن کاتاليست کانورتور مي شود، و باعث روشن شدن چراغ چشمك زن هشدار OBD مي گردد،– 
احتراق ناقص آالينده كه منجر عبور از آستانه آلودگي قابل قبول OBD مي شود، و باعث روشن شدن دائمي چراغ هشدار OBD در طول – 

رانندگي مي گردد.

شرايط تشخيص خرابي

مطمئن شويد که برنامه ريزي ها صحيح انجام شده باشند. شرايط الزم قبل از باز کردن سوئيچ و شرايط فعلي بايد قابل قبول باشند.

وضعيت هاي  زير را بررسي كنيد:
ET061 "شناسايي سيلندر ۱" "انجام شده" باشد و– 
ET422 "لحاظ شدن عيب يابي احتراق ناقص" "بلي" باشد.– 

به محض گذشــتن دماي مايع خنک کننده از C° 75 ، تشخيص انجام مي شود و در ســه دور مختلف كاري موتور بين دور آرام و rpm 4500  صورت 
مي گيرد.

در اين حالت امكان تست وجود دارد، براي اين منظور دور موتور را به مدت ۱۱ دقيقه در دور آرام ثابت نگه داريد.

توجه
پس ازپايان هر تست، قبل ازخواندن مقادير اندازه گيري شده توسط ابزار عيب يابي سوئيچ را نبنديد. هرگونه قطع اتصال برق منجر 

به از بين رفتن اطالعات مي شود.

اگر پس از انجام تسـت، ابزارعيب يابي خرابي مربوط به احتراق ناقص را تشـخيص داده باشـد، در اين صورت به بخش برطرف کردن 
خطاهاي DF123 "احتراق ناقص آالينده" و DF124 "احتراق ناقص مخرب" رجوع نماييد.

تأييد تعميرات انجام شده
انجام شدهET061 "شناسايي سيلندر ۱"– 
بليET422 "لحاظ شدن عيب يابي احتراق ناقص"– 
 –.OBD عدم وجود خرابي شناسايي شده، خاموش بودن چراغ هشدار
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17Bعيب يابي - عملکرد سيستم EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

عيب يابي کاتاليست کانورتور

هدف ازعيب يابي کاتاليست کانورتور شناسايي قطعه اي است که خرابي آن باعث انتشار آالينده هاي هيدروکربن بيش از حد براي OBD شده باشد.
ظرفيت ذخيره ســازي اکسيژن توسط کاتاليست کانورتور نشــان دهنده وضعيت عملکرد آن مي باشد. به مرور که ازعمر کاتاليست کانورتور مي گذرد، از 

ظرفيت ذخيره سازي اکسيژن و همين طور از کارايي عملکرد آن در خنثي کردن گازهاي آالينده کاسته خواهد شد.

شرايط اوليه شروع عيب يابي

عيب يابي کاتاليست کانورتور فقط وقتي امکان پذير است که موتور براي مدت  زمان مشخصي که در جدول زير آمده است روشن مانده  باشد، ضمن اينکه 
تمام شرايط قبل از وضعيت سوئيچ باز نيز فراهم باشد:

خرابي الکتريکي درسيستم وجود نداشته باشد،– 
شناسايي موقعيت سيلندر ۱ انجام شده باشد،– 
احتراق ناقص درسيستم سوخت رساني وجود نداشته باشد،– 
عيب يابي کاتاليست کانورتور از زمان باز شدن سوئيچ انجام نشده باشد،– 
برنامه ريزي انجام شده باشد،– 
مدار اصلي و مدار دوبل فعال باشند،– 
دماي مايع خنک  کننده بيشتر از C° 75  باشد.– 

سرعتموتور
(كيلومتر در ساعت)

دور موتور
(دور در دقيقه)

فشار منيفولد
(ميلي بار)

مدت زمان تثبيت 
(ثانيه)

مدت زمان قبل از مجوز)
(دقيقه)

K7M63/1301856/3808400/7501117

K7J63/1301856/3808380/6501117

تشخيص خرابي

عيب يابي هنگامي شروع مي شود که خودرو در دنده ۵ و با سرعت ۷۰ کيلومتر در ساعت در حال حرکت باشد. هنگامي که کليه شرايط براي شروع 
عيب يابي فراهم باشــد، فرمان تطبيق غلظت سوخت ارسال مي شود، که در نتيجه مقدار بيشــتري هوا به داخل کاتاليست کانورتور فرستاده مي شود. در 
صورتي که کاتاليست کانورتور درست کار کند، اکسيژن را جذب مي كند و مقدار ولتاژ سنسور اکسيژن ثانويه در حد متوسط ثابت مي ماند. اگر کاتاليست 
کانورتور فرســوده باشد، اکسيژن را جذب نخواهد کرد و وضعيت سنسور اکسيژن شروع به تغيير مي كند. ولتاژ سنسور اکسيژن کم و زياد خواهد شد. در 

صورتي که خرابي براي سه بار پي درپي تکرار گردد، چراغ هشدار OBD روشن مي شود.

مدت انجام تست نمي تواند از ۵۲ ثانيه بيشتر شود.

توجه
پس ازپايان هر تست، قبل ازخواندن مقادير اندازه گيري شده توسط ابزار عيب يابي سوئيچ را نبنديد. هرگونه قطع اتصال برق منجر به 

از بين رفتن اطالعات مي شود.

اگر پس از انجام تست عيب يابي، ابزارعيب يابي يک خرابي را در کاتاليست کانورتور تشخيص دهد، به بخش برطرف کردن خرابي 
 DF394"خرابي عملکرد کاتاليست کانورتور" مراجعه نماييد.

تأييد تعميرات انجام شده
فعالET345 "لحاظ شدن عيب يابي کاتاليست کانورتور"– 
بليوضعيت ET349 "اتمام عيب يابي کاتاليست کانورتور"– 
عدم تشخيص هر گونه خرابي در عملکرد کاتاليست کانورتور.– 
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17Bعيب يابي - عملکرد سيستم EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

عيب يابي سنسور اکسيژن

هدف ازعيب يابي سنســور اکسيژن شناسايي قطعه اي است که خرابي آن باعث انتشار آالينده هاي هيدروکربن بيش از حد براي OBD شده باشد اين كار 
از طريق اندازه گيري و مقايسه دوره هاي ارسال سيگنال از طرف سنسوراکسيژن صورت مي گيرد.

صدمات احتمالي سنسورهاي اکسيژن به دو گروه تقسيم مي شوند:
صدمات فيزيكي قطعه الكتريكي (شکستگي، قطع سيم) که به صورت خرابي الکتريکي خود را بروز مي دهند، – 
صدمات شيميايي قطعه که به پايين آمدن سرعت ارسال سيگنال سنسور اکسيژن منجرمي شود، بنابراين زمان بازگشت به حالت تعادل آنرا – 

افزايش مي دهد.

 ،OBD هنگامي که شرايط تست مهيا شده باشند، ميانگين زمان ارسال سيگنال هاي سنسور پس ازحذف امواج اضافي، و مقايسه با دوره ميانگين آستانه
محاسبه مي شود .

شرايط انجام تست عيب يابي

عيب يابي سنســور اکسيژن فقط وقتي امکان پذير اســت که موتور براي مدت  زمان مشخصي که در جدول زير آمده است روشن مانده  باشد، ضمن اينکه 
تمام شرايط قبل از وضعيت سوئيچ باز نيز فراهم باشد:

خرابي الکتريکي در سيستم تشخيص داده نشده باشد،– 
برنامه  ريزي و شناسايي سيلندرها انجام شده باشد،– 
عيب  يابي سنسور اکسيژن از زمان باز شدن سوئيچ باز انجام نشده باشد،– 
احتراق ناقص درسيستم سوخت رساني وجود نداشته باشد،– 
دماي مايع خنک کننده بيشتر از C° 75  باشد.– 

سرعتموتور
(كيلومتر در ساعت)

دور موتور
(دور در دقيقه)

فشار منيفولد
(ميلي بار)

مدت زمان تثبيت
(ثانيه)

مدت زمان قبل از مجوز
(دقيقه)

K7M63/1301856/3808380/850814

K7J63/1301856/3808320/650814
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 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

تشخيص خرابي

براي شــروع عيب يابي خودرو را مطابق با مقادير ذکر شــده در جدول زير، با سرعت ثابت و در دنده ذکر شــده و براي مدت زمان تعيين شده به حرکت 
درآوريد:

حداکثر زمان رانندگي (ثانيه)سرعت (کيلومتر در ساعت)دنده انتخاب شدهموتور

K7J۵۷۰۴۰

K7M۵۷۰۴۰

هنگام انجام اين آزمايش، واحد کنترل الکترونيکي موتور از تخليه بخارات کنيستر بنزين جلوگيري مي کند. واحد کنترل الکترونيکي پيغام "لحلظ شدن 
عيب يابي سنسورها" را نمايش مي دهد.

توجه
پس ازپايان هر تست، قبل ازخواندن مقادير اندازه گيري شده توسط ابزار عيب يابي سوئيچ را نبنديد. هرگونه قطع اتصال برق منجر به 

از بين رفتن اطالعات مي شود.

اگر پس از پايان عيب يابي، ابزار عيب يابي خطاي سنسـور اکسـيژن را تشـخيص داد، به بخش برطرف کردن خطاي DF390 "ايراد 
عملکرد سنسور اکسيژن" مراجعه نماييد.

تأييد تعميرات
فعالET344 "لحاظ شدن عيب يابي سنسورها"– 
بليET348 "اتمام عيب يابي سنسورها"– 

 –OBD عدم وجود خرابي و خاموش بودن چراغ هشدار
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 E1 & E0 :شماره برنامه

1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

عمليات تعويض، برنامه ريزي يا برنامه ريزي مجدد واحد كنترل الكترونيكي  .۱

واحد کنترل الکترونيکي مي تواند از طريق ســوکت عيب يابي و با اســتفاده از ابزار عيــب يابي مورد براي برنامه  ريزي يا برنامــه  ريزي مجدد قرار گيرد 
(دستورالعمل  هاي نمايش داده شده برروي ابزار عيب يابي را دنبال كنيد).

توجه
ابزار عيب يابي را به جريان برق وصل كنيد (تغذيه از برق شهر يا از محل قرارگيري فندک)، –
در زمـان انجام عمليات يک شـارژر باتري برروي خودرو نصـب کنيد (درطول برنامه ريزي يا برنامـه  ريزي مجدد واحد کنترل  –

الکترونيکي، فن هاي خنک  کننده موتور به طور خودکار شروع به کار مي کنند).
دستورالعمل هاي مربوط به درجه حرارت موتور را كه توسط ابزارعيب يابي نمايش داده مي شوند قبل از برنامه ريزي يا برنامه  –

ريزي مجدد در نظر داشته باشيد.

پس از انجام هرگونه برنامه ريزي، برنامه ريزي مجدد يا تعويض واحد کنترل الکترونيکي عمليات زير را انجام دهيد:

سوئيچ را ببنديد،– 
موتور را روشن و سپس خاموش کنيد (براي تنظيم اوليه واحد كنترل الكترونيكي) و به مدت ۳۰ ثانيه صبر کنيد.– 
سوئيچ را مجددًا باز كنيد و با استفاده از ابزار عيب يابي مراحل زير را انجام دهيد:– 
از فرمان VP020 "درج VIN" استفاده كنيد،– 
پس از برنامه  ريزي يا برنامه ريزي مجدد سيستم سوخت رساني، ممكن است خطاهاي ذخيره شده ديگري برروي ساير واحدهاي كنترل – 

الكترونيكي ظاهر شوند.
حافظه اين واحدهاي كنترل الكترونيكي را پاک نماييد.– 
فرمان RZ019 "برنامه ريزي تنظيمات اوليه" را اجرا کنيد.– 
يك تست جاده انجام دهيد و مجددًا با كمك ابزارعيب يابي بررسي كنيد.– 

عمليات تعويض و يا باز کردن سنسور نقطه مرگ باالي پيستون  .۲

هنگام تعويض يا بازکردن سنسور نقطه مرگ باالي پيستون، موقعيت شاخص فاليويل موتور را برنامه  ريزي کنيد (به بخش 17B، سيستم سوخت رساني، 
پيکربندي و برنامه ريزي مراجعه نماييد).

توجه
واحد كنترل الكترونيكي موتور، کد سيستم ضد سرقت را براي هميشه در حافظه خود ذخيره خواهد نمود. –
سيستم واحد كنترل الكترونيكي موتور فاقد كد تعميرات است. –
براي آزمايش و تســت خرابي، هرگز از واحدهاي كنترل الكترونيكي امانت گرفته شــده از فروشــگاه قطعات يدکي و يا باز شــده از روي يك  –

خودروي ديگر استفاده نکنيد. اين واحدهاي کنترل الکترونيکي به صورت دائمي برنامه ريزي شده اند.

سيستم سوخت رساني بنزين
عيب يابي - تعويض قطعات
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 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

پيکربندي  .۱

پيکربندي خودکار واحد کنترل الکترونيکي

واحد كنترل الكترونيكي خود را به صورت خودکار برحسب عملکرد سنسورهاي موجود و / يا تجهيزات نصب شده برروي خودرو پيکربندي مي کند.

LC001نوع اتصال پدال گاز خودرو

مالتي پلکس

سيمي

LC003سنسور اکسيژن اوليه

۱ سيم

۳ سيم

LC004سنسور اکسيژن ثانويه

با

بدون

LC005نوع جعبه دنده

 .T.A جعبه دنده اتوماتيک

BVM جعبه دنده معمولي

LC008تنظيم كننده ميل سوپاپ

با

بدون

LC032خواندن اطالعات پيكربندي: سيستم تهويه مطبوع

با

بدون

LC075سوخت رساني ← ABS اتصال

با

بدون

LC077سيستم ضد سرقت

N3 نوع

N2 نوع

LC078كنترل مجموعه فن هاي رادياتور وقتي موتور روشن است

با

بدون

LC079OBD چراغ هشدار

با

بدون
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17Bعيب يابي - پيکربندي و برنامه ريزي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

LC080نشانگر تعويض دنده

با

بدون

LC090پمپ بنزين با جريان کاهش يافته

با

بدون

LC095مدار خنک کننده در سيستم سوخت رساني

با

بدون

LC105شيشه جلو با گرمکن

با

بدون

LC138کمپرسور با خروجي ثابت

با

بدون

LC140کوئل جرقه از نوع مدادي

با

بدون

LC152باز شدن سوئيچ ترمز

با

بدون

LC168(Vdiag  1D فقط) مقاومت حرارتي محفظه سرنشين

با

بدون

LC176(Vdiag   1D فقط) "DF" پايه اتصال

با

بدون
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - پيکربندي و برنامه ريزي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

برنامه ريزي شاخص فاليويل موتور  .۲

پس از هر بار تعويض حسگر دور و موقعيت موتور يا فاليويل، شاخص فاليويل را مجددًا طبق روش زير برنامه  ريزي نماييد:

كاهش شتاب با قطع پاشش سوخت (بدون استفاده از پدال هاي ترمز، گاز و كالچ) در دنده دو، سه، چهار يا پنج بين دور موتور ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ – 
دور در دقيقه براي حداقل ۲ ثانيه.

كاهش شتاب با قطع پاشش سوخت (بدون استفاده از پدال هاي ترمز، گاز و كالچ) در دنده دو، سه، چهار يا پنج بين دور موتور ۲۰۰۰ و ۲۴۰۰ – 
دور در دقيقه براي حداقل ۳ ثانيه.

به کمک ابزارعيب يابي اطمينان حاصل کنيد که اين برنامه ريزي به درســتي انجام شده باشد: وضعيت ET314 "سيگنال فاليويل در حال گردش" بايد 
"فعال" باشد.
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 E1 & E0 :شماره برنامه

1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

عنوان نمايش داده شده در ابزار عيب يابيكد خطا

DF001مدار سنسور دماي مايع خنک  کننده

DF002مدار سنسور دماي هوا

DF022OBD مدار الکتريکي چراغ هشدار

DF023مدار چراغ هشداردهنده باال بودن دماي مايع خنك كننده

DF038واحد كنترل الكترونيكي

DF040۱ مدار انژکتور سيلندر

DF041۲ مدار انژکتور سيلندر

DF042۳ مدار انژکتور سيلندر

DF043۴ مدار انژکتور سيلندر

DF081مدار شير برقي تخليه مخزن کنيستر

DF082مدار گرمکن سنسور اکسيژن اوليه

DF083مدار گرمکن سنسور اکسيژن ثانويه

DF084مدار فرمان رله عملگرها

DF091اطالعات سرعت خودرو

DF092مدار سنسور اکسيژن اوليه

DF093مدار سنسور اکسيژن ثانويه

DF123احتراق تاقص آالينده

DF124احتراق ناقص مخرب

DF126مقاومت حرارتي محفظه سرنشين

DF232مدار حسگر فشار سيال خنک کننده

DF328مدار پتانسيومتر دريچه گاز

DF330مدار حسگر ضربه موتور

سيستم سوخت رساني بنزين
عيب يابي - جدول خالصه خطاها
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17B EMS  31.32 سيستم سوخت رساني
 E1 & E0 :شماره برنامه

1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

عنوان نمايش داده شده در ابزار عيب يابيكد خطا

DF336اطالعات سيگنال فاليويل

DF352مدار سيستم ضد سرقت

DF353مدار سنسور فشار منيفولد

DF360مدار تنظيم دور آرام موتور

DF361۴-۱  مدار كوئل جرقه

DF362۳-۲  مدار كوئل جرقه

DF378سوخت رساني <- ABS اتصال

DF390خرابي عملکرد سنسور اکسيژن

DF394خرابي عملکرد کاتاليست کانورتور

DF507اتصال بدنه موتور

DF514مدار رله پمپ بنزين

DF524ولتاژ خروجي رله عملگرها

DF5875 +  پتانسيومتر يا حسگرها V تغذيه

DF1331دينام "DF"پايه اتصال

سيستم سوخت رساني بنزين
عيب يابي - جدول خالصه خطاها



17B-29

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF001 / EMS31.32_V19_DF001 / EMS31.32_V1D_DF001

DF001
موجود
يا

ذخيره  شده

مدارحسگر دماي مايع خنک کننده
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا: 
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شــده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسـيومترها يا حسـگرها" را انجام 

دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا به دنبال انجام مورد زير موجود اعالم مي شود:

باال بردن درجه حرارت موتور براي رسيدن به دماي روشن شدن فن (فعال کردن فن هاي خنک کننده).
خطا بايد به وضعيت موجود تغيير حالت دهد، ولي در پايان كار ممکن است مجددًا به حالت ذخيره شده برگردد).

ويژگي هاي خاص:
اگرخطا همزمان با روشن شــدن چراغ هشدار OBD ذخيره شود، بررســي نماييد که برروي نمايشگر اطالعات، 
وضعيت ET496 "مدار حسـگر دماي مايع خنک کننده OBD" که به درخواست روشن شدن چراغ هشدار 
OBD مربوط مي شــود "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار حسگر دماي مايع خنک کننده 

استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي حسگر دماي مايع خنک کننده را بررسي کنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه مقدار مقاومت حسگر دماي مايع خنك كننده برابر با صفر و يا بي  نهايت نباشد (ايراد دايم حسگر).
در صورتي مقدار مقاومت برابر Ω  ± 100  2000 در C °25  نيست، حسگر را تعويض نماييد.

در صورت لزوم حسگر دماي مايع خنک کننده را تعويض نماييد.

با اســتفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوسـتگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصاالت زير بررســي كنيد:

پايه B1 حسگر دماي مايع خنک کنندهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 13

پايه B2 حسگر دماي مايع خنک کنندهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 73

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اطمينان حاصل كنيد که مقاومت حسگر تابع تغيير دما مي باشد.
در صورت لزوم حسگر دماي مايع خنک کننده را تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF002/EMS31.32_V19_DF002/EMS31.32_V1D_DF002

DF002
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار حسگر دماي هوا
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسيومترها يا حسگرها" انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا به دنبال انجام مورد زير موجود اعالم مي شود:

باال بردن درجه حرارت موتور براي به دست آوردن تغييرات دما (فعال کردن فن هاي خنک کننده).
خطا بايد به وضعيت موجود تغيير حالت دهد، ولي در پايان كار ممکن اســت مجددًا به حالت خطاي ذخيره شده 

برگردد).

ويژگي هاي خاص:
اگرخطا همزمان با روشن شــدن چراغ هشدار OBD ذخيره شود، بررســي كنيد که در قسمت زمينه اطالعات، 
وضعيت ET497" مدار حسـگر دماي مايع خنک کننده OBD" که به درخواســت روشــن شــدن چراغ 
هشداردهنده OBD مربوط مي شــود "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار حسگر دماي هوا 

استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي حسگر دماي هوا را بررسي کنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه مقدار مقاومت حسگر دماي هوا برابر با صفر و يا بي  نهايت نباشد (ايراد دايم حسگر).
در صورتي که مقدار مقاومت برابر Ω ± 120 2000  در C °25   نيست، حسگر را تعويض كنيد.

در صورت لزوم حسگر دماي هوا را تعويض نماييد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصاالت زير بررسي كنيد:

پايه 1 حسگر دماي هواواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 49

پايه  2 حسگر دماي هواواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه  77

تعميرات الزم را انجام دهيد.

بررسي كنيد که مقاومت حسگر تابع تغيير دما است.
در صورت لزوم حسگر را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-31

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF022 / EMS31.32_V19_DF022 / EMS31.32_V1D_DF022

DF022
موجود
يا

ذخيره  شده

OBD مدار چراغ هشدار
مدار باز يا اتصال کوتاه   :   1.DEF

مدار باز   :  CO
اتصال کوتاه بدنه   :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از اجراي فرمان AC047 "چراغ هشدار OBD" موجود اعالم مي شود.

ويژگي هاي خاص: 
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خطاهاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.1  اين كد براي هرگونه خطاي ذخيره شده نمايش داده مي شود. –

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال زير بررسي نماييد:

صفحه نشانگرهاواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه  34

تعميرات الزم را انجام دهيد.

از وجود ولتاژ V 12  + برروي چراغ هشدار OBD اطمينان حاصل كنيد. 
وضعيت فيوزهاي صفحه نشانگرها را بررسي نماييد. 

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، به عيب يابي صفحه نشانگرها رجوع كنيد (به بخش 83A، صفحه نشانگرها، عملکرد سيستم مراجعه نماييد).
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF023/EMS31.32_V19_DF023/EMS31.32_V1D_DF023

DF023
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار چراغ هشدار باال بودن دماي مايع حنك كننده
مدار باز يا اتصال کوتاه   :  1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيــت خطا پس از اجراي فرمان AC116 "چراغ هشـدار باال بودن دمـاي آب" به صورت خطاي موجود 

درمي آيد.

ويژگي هاي خاص: 
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.1  اين كد براي هرگونه خرابي ذخيره شده نمايش داده مي شود. –

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي مدار چراغ هشدار باال بودن دماي مايع خنك كننده را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

وضعيت چراغ هشدار باال بودن دماي مايع خنك كنندهرا بررسي نماييد (اگر چراغ روشن نمي شود). 
در صورت لزوم صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.

وجود ولتاژ V 12  را روي چراغ هشدار بررسي كنيد.
اتصال بين چراغ هشدار و فيوز را تعمير كنيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

صفحه نشانگرهاواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 9

تعميرات الزم را انجام دهيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF038/EMS31.32_V19_DF038/EMS31.32_V1D_DF038P

DF038
خطاي موجود

واحد كنترل الكترونيكي

موردي وجود ندارد.دستورالعمل ها

واحد كنترل الكترونيكي غير استاندارد يا معيوب.
اطمينان حاصل كنيد كه واحد كنترل الكترونيكي با مشخصات فني خودرو مطابقت داشته باشد (به بخش 17B، سيستم سوخت رساني، 

كارهاي مقدماتي مراجعه نماييد).
واحد كنترل الكترونيكي را بالفاصله تعويض نكنيد.

مراحل زير را انجام دهيد:
حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد. –
سوئيچ را ببنديد و تا قطع ارتباط با واحد کنترل الکترونيکي منتظر بمانيد. –
سوئيچ را مجددًا باز كنيد، و مجددًا با واحد کنترل الکترونيکي مرتبط شويد. –

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.



17B-34

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF040/EMS31.32_V19_DF040/EMS31.32_V1D_DF040

DF040
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار انژکتور سيلندر ۱
مدار باز يا اتصال کوتاه   :   1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعمير خطاي موجود يا ذخيره شده DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" را انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور به عنوان خطاي موجود اعالم مي شود.

(موتور را روشن كنيد ولي به محض اعالم خطا به صورت موجود، موتور را خاموش كنيد، تا از آسيب ديدن 
کاتاليست کانورتور جلوگيري شود).

ويژگي هاي خاص:
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
 DEF.1 اين كد براي هرگونه خرابي ذخيره شده نمايش داده مي شود.  –

اگر خطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده اســت، بررسي نماييد که در قسمت اطالعات، 
 OBD که مربوط به درخواســت روشن شدن چراغ هشدار "OBD ۱ مدار انژكتور سـيلندر" ET499 وضعيت

است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار انژكتور سيلندر۱ استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي انژكتور سيلندر ۱ را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقدار مقاومت انژکتور ۱ را اندازه گيري نماييد.
در صورتي که مقاومت اندازه گيري شده برابر با Ω ± 0,7 14,5  در C° 20  نيست انژكتور ۱ را تعويض نماييد.

پس از باز كردن سوئيچ بررسي نماييد كه ولتاژ V 12  روي پايه 1 انژكتور ۱ وجود داشته باشد. 
در صورت لزوم، مدار را تا رله عملگرها تعمير كنيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه 2 انژكتور ۱واحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 59

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-35

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF041/EMS31.32_V19_DF041/EMS31.32_V1D_DF041

DF041
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار انژکتور سيلندر ۲
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شده DF084 "مدار فرمان رله كنترل كننده" را انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور به عنوان خطاي موجود اعالم مي شود.

(موتور را روشن كنيد ولي به محض اعالم خطا به صورت موجود، موتور را خاموش كنيد، تا از آسيب ديدن 
کاتاليست کانورتور جلوگيري شود).

ويژگي هاي خاص:
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.1  اين كد براي هرگونه خرابي ذخيره شده نمايش داده مي شود. –

اگرخطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
 OBD که مربوط به درخواســت روشن شدن چراغ هشدار "OBD ۲ مدار انژكتور سـيلندر" ET500 وضعيت

است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار انژكتور سيلندر ۲ استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي انژكتور سيلندر ۲ را بررسي نماييد. 
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقدار مقاومت انژکتور ۲ را اندازه گيري نماييد.
در صورتي كه مقاومت اندازه گيري شده برابر Ω ± 0,7 14,5  در C° 20  نيست، انژكتور ۲ را تعويض كنيد..

پس از بازكردن سوئيچ بررسي نماييد كه ولتاژ V 12  روي پايه 1 انژكتور ۲ وجود داشته باشد. 
در صورت لزوم، مدار را تا رله عملگر تعمير كنيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه 2 انژكتور ۲واحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 90

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-36

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF042/EMS31.32_V19_DF042/EMS31.32_V1D_DF042

DF042
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار انژکتور سيلندر ۳
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شده DF084 "مدار فرمان رله عملگر" را انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور، موجود اعالم مي شود.

(موتور را روشن كنيد ولي به محض اعالم خطا به صورت موجود، موتور را خاموش كنيد، تا از آسيب ديدن 
کاتاليست کانورتور جلوگيري شود).

ويژگي هاي خاص:
 CO/CC.0/CC.1اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
 DEF.1 اين كد براي هرگونه خرابي  ذخيره شده نمايش داده مي شود.  –

اگر خطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
 OBD که مربوط به درخواست روشن شدن چراغ هشدار "OBD ۳ مدار انژكتور سـيلندر" ET501 وضعيت

است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار انژكتور سيلندر ۳ استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي انژكتور سيلندر ۳ را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقدار مقاومت انژکتور ۳ را اندازه گيري نماييد.
در صورتي که مقاومت اندازه گيري شده برابر با Ω ± 0,7 14,5  در C° 20  نيست انژكتور ۳ را تعويض نماييد.

پس از بازكردن سوئيچ بررسي نماييد كه ولتاژ V 12  روي پايه 1 انژكتور ۳ وجود داشته باشد.
در صورت لزوم، مدار را تا رله عملگر تعمير كنيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه 2 انژكتور ۳واحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 60

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-37

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF043/EMS31.32_V19_DF043/EMS31.32_V1D_DF043

DF043
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار انژکتور سيلندر ۴
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شده DF084 "مدار فرمان رله عملگر" را انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور موجود اعالم مي شود.

(موتور را روشن كنيد ولي به محض اعالم خطا به صورت موجود، موتور را خاموش كنيد، تا از آسيب ديدن 
کاتاليست کانورتور جلوگيري شود).

ويژگي هاي خاص:
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.1  اين كد براي هرگونه خرابي  ذخيره شده نمايش داده مي شود. –

اگر خطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
 OBD که مربوط به درخواســت روشن شدن چراغ هشدار "OBD ۴ مدار انژكتور سـيلندر" ET502 وضعيت

است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار انژكتور سيلندر۴ استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي انژكتور سيلندر ۴ را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقدار مقاومت انژکتور ۴ را اندازه گيري نماييد.
در صورتي که مقاومت اندازه گيري شده برابر با Ω ± 0,7 14,5  در C° 20  نيست انژكتور ۴ را تعويض نماييد.

پس از بازكردن سوئيچ بررسي نماييد كه ولتاژ V 12  روي پايه 1 انژكتور ۴ وجود داشته باشد.
در صورت لزوم، مدار را تا رله عملگر تعمير كنيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه 2 انژكتور ۴واحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 89

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-38

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF081/EMS31.32_V19_DF081/EMS31.32_V1D_DF081

DF081
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار شير برقي تخليه مخزن بازيافت بخارات بنزين (کنيستر)
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شده DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" را انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيــت خطا پس از اجراي فرمان AC017 "شـير برقي تخليه مخزن کنيسـتر" به صورت خطاي موجود 

درمي آيد.

ويژگي هاي خاص:
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.1  اين كد براي خرابي هاي ذخيره شده نمايش داده مي شود. –

اگر خطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده اســت، بررسي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت ET515 "مدار فرمان تخليه كنيسـتر OBD" که مربوط به درخواســت روشــن شدن چراغ هشدار 
OBD اســت، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار شير برقي تخليه مخزن كنيستر استفاده 

كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي شيربرقي تخليه مخزن كنيستر را بررسي کنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقاومت شيربرقي تخليه مخزن كنيستر را اندازه گيري نماييد.
در صورتي كه مقاومت اندازه گيري شده برابر با Ω ± 4 26  درC  °23   نيست، شير برقي تخليه مخزن كنيستر را تعويض نماييد.

در صورت لزوم شير برقي كنيستر را تعويض نماييد.

  + 12 V در زمان باز بودن ســوئيچ، بررسي كنيد كه، ولتاژ اندازه گيري شـده برروي اتصال پايه 1 شير برقي تخليه مخزن كنيستر برابر با
باشد.

تعميرات الزم را انجام دهيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه  2 شيربرقي تخليه مخزن بازيافت بخارات بنزينواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه  4

تعميرات الزم را انجام دهيد.

در صورت لزوم شيربرقي تخليه مخزن بازيافت بخارات بنزين را تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-39

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF082/EMS31.32_V19_DF082/EMS31.32_V1D_DF082

DF082
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار گرمکن سنسور اکسيژن اوليه
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF
خرابي مدار گرمكن  :   2.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شده DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" را انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از اجراي فرمان AC018 "گرمكن سنسـور اكسـيژن اوليه" به صورت خطاي موجود اعالم 

مي شود.

ويژگي هاي خاص:
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.2/.DEF.1  اين كدها براي خرابي هاي ذخيره شده نمايش داده مي شوند.  –

اگر خطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت ET507 "مدار گرمكن سنسـور اكسـيژن اوليـه OBD" که مربوط به درخواست روشن شدن چراغ 
هشــدار OBD است، "بلي" باشــد. دراين صورت، از روش زير براي بررســي مدار گرمکن سنسور اکسيژن اوليه 

استفاده كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن را بررسي نماييد. 
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقدار مقاومت گرم کن سنسور اکسيژن را اندازه گيري كنيد.
در صورتي که مقاومت اندازه گيري شده برابر با Ω ± 0,3 3,3  در C° 23  نيست سنسور اكسيژن را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه ولتاژ موجود برروي اتصال پايه A سنسور اكسيژن برابر با V 12 +  باشد.
در غير اين صورت اتصال الكتريكي بين پايه A سنسور اکسيژن و رله عملگرها را تعمير كنيد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصال زير بررسي نماييد:

پايه B سنسور اكسيژن ثانويهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 63

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-40

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF083/EMS31.32_V19_DF083/EMS31.32_V1D_DF083

DF083
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار الكتريكي گرم کن سنسور اکسيژن ثانويه
خرابي مدار گرم كن  :  1.DEF

مدار باز يا اتصال کوتاه  :   2.DEF
مدار باز  :  CO

اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0
 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از اجراي فرمان AC019 "گرمكن سنسـور اكسيژن ثانويه" به صورت خطاي موجود اعالم 

مي شود

ويژگي هاي خاص:
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.2/.DEF.1  اين كدها براي خرابي هاي ذخيره شده نمايش داده مي شوند. –

اگر خطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررسي نماييد که برروي زمنيه اطالعات، 
وضعيت "مدار گرمكن سنسـور اكسـيژن ثانويه OBD" که مربوط به درخواســت روشن شدن چراغ هشدار 
OBD اســت، "بلي" باشد. دراين صورت، از روش زير براي بررســي مدار گرمکن سنسور اکسيژن ثانويه استفاده 

كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن را بررسي نماييد.
در صورت لزوم سنسور اکسيژن را تعويض نمايد.

مقدار مقاومت گرم کن سنسور اکسيژن را اندازه گيري كنيد.
در صورتي که مقاومت اندازه گيري شده تقريبًا برابر با 3 تا Ω 15 در C° 23  نيست آنرا تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه ولتاژ موجود برروي اتصال پايه A سنسور اكسيژن برابر با V 12 +  باشد.
در صورت لزوم اتصال سنسور اکسيژن و رله عملگرها را تعمير كنيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه B سنسور اکسيژن ثانويهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 65

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-41

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF084/EMS31.32_V19_DF084/EMS31.32_V1D_DF084P

DF084
موجود

مدار فرمان رله عملگرها
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

  + 12 V اتصال كوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
پس از بازكردن سوئيچ، خطا موجود اعالم مي شود.

تذكر:
در صورت بروز همزمان چندين خطا، ابتدا اين خطا را برطرف نماييد.

ويژگي هاي خاص:
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.1  اين كد براي هرگونه خرابي ذخيره شده نمايش داده مي شود. –

وضعيت باتري و اتصاالت بدنه خودرو را بررسي كنيد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي رله عملگرها را بررسي کنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه ولتاژ موجود برروي پايه ۱ رله عملگر برابر با V 12 +  باشد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

وضعيت سيم پيچ رله عملگرها را بررسي نماييد.
در صورت لزوم رله عملگرها را تعويض نماييد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه  A2 رله عملگرواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 39

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

ساير خطاهاي عملكردي را يادداشت كنيد.بعد از تعميرات
ساير خرابي هاي اعالم شده توسط ابزار عيب يابي را نيز برطرف نماييد.

EMS31.32_V15_DF085/EMS31.32_V19_DF091/EMS31.32_V1D_DF091

DF091
موجود
يا

ذخيره  شده

سيگنال اطالعات سرعت خودرو

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از انجام تست جاده به عنوان خطاي موجود اعالم مي شود.

تست جاده را برروي جاده شيب دار و با سرعت ثابت انجام دهيد.
تست جاده را در سربااليي و در وضعيت نبودن پا روي پدال گاز انجام دهيد.

ويژگي هاي خاص:
اگرخطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت "مدار حسـگر سرعت OBD" که مربوط به درخواســت روشن شدن چراغ هشدار OBD است، "بلي" 

باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار حسگر سرعت خودرو استفاده نماييد.

اگر واحد كنترل الكترونيكي موتور ســيگنال ســرعت خودور را دريافت نمي كند، به دنبال صدمات فيزيكي احتمالي وارد آمده به دسـته سيم 
باشيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

اطمينان حاصل كنيد كه حسگر سرعت خودرو در وضعيت مناسبي باشد.
در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، اتصال الكتريكي حسگرسرعت خودرو را جدا كنيد.
وجود جريان V  12+   در زمان سوئيچ باز برروي پايه  A حسگر سرعت و وجود اتصال بدنه برروي پايه B2 حسگر را بررسي كنيد.

در صورت عدم وجود ولتاژ V 12 +  عمليات زير را انجام دهيد:
وضعيت فيوز محافظ حسگر سرعت خودرو را بررسي نماييد.

از عملكرد صحيح رله سيستم سوخت رساني (کد قطعه 1047) مطمئن شويد. در صورت لزوم آنرا تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:

A5 رله سيستم سوخت رساني (کد قطعه 1047)، پايه
(K7M  ،K7J براي موتور) حسگرسرعت خودرو A پايه

(K4M براي موتور) پايه  2 حسگرسرعت خودرو

تعميرات الزم را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

DF091
ادامه

در صورت عدم وجود اتصال بدنه عمليات زير را انجام دهيد:
با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصال زير بررسي نماييد:

اتصال بدنه
 (K7M  ،K7J براي موتور) حسگر سرعت خودرو B2 پايه

(K4M براي موتور) پايه 1 حسگرسرعت خودرو

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايرا برطرف نشد، با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصال زير بررسي نماييد:

واحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 53
(K7M  ،K7J براي موتور) حسگر سرعت خودرو B1 پايه

(K4M براي موتور) پايه 3 حسگرسرعت خودرو

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، حسگر سرعت خودرو را تعويض نماييد.

ساير خطاهاي عملكردي را يادداشت كنيد.بعد از تعميرات
ساير خرابي هاي اعالم شده توسط ابزار عيب يابي را نيز برطرف نماييد.



17B-44

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF092/EMS31.32_V19_DF092/EMS31.32_V1D_DF092

DF092
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار سنسور اکسيژن اوليه
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
ابتدا تعمير خطاي موجود يا ذخيره شده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسيومترها يا حسگرها" را انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور، موجود اعالم مي شود.

هنگامي كه موتور با دور آرام در حال كار كردن اســت، مطمئن شــويد كه وضعيت ET052 "گرمکن سنسور 
اوليه" فعال باشــد، و منتظر بمانيد تا وضعيت ET300 "تنظيم غلظت مخلوط سوخت" نيز فعال شود، پس 

از آن به مدت ۵ دقيقه صبر كنيد.

ويژگي هاي خاص:
اگرخطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت ET506"مدار سنسـور اكسـيژن اوليه OBD" که مربوط به درخواست روشــن شدن چراغ هشدار 

OBD است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار سنسور اكسيژن اوليه استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي سنسور اكسيژن را بررسي نماييد.
اطمينان حاصل نماييد كه آب به درون اتصال الكتريكي نفوذ نكرده باشد (دليل احتمالي ريپ زدن موتور).

در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه نشت هوا بين منيفولد اگزوز و کاتاليست کانورتور وجود نداشته باشد.

اگر زياد با خودرو در داخل شهر رانندگي مي شود، موتور را رسوب زدايي كنيد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي نماييد: 

پايه C سنسور اكسيژنواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 45

پايه D سنسور اكسيژنواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 80

تعميرات الزم را انجام دهيد.

در صورت برطرف نشدن خرابي، سنسور اكسيژن را تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-45

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF093/EMS31.32_V19_DF093/EMS31.32_V1D_DF093

DF093
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار سنسور اكسيژن ثانويه
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شــده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسـيومترها يا حسـگرها" را انجام 

دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا به دنبال انجام عمليات زير موجود اعالم مي شود: 

هنگام تست جاده، با رانندگي آرام، پس از روشن شدن مجموعه فن   رادياتور و اگر وضعيت ET056 "مدار  –
دوبل تنظيم غلظت سوخت" فعال باشد. 

هنگام تست جاده، با رانندگي آرام، پس از روشــن شدن مجموعه فن رادياتور، و كم شدن ناگهاني سرعت  –
(به عنوان مثال در شيب جاده)، در صورتي كه وضعيت ET278 "موقعيت دريچه گاز: بدون بار" فعال 

و كالچ و دنده نيز درگير باشند.

ويژگي هاي خاص:
اگر خطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده اســت، بررسي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت ET506 "مدار سنسـور اكسـيژن اوليه OBD" که مربوط به درخواســت روشن شدن چراغ هشدار 

OBD است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار سنسور اكسيژن ثانويه استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي سنسور اكسيژن را بررسي نماييد. در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه بين دو سنسور اكسيژن نشتي هوا وجود نداشته باشد.

اگر زياد با خودرو در داخل شهر رانندگي مي شود، موتور را رسوب زدايي كنيد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:

پايه C سنسور اكسيژنواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 44

پايه D سنسور اكسيژنواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 76

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، سنسور اكسيژن را تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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DF123
موجود
يا

ذخيره  شده

احتراق ناقص آالينده

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابي برروي خطاي ذخيره  شده و موجود:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور، موجود اعالم مي شود.

براي شناسايي سيلندرها به طور مجزا، وضعيت ET061 "شناسايي سيلندر ۱" بايد "فعال" باشد.
وضعيت ET057 "احتراق ناقص سيلندر ۱"، 
وضعيت ET058 "احتراق ناقص سيلندر ۲"، 
وضعيت ET059 "احتراق ناقص سيلندر ۳"، 
وضعيت ET060 "احتراق ناقص سيلندر ۴"،

اين وضعيت ها اطالعاتي را در مورد نوع و تشخيص محل خرابي  مي دهند.

اعالم خطا فقط در يكي از سيلندرها:
وضعيت ET057 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۱" ،يا 
وضعيت ET058 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۲"، يا 
وضعيت ET059 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۳"، يا 
وضعيت ET060 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۴".

ايراد احتماًال به مشكلي مربوط مي شود كه فقط مي تواند بر روي يك سيلندر تأثير بگذارد:
ايراد درعملكرد انژکتور. – 
ايراد درعملكرد شمع.– 
ايراد مربوط به كابل فشار قوي و يا ايراد در عملكرد كوئل مدادي (در صورت مجهز – 

بودن خودرو به آن) است.
قبل از تعويض، آن را بر روي سيلندر ديگري آزمايش نماييد.

اعــالم خطــا در ســيلندرهاي ۱ و ۴ يا 
سيلندرهاي ۲ و ۳:

وضعيت ET057 "احتراق ناقص – 
سيلندر ۱"، و 

وضعيت ET060 "احتراق ناقص – 
سيلندر ۴"، يا 

وضعيت ET058 "احتراق ناقص – 
سيلندر ۲"، و 

وضعيت ET059 "احتراق ناقص – 
سيلندر ۳"،

ايراد احتماًال به مشكلي مربوط مي شــود كه فقط مي تواند بر روي آن جفت سيلندر خاص تأثير 
بگذارد:

ايراد در قسمت سيم  پيچ ولتاژ باالي كوئل با چهار خروجي. – 
ايراد در عملكرد قسمت كنترل كوئل.– 

بعد از تعميرات

اطمينان حاصل كنيد كه تمام خرابي ها برطرف شده باشند. خطاهاي ذخيره شده را پاك كنيد.
برنامه ريزي  ها را پاك نكنيد.

براي بررسي اين كه تعميرات سيستم به درستي انجام شده است، شرايط زير بايد مهيا شده باشد:
خرابي الكتريكي در سيستم وجود نداشته باشد.– 
برنامه  ريزي ها انجام شده باشند.– 
 –.( 75°  C حداقل) موتور گرم باشد
موتور با دور آرام كار كند، درحالي كه تمام تجهيزات الكتريكي براي ۲۰ دقيقه فعال باشند.– 
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DF123
ادامه

اعالم خطا برروي هر چهار سيلندر:
وضعيت ET057 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۱"، و 
وضعيت ET058 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۲"، و
وضعيت ET059 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۳"، و
 وضعيت ET060 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۴"،

ايراد احتماًال به مشكلي مربوط مي شود كه مي تواند برروي هر چهار تأثير بگذارد:
ايراد فيلتر بنزين، – 
ايراد پمپ بنزين،– 
يراد به دليل نوع بنزين،– 
ايراد به وجود آمده به دليل نوع شمع.– 

اگر ايراد برطرف نشد، اجزاء زير را بررسي نماييد:
حسگر فاليويل،– 
وضعيت و تميزي فاليويل،– 
پايه نصب حسگر فاليويل،– 
فاصله حسگر - فاليويل،– 
کمپرس سيلندرها،– 
مدار تغذيه بنزين (به MR 388 مكانيك، 13A، سوخت رساني، مدار تغذيه بنزين مراجعه نماييد)، – 
سيستم جرقه زني (به MR 388 مكانيك، 17A، جرقه، كوئل: بازكردن - نصب مجدد مراجعه نماييد)،– 
تايپيت هاي هيدروليكي (اگر خودرو مجهز به آنها باشد) در صورت صدا دادن ميل سوپاپ (به MR 388 مكانيك، 11A، قسمت باال و پايين – 

موتور، سرسيلندر: بازكردن - نصب مجدد مراجعه نماييد).

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاها را تعمير كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

بعد از تعميرات

اطمينان حاصل كنيد كه تمام خطاها برطرف شده باشند. خطاهاي ذخيره شده را پاك كنيد.
برنامه ريزي  ها را پاك نكنيد.

براي بررسي اين كه تعميرات سيستم به درستي انجام شده است، شرايط زير بايد مهيا شده باشد:
خطاي الكتريكي در سيستم وجود نداشته باشد.– 
برنامه  ريزي ها انجام شده باشند.– 
 –.( 75°  C حداقل) موتور گرم باشد

موتور با دور آرام كار كند، درحالي كه تمام تجهيزات الكتريكي براي ۲۰ دقيقه روشن باشند.
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DF124
موجود
يا

ذخيره  شده

احتراق ناقص مخرب

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابي برروي خطاي ذخيره  شده و موجود:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور، موجود اعالم مي شود.

براي شناسايي سيلندرها به طور مجزا، وضعيت ET061 "شناسايي سيلندر ۱" بايد "فعال" باشد.
وضعيت ET057 "احتراق ناقص سيلندر ۱" 
وضعيت ET058 "احتراق ناقص سيلندر ۲" 
وضعيت ET059 "احتراق ناقص سيلندر ۳" 
وضعيت ET060 "احتراق ناقص سيلندر ۴"

اين وضعيت ها اطالعاتي را در مورد نوع و تشخيص محل خرابي  مي دهد.

اعالم خطا فقط در يكي از سيلندرها:
وضعيت ET057 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۱" ،يا 
وضعيت ET058 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۲"، يا 
وضعيت ET059 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۳"، يا 
وضعيت ET060 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۴".

ايراد احتماًال به مشكلي مربوط مي شود كه فقط مي تواند بر روي يك سيلندر تأثير بگذارد:
ايراد درعملكرد انژکتور. – 
ايراد درعملكرد شمع.– 
ايراد مربوط به كابل فشار قوي و يا ايراد در عملكرد كوئل مدادي (در صورت مجهز – 

بودن خودرو به آن) است.
قبل از تعويض، آن را بر روي سيلندر ديگري آزمايش نماييد.

اعــالم خطــا در ســيلندرهاي ۱ و ۴ يا 
سيلندرهاي ۲ و ۳:

وضعيت ET057 "احتراق ناقص – 
سيلندر ۱"، و 

وضعيت ET060 "احتراق ناقص – 
سيلندر ۴"، يا 

وضعيت ET058 "احتراق ناقص – 
سيلندر ۲"، و 

وضعيت ET059 "احتراق ناقص – 
سيلندر ۳"،

ايراد احتماًال به مشكلي مربوط مي شــود كه فقط مي تواند بر روي آن جفت سيلندر خاص تأثير 
بگذارد:

ايراد در قسمت سيم  پيچ ولتاژ باالي كوئل با چهار خروجي. – 
ايراد در عملكرد قسمت كنترل كوئل.– 

بعد از تعميرات

اطمينان حاصل كنيد كه تمام خرابي ها برطرف شده باشند. خطاهاي ذخيره شده را پاك كنيد.
برنامه ريزي  ها را پاك نكنيد.

براي بررسي اين كه تعميرات سيستم به درستي انجام شده است، شرايط زير بايد مهيا شده باشد:
خرابي الكتريكي در سيستم وجود نداشته باشد.– 
برنامه  ريزي ها انجام شده باشند.– 
 –.( 75°  C حداقل) موتور گرم باشد
موتور با دور آرام كار كند، درحالي كه تمام تجهيزات الكتريكي براي ۲۰ دقيقه فعال باشند.– 
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DF124
ادامه

اعالم خطا برروي هر چهار سيلندر:
وضعيت ET057 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۱"، و 
وضعيت ET058 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۲"، و
وضعيت ET059 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۳"، و
 وضعيت ET060 "احتراق ناقص – 

سيلندر ۴"،

ايراد احتماًال به مشكلي مربوط مي شود كه مي تواند برروي هر چهار تأثير بگذارد:
ايراد فيلتر بنزين، – 
ايراد پمپ بنزين،– 
يراد به دليل نوع بنزين،– 
ايراد به وجود آمده به دليل نوع شمع.– 

اگر ايراد برطرف نشد، اجزاء زير را بررسي نماييد:
حسگر فاليويل،– 
وضعيت و تميزي فاليويل،– 
پايه نصب حسگر فاليويل،– 
فاصله حسگر - فاليويل،– 
کمپرس سيلندرها،– 
مدار تغذيه بنزين (به MR 388 مكانيك، 13A، سوخت رساني، مدار تغذيه بنزين مراجعه نماييد)، – 
سيستم جرقه زني (به  MR 388 مكانيك، 17A، جرقه، كوئل: بازكردن - نصب مجدد مراجعه نماييد)، – 
تايپيت هاي هيدروليكي (اگر خودرو مجهز به آنها باشد) در صورت صدا دادن ميل سوپاپ (به MR 388 مكانيك، 11A، قسمت باال و پايين – 

موتور، سرسيلندر: بازكردن - نصب مجدد مراجعه نماييد). 

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاها را تعمير كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

بعد از تعميرات

اطمينان حاصل كنيد كه تمام خطاها برطرف شده باشند. خطاهاي ذخيره شده را پاك كنيد.
برنامه ريزي  ها را پاك نكنيد.

براي بررسي اين كه تعميرات سيستم به درستي انجام شده است، شرايط زير بايد مهيا شده باشد:
خطاي الكتريكي در سيستم وجود نداشته باشد.– 
برنامه  ريزي ها انجام شده باشند.– 
 –.( 75°  C حداقل) موتور گرم باشد

موتور با دور آرام كار كند، درحالي كه تمام تجهيزات الكتريكي براي ۲۰ دقيقه روشن باشند.
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DF126
موجود
يا

ذخيره  شده

مقاومت حرارتي محفظه سرنشين
مدار باز  :  CO

اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0
 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها
از اطالعيه فني نقشـه هاي الكتريكـي THALIA 2  ،SANDERO  ،LOGAN و SYMBOL 2 اســتفاده 

كنيد.

وقتي خطا ذخيره  شده است، براي بررســي عملكرد صحيح رله ها، آنرا به وسيله فرمان هاي AC250 "رله مقاومت حرارتي AC251 ،"۱ "رله – 
مقاومت حرارتي ۲"، و AC252 "رله مقاومت حرارتي ۳" پاك كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي محفظه NAGARES، کد قطعه 1550، رله بخاري اضافي ۱، کد قطعه 1067، رله بخاري اضافي ۲، کد 
قطعه 1068، رله بخاري اضافي ۳، کد قطعه 1069 و رله قفل سـوخت رساني، کد قطعه 238 و واحد کنترل الکترونيکي موتور، کد قطعه 

120 را بررسي كنيد.

چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد (به اطالعيه فني 6015A، تعميرات سيم کشي هاي الكتريكي، سيم  كشي: 
احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد)، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

وجود + سوئيچ بسته را روي اتصال BP9 قطعات 1067 و 1068، و روي اتصال BP91 قطعه 1069 بررسي كنيد.
در حالت سوئيچ باز، وجود جريان  V 12+ را روي اتصاالت 3FB قطعات 1069 ،1068 ،1067 ،1550 بررسي كنيد.

چنانچــه اتصال يا اتصاالت معيوب هســتند و روش تعمير آنهــا وجود دارد (به اطالعيه فني 6015A، تعميرات سـيم کشـي هاي الكتريكي، 
سيم کشي: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد)، سيم کشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:
3YG بين قطعات 1550 و 120،– 
38JU بين قطعات 1550 و 1067،– 
38JV بين قطعات 1550 و 1068،– 
38JW بين قطعات 1550 و 1069،– 
NH بين قطعات 1550 و اتصال بدنه.– 

چنانچــه اتصال يا اتصاالت معيوب هســتند و روش تعمير آنهــا وجود دارد (به اطالعيه فني 6015A، تعميرات سـيم کشـي هاي الكتريكي، 
سيم کشي: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد)، سيم کشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

ساير خطاهاي عملكردي را يادداشت كنيد.بعد از تعميرات
ساير خرابي هاي اعالم شده توسط ابزار عيب يابي را برطرف كنيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
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DF232
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار حسگر فشار سيال خنک کننده

دستورالعمل ها

ويژگي هاي خاص:
در خودروهايي كه مجهز به حســگر فشار ســيال خنك کننده هســتند (وضعيت مدار خنک کننده در سيستم 
سوخت رســاني)، واحد كنترل الكترونيكــي موتور مقدار پارامتــر PR125 "توان مصرفي کمپرسـور تهويه 

مطبوع" را با اندازه گيري مقادير فشار سيال خنك  كننده، محاسبه مي كند.
در صورت اشــتباه بودن مقدار پارامتر PR037 "فشـار سـيال خنک کننده"، مقدار پارامتر PR125 "توان 

مصرفي کمپرسور تهويه مطبوع" نيز مي تواند اشتباه شود.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي حسگر فشار سيال خنک کننده را بررسي کنيد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه C حسگر فشار سيال خنك کنندهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 18

پايه A حسگر فشار سيال خنك کنندهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 82

پايه B حسگر فشار سيال خنك کنندهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 83

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، حسگر فشار سيال خنک کننده را تعويض نماييد.



17B-52

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF328/EMS31.32_V19_DF328/EMS31.32_V1D_DF328

DF328
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار پتانسيومتر دريچه گاز
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابندا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شــده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسـيومترها يا حسـگرها" را انجام 

دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا به دنبال انجام عمليات زير موجود اعالم مي شود:

در وضعيت بدون بار، خودرو را به مدت ۱۰ ثانيه در سوئيچ باز قرار دهيد. –
پدال گاز را به آرامي تا انتها فشار دهيد تا از وضعيت بدون بار به وضعيت تمام بار تغيير كند. –
پدال گاز را براي مدت ۱۰ ثانيه در وضعيت تمام بار نگه داريد.  –

خطا بايد به وضعيت موجود تغيير حالت دهد، ولي در پايان كار ممکن اســت مجددًا به حالت خطا ذخيره شــده 
برگردد).

ويژگي هاي خاص:
اگرخطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت "مدار پتانسـيومتر دريچه گاز OBD" که مربوط به درخواست روشن شدن چراغ هشدار OBD است، 

"بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار پتانسيومتر دريچه گاز استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي پتانسيومتر دريچه گاز را بررسي کنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقاومت پتانسيومتر دريچه گاز را اندازه گيري نماييد (در صورت وجود ايراد دائم مقدار مقاومت يا برابر با صفر و يا بي نهايت است).
بررسي نماييد که با فشار دادن تدريجي پدال گاز تا انتها، تغييرات مقاومت پتانسيومتر دريچه گاز پيوسته باشد.

در صورتي که مقاومت مسـير مقاومتي برابر  Ω ± 240 1200  و مقاومت نشـانگر پتانسيومتر ≤ Ω 1050  نيست، حسگر پتانسيومتر دريچه 
گاز را تعويض نماييد.

اطمينان حاصل کنيد که با حرکت دريچه گاز، پتانسيومتر تغيير مي کند.
پتانسيومتر را تعمير يا در صورت لزوم تعويض نماييد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:

پايه C پتانسيومتر دريچه گازواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 43

پايه B پتانسيومتر دريچه گازواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 74

پايه A پتانسيومتر دريچه گازواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 75

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با ابزار عيب يابي بررسي خطاي DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسيومترها يا حسگرها" را انجام دهيد.



17B-53

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF330/EMS31.32_V19_DF330/EMS31.32_V1D_DF330

DF330
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار حسگر ضربه موتور
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
پس از انجام تست جاده با موتور گرم و تحت بار خطا موجود اعالم مي شود.

ويژگي هاي خاص:
اگرخطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
 OBD که مربوط به درخواست روشن شدن چراغ هشدار "OBD مدار حسـگر ضربه موتور"ET510 وضعيت

است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار حسگر ضربه موتور استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي حسگر ضربه موتور را بررسي کنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

از محکم قرار گرفتن حسگر ضربه موتور در محل نصب خود در بلوك موتور اطمينان حاصل كنيد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:

روكش سيم حسگر ضربه موتورواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 19

پايه 1 حسگر ضربه موتورواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 20

 پايه 2 حسگر ضربه موتورواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 79

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

بعد از تعميرات

بررسي كنيد كه وضعيت ET422 " لحاظ شدن عيب يابي احتراق ناقص"، "بلي" باشد.
در غير اين صورت، مجددًا برنامه ريزي را انجام دهيد.

ساير خرابي هاي اعالم شده توسط ابزار عيب يابي را نيز برطرف نماييد.
سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

EMS31.32_V15_DF336 / EMS31.32_V19_DF336 / EMS31.32_V1D_DF336

DF336
موجود
يا

ذخيره  شده

اطالعات سيگنال فاليويل
خطاي شاخص فاليويل  :   1.DEF

عدم وجود سيگنال مربعي  :   2.DEF

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعمير خطاي موجود يا خطاي ذخيره شــده DF353 "مدار الكتريكي حسـگر فشار منيفولد" را انجام 

دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
با استارت زدن در حدود ۱۰ ثانيه و يا روشن کردن موتور خطا موجود اعالم مي شود.

ويژگي هاي خاص:
اگرخطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت ET495 "مدار حسـگر شـاخص فاليويـل OBD" که مربوط به درخواست روشن شدن چراغ هشدار 

OBD است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار حسگر فاليويل استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي حسگر فاليويل را بررسي کنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

وضعيت تميزي و محكم قرار گرفتن حسگر فاليويل را بررسي نماييد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

مقدار مقاومت حسگر فاليويل را اندازه گيري كنيد.
در صورتي که مقاومت اندازه گيري شده تقريبًا برابر با Ω 200  تا Ω 270  در C° 23  نباشد، آنرا تعويض نماييد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:

پايه B حسگر فاليويلواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 24

پايه A حسگر فاليويلواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 54

تعميرات الزم را انجام دهيد.

وضعيت شاخص حسگر فاليويل را بررسي نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-55

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF352 / EMS31.32_V19_DF352 / EMS31.32_V1D_DF352

DF352
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار سيستم ضد سرقت 
خرابي مدار الكتريكي سيستم ضد سرقت  :  1.DEF

دستورالعمل ها
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:

پس از باز كردن سوئيچ خطا موجود اعالم مي شود.

نحوه نصب و وضعيت اتصاالت الكتريكي مدار سيستم ضد سرقت را بر روي پايه 58 واحد كنترل الكترونيكي موتور بررسي نماييد. 
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه 36 قطعه UCHواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 58

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، عيب يابي سيستم ضد سرقت را انجام دهيد (به بخش 82A، سيستم ضد سرقت، جدول خالصه خطاها مراجعه نماييد).



17B-56

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF353/EMS31.32_V19_DF353/EMS31.32_V1D_DF353

DF353
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار سنسور فشار منيفولد
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

تغييرات فشار در منيفولد  :   2.DEF

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعميرات خطاي موجود يا ذخيره شــده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسـيومترها يا حسـگرها" را انجام 

دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
با روشن شــدن موتور و رســيدن دورموتور به ۶۰۸ دور در دقيقه به مدت حداقل ۱۰ ثانيه، خطا موجود اعالم 

مي شود.

ويژگي هاي خاص:
اگر خطا همزمان با روشن شــدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررسي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت ET498 "مدار حسـگر فشـار منيفولـد OBD" که مربوط به درخواست روشن شدن چراغ هشدار 

OBD است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار حسگر فشار منيفولد استفاده نماييد.

اگر خطا فقط در زمان روشن بودن موتور موجود است، بررسي كنيد هنگام باز كردن سوئيچ، مقدار پارامتر PR424 "وضعيت بدون بار پدال" 
صحيح باشد.

پا را به آرامي برروي پدال گاز (از وضعيت بدون بار به وضعيت تمام بار) فشــار دهيد و بررســي کنيد که مقدار باز شدن دريچه گاز نيز با حرکت 
پدال بيشتر مي شود.

در غير اين صورت، اطالعات درست نمي باشد. بررسي پارامتر PR424 "مقدار برنامه ريزي وضعيت بدون بار پدال" را انجام دهيد.

وضعيت اتصال الكتريكي حسگر فشار را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه حسگر فشار به طور صحيح برروي منيفولد هوا نصب شده باشد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:

پايه A حسگر فشارواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 15

پايه B حسگر فشارواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 16

پايه C حسگر فشارواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 78

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، روش عيب يابي خطاي DF587 را اجرا كنيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

DF360
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار تنظيم دور آرام موتور 
مدار باز يا اتصال کوتاه   :   1.DEF

مدار باز   :  CO
اتصال کوتاه بدنه   :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از روشن شدن موتور به عنوان خطاي موجود اعالم مي شود.

ويژگي هاي خاص:
 CO/CC.0/CC.1اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
 DEF.1 اين كد براي هرگونه خرابي  ذخيره شده نمايش داده مي شود.  –

اگرخطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت ET514 "مدار تنظيم دور آرام موتور OBD" که مربوط به درخواســت روشــن شــدن چراغ هشدار 

OBD است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار تنظيم دور آرام موتور استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي استپر موتور تنظيم دور آرام موتور را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقاومت استپر موتور تنظيم دور آرام را اندازه گيري نماييد.
در صورتي که مقاومت اندازه گيري شده برابر Ω ± 5,3 53  در C° 25  نيست، استپر موتور تنظيم دور آرام را تعويض نماييد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"عايق کاري، پيوستگي وعدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:

پايه B استپر موتور تنظيم دور آرامواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 12

پايه A استپر موتور تنظيم دور آرامواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 41

پايه C استپر موتور تنظيم دور آرامواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 42

پايه D استپر موتور تنظيم دور آرامواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 72

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

EMS31.32_V15_DF360 / EMS31.32_V19_DF360 / EMS31.32_V1D_DF360



17B-58

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF361/EMS31.32_V19_DF361/EMS31.32_V1D_DF361

DF361
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار كوئل جرقه  ۴-۱
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا خطاهاي موجود يا ذخيره شــده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسيومترها يا حسگرها" و DF514 "مدار 

رله پمپ بنزين" برطرف نماييد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از روشن شدن موتور، موجود اعالم مي شود.

موتور را روشن كنيد ولي به محض اعالم خطاي موجود، موتور را خاموش نماييد (احتمال صدمه خوردن به 
کاتاليست کانورتور وجود دارد) و يا به مدت ۱۰ ثانيه استارت بزنيد.

ويژگي هاي خاص:
 CO/CC.0/CC.1اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
 DEF.1 اين كد براي هرگونه خرابي  ذخيره شده نمايش داده مي شود.  –

اگرخطا همزمان با روشن شــدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
وضعيت ET503 "مدار كوئل جرقه OBD ۴-۱" که مربوط به درخواست روشن شدن چراغ هشدار OBD است، 

"بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار كوئل جرقه ۱-۴ استفاده نماييد.

اتصال يا اتصاالت الكتريكي و وضعيت كوئل را بررسي نماييد.
درصورت لزوم اتصال يا اتصاالت را تعويض نماييد.

كويل  با چهار خروجي 
 K7J/ براي موتورهاي)

(K7M

مقاومت هاي سيم  پيچ هاي اوليه و ثانويه کوئل سيلندرهاي ۱ و۴ را اندازه گيري نماييد.
  11000 Ω ± 1650 0,5  يا مقاومت سـيم پيـچ ثانويه Ω ± 0,02 در صورتي كه مقاومت سـيم  پيچ اوليه

نيست، كوئل را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه ولتاژ اندازه گيري شده برروي پايه C كوئل بعد از رله پمپ بنزين برابر با V 12 +   باشد.
در صورت لزوم بررسي خطاي DF514 "مدار رله پمپ بنزين" را انجام دهيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه A كوئل با چهار خروجيواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 32

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-59

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

DF361
ادامه ۱

کوئل مدادي 
(K4M براي موتور)

اتصال الكتريكي كوئل مدادي سيلندر ۱ را جدا كنيد.
تميزي و وضعيت كوئل مدادي و اتصال آن را بررسي نماييد.

تعميرات الزم را انجام دهيد.

مقاومت اوليه و ثانويه کوئل مدادي سيلندر ۱ را اندازه گيري كنيد.
در صورتي كه مقاومت ســيم  پيچ اوليه Ω ± 0,03 0,54  يا مقاومت سيم پيچ ثانويه Ω ± 1600 10700  نيست، 

كوئل سيلندر ۱ را تعويض نماييد.

اتصال الكتريكي كوئل مدادي سيلندر ۴ را جدا كنيد.
تميزي و وضعيت كوئل مدادي و اتصال آن را بررسي نماييد.

تعميرات الزم را انجام دهيد.

مقاومت اوليه و ثانويه کوئل مدادي سيلندر ۴ را اندازه گيري كنيد. 
در صورتي كه مقاومت ســيم  پيچ اوليه Ω ± 0,03 0,54  يا مقاومت سيم پيچ ثانويه Ω ± 1600 10700  نيست، 

كوئل سيلندر ۴ را تعويض نماييد.

اتصال باتري و واحد كنترل الكترونيكي موتور را جدا كنيد.
تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.

تعميرات الزم را انجام دهيد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگيروي اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه 2 كوئل ۴واحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 32

پايه 2 كوئل ۱كوئل ۴، پايه 1

در صورت برطرف نشدن ايراد، کوئل مدادي معيوب را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.



17B-60

بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

DF361
ادامه ۲

بررسي كنيد كه در زمان سوئيچ باز ولتاژ موجود برروي پايه 1 اتصال الكتريكي كوئل مدادي سيلندر ۱ برابر با V 12 +  باشد.
در صورتي كه ولتاژ اندازه گيري شده برابر با V 12 +  نيست، عمليات زير را انجام دهيد:

اتصال باتري را جدا كنيد، –
رله پمپ بنزين را در محفظه اتصاالت داخلي موتور جدا كنيد، –
تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي نماييد، –
با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد: –

B5 پايه 1 كوئل ۱پايه پمپ بنزين، پايه

اتصال الكتريكي رله پمپ بنزين را وصل كنيد و اتصاالت باتري را مجددًا متصل نماييد.
اگر با باز كردن مجدد سوئيچ، مقدار ولتاژ اتصال الكتريكي كوئل سيلندر ۱ برابر با V 12 +  نيست، رله را تعويض نماييد.

در صورت برطرف نشدن ايراد، کوئل مدادي معيوب را تعويض نماييد.
اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF362/EMS31.32_V19_DF362/EMS31.32_V1D_DF362

DF362
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار كوئل جرقه  ۳-۲
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

مدار باز  :  CO
اتصال کوتاه بدنه  :  CC.0

 + 12 V اتصال کوتاه به  :  CC.1

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا خطاهاي موجود يا ذخيره شــده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسيومترها يا حسگرها" و DF514 "مدار 

رله پمپ بنزين" برطرف كنيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور موجود اعالم مي شود.

موتور را روشــن كنيد ولي به محض اعالم خطــاي موجود، موتور را خاموش نماييــد (احتمال صدمه خوردن به 
کاتاليست کانورتور وجود دارد) و يا به مدت ۱۰ ثانيه استارت بزنيد.

ويژگي هاي خاص:
CO/CC.0/CC.1 اين كدها براي خرابي هاي موجود نمايش داده مي شوند. –
DEF.1  اين كد براي هرگونه خرابي  ذخيره شده نمايش داده مي شود. –

اگرخطا همزمان با روشن شــدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
 OBD که مربوط به درخواســت روشــن شدن چراغ هشدار "OBD ۳-۲ مدار كوئل مدادي"ET504 وضعيت

است، "بلي" باشد. در اين صورت، از روش زير براي بررسي مدار كوئل جرقه ۲-۳ استفاده نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال يا اتصاالت الكتريكي كوئل را بررسي نماييد.
درصورت لزوم اتصال يا اتصاالت الكتريكي را تعويض كنيد.

كويل  با چهار خروجي 
 K7J/ براي موتورهاي)

(K7M

مقاومت هاي سيم  پيچ هاي اوليه و ثانويه کوئل سيلندرهاي ۲ و ۳ را اندازه گيري نماييد.
  11000 Ω ± 1650 0,5  يا مقاومت سـيم پيچ ثانويـه Ω ± 0,02 در صورتي كه مقاومت سـيم  پيچ اوليه

نيست، كوئل را تعويض نماييد.

بررسي كنيد كه ولتاژ اندازه گيري شده برروي پايه C كوئل بعد از رله پمپ بنزين برابر با V 12 +   باشد.
در صورت لزوم بررسي خطاي DF514 "مدار رله پمپ بنزين" را انجام دهيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه B كوئل با چهار خروجيواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 1

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

DF362
ادامه ۱

کوئل مدادي
(K4M براي موتور)

اتصال الكتريكي كوئل مدادي سيلندر ۲ را جدا كنيد.
تميزي و وضعيت كوئل مدادي و اتصال آن را بررسي نماييد.

تعميرات الزم را انجام دهيد.

مقاومت اوليه و ثانويه کوئل مدادي سيلندر ۲ را اندازه گيري كنيد.
  10700 Ω ± 1600 0,54  يا مقاومت سـيم پيچ ثانويـه Ω ± 0,03 در صورتي كه مقاومت سـيم  پيچ اوليه

نيست، كوئل را تعويض نماييد.

اتصال الكتريكي كوئل مدادي سيلندر ۳ را جدا كنيد.
تميزي و وضعيت كوئل مدادي و اتصال آن را بررسي نماييد.

تعميرات الزم را انجام دهيد.

مقاومت اوليه و ثانويه كوئل مدادي سيلندر ۳ را اندازه گيري كنيد.
  10700 Ω ± 1600 0,54  يا مقاومت سـيم پيچ ثانويـه Ω ± 0,03 در صورتي كه مقاومت سـيم  پيچ اوليه

نيست، كوئل را تعويض نماييد.

اتصال باتري و واحد كنترل الكترونيكي موتور را جدا نماييد.
تميزي و وضعيت کوئل و اتصال آن را بررسي نماييد. 

تعميرات الزم را انجام دهيد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه 2 كوئل ۳واحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 1

پايه 2 كوئل ۱كوئل ۳، پايه 1

اگر ايراد برطرف نشد، کوئل مدادي معيوب را تعويض نمايد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

DF362
ادامه ۲

بررسي كنيد كه در زمان سوئيچ باز ولتاژ موجود V 12 +  روي پايه ۱ اتصال الكتريكي کوئل مدادي سيلندر ۲ باشد.
در صورتي كه ولتاژ اندازه گيري شده برابر V 12 +    نيست عمليات زير را انجام دهيد:

اتصال باتري را جدا كنيد، –
رله پمپ بنزين داخل محفظه اتصاالت داخلي موتور را جدا كنيد، –
تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي نماييد، –
با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي را در اتصال زير بررسي كنيد: –

B5 پايه 1 كوئل ۲رله پمپ بنزين، پايه

اتصال رله پمپ بنزين را وصل كنيد و اتصاالت باتري را مجددا متصل نماييد.
اگر با باز كردن مجدد سوئيچ، ولتاژ اتصال الكتريكي كوئل سيلندر ۲ برابر V 12 +  نيست رله را تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، کوئل مدادي معيوب را تعويض نمايد.
اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF378/EMS31.32_V19_DF378/EMS31.32_V1D_DF378

DF378
موجود
يا

ذخيره  شده

اتصال ABS ← سوخت رساني

موردي وجود ندارد.دستورالعمل ها

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي واحد کنترل الکترونيکي ABS را بررسي كنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصاالت الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي موتور را بررسي كنيد.
در صورت لزوم اتصال يا اتصاالت الكتريكي را تعويض كنيد.

يك تست شبكه مالتي پلكس انجام دهيد (به بخش 88B، مالتي پلكس رجوع كنيد).

تست واحد کنترل الکترونيکي ABS را انجام دهيد (به بخش 38C، سيستم ضد قفل چرخ ها رجوع كنيد).

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF390/EMS31.32_V19_DF390/EMS31.32_V1D_DF390

DF390
موجود
يا

ذخيره  شده

خرابي عملکردي سنسور اكسيژن

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
خطا پس از روشن شدن موتور موجود اعالم مي شود.

ويژگي هاي خاص:
اين خرابي نشان دهنده دريافت اطالعات اشتباه از سنسور اكسيژن اوليه است.

بررسي كنيد كه نشت هوا به سيستم اگزوز وجود نداشته باشد.

اگر زياد با خودرو در داخل شهر رانندگي مي شود، موتور را رسوب زدايي كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي سنسور اكسيژن را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي"، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:

پايه C سنسور اكسيژنواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 45

پايه B سنسور اكسيژنواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 63

پايه D سنسور اكسيژنواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 80

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، سنسور اكسيژن را تعويض نماييد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

ساير خطاهاي عملكردي را يادداشت كنيد.بعد از تعميرات
ساير خرابي هاي اعالم شده توسط ابزار عيب يابي را نيز برطرف نماييد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF394/EMS31.32_V19_DF394/EMS31.32_V1D_DF394

DF394
موجود
يا

ذخيره  شده

خرابي عملکرد کاتاليست کانورتور

دستورالعمل ها 

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور موجود اعالم مي شود.

ويژگي هاي خاص:
اين خرابي نشــان دهنده دريافت اطالعات غلط از دو سنســور اكســيژن، قرار گرفته در قبل و بعد از کاتاليســت 

کانورتور مي باشد.

بررسي كنيد كه نشت هوا به سيستم اگزوز وجود نداشته باشد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

وضعيت کاتاليست کانورتور را به صورت چشمي بررسي نماييد. تغيير شکل مي تواند نشان دهنده عملكرد معيوب آن  باشد.
به صورت چشمي بررسي نماييد كه دچار شوك حرارتي نشده باشد.

(پاشيدن آب سرد برروي کاتاليست کانورتور گرم ممكن است منجر به از بين رفتن آن شود).

اطمينان حاصل نماييد كه مصرف بيش از اندازه روغن يا مايع خنک کننده درموتور وجود نداشــته باشد. از مشتري سؤال كنيد كه آيا از مواد 
افزودني يا محصوالت مشــابه ديگري اســتفاده كرده است يا خير. اين قبيل محصوالت ممكن اســت باعث گرفتگي و بسته شدن مجراي کاتاليست 

کانورتور شده و درنتيجه در كوتاه يا بلند مدت عملكرد آن را بي اثر سازند.

بررسي كنيد كه احتراق ناقص در موتور وجود داشته است يا خير. احتراق ناقص مي تواند باعث از بين رفتن کاتاليست کانورتور شود.

در صورت پيدا كردن منشاء خرابي، کاتاليست کانورتور را مي توانيد تعويض نماييد.
تعويض کاتاليسـت کانورتور بدون پيدا كردن منشـاء خرابي، ممكن است كه منجر به خراب شدن بسـيار سريع کاتاليست کانورتور 

جديد گردد.

ساير خطاهاي عملكردي را يادداشت كنيد.بعد از تعميرات
ساير خرابي هاي اعالم شده توسط ابزار عيب يابي را نيز برطرف نماييد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF507/EMS31.32_V19_DF507/EMS31.32_V1D_DF507

DF507
موجود
يا

ذخيره  شده

اتصال بدنه موتور
مدار سنسور اكسيژن از نوع "تك سيم"  :   1.DEF

دستورالعمل ها
ويژگي هاي خاص:

اين مورد فقط به خودروهايي که به سنسـور اكسـيژن اوليه "تك سيم" مجهز هســتند، مربوط مي شود (به 
بخش بررسي  LC003 "سنسور اكسيژن اوليه" مراجعه نماييد).

وضعيت اتصال بدنه موتور را بررسي نماييد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال بدنه موتورواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 44

تعميرات الزم را انجام دهيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF514 / EMS31.32_V19_DF514 / EMS31.32_V1D_DF514

DF514
موجود
يا

ذخيره  شده

مدار رله پمپ بنزين
ايراد تغذيه + بعد از رله   :   1.DEF
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   2.DEF

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا تعمير خطاي موجود يا ذخيره شده DF587 "تغذيه V 5 +  پتانسيومترها يا حسگرها" را انجام دهيد.

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از اجراي فرمان AC015 "رله پمپ بنزين" به صورت خطاي موجود اعالم مي شود.

تذكر:
اين خرابي در اولويت قرار دارد. تعمير آنرا در ابتدا انجام دهيد.

ويژگي هاي خاص:
اگر خطا همزمان با روشــن شدن چراغ هشدار OBD ذخيره شده است، بررســي نماييد که در قسمت اطالعات، 
 OBD که مربوط به درخواســت روشن شدن چراغ هشدار "OBD مدار كنترل پمپ بنزين"ET513 وضعيت

است، "بلي" باشد. دراين صورت، از روش زير براي بررسي مدار رله پمپ بنزين استفاده كنيد.

 1 .DEFخرابي به يک ايراد در مدار قدرت رله پمپ بنزين مربوط مي شود .دستورالعمل ها

بررسي کنيد که سوئيچ اينرسي فعال نشده باشد. 
تعميرات الزم را انجام دهيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي رله پمپ بنزين را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

وجود ولتاژ V 12+  را برروي پايه ۳ رله پمپ بنزين بررسي كنيد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

هنگامي که ســوئيچ باز است و با اجراي فرمان AC015 "رله پمپ بنزين"، بررسـي نماييد که ولتاژ V 12+  برروي پايه B5 رله پمپ بنزين 
موجود است.

در صورت لزوم رله را تعويض نماييد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

DF514
ادامه

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصاالت زير را بررسي كنيد:

B5  کوئل با چهار خروجيرله پمپ بنزين، پايه C پايه

B5  پايه  1 کوئل ۱ (نوع مدادي)رله پمپ بنزين، پايه

B5 پايه  1 کوئل ۲ (نوع مدادي)رله پمپ بنزين، پايه

B5 پمپ بنزينرله پمپ بنزين، پايه

 2 .DEFخرابي مربوط به يك خطا در مدار قدرت رله پمپ بنزين است.دستورالعمل ها

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي رله پمپ بنزين را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

هنگامي که سوئيچ باز است بررسي كنيد كه ولتاژ V 12+  برروي پايه B1 رله پمپ بنزين وجود داشته باشد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

سيم پيچ رله پمپ بنزين را بررسي نماييد.
رله پمپ بنزين را در صورت لزوم تعويض نماييد.

با استفاده از "جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه B2 رله پمپ بنزينواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 68

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي احتمالي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

DF524
موجود
يا

ذخيره  شده

ولتاژ خروجي رله عملگرها
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

دستورالعمل ها 

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي برروي خطاي ذخيره شده:
وضعيت خطا پس از روشن شدن موتور موجود اعالم شده است.

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابندا بررسي خطاي موجود يا ذخيره شده DF084 "مدار فرمان رله عملگرها" را انجام دهيد.

وضعيت باتري و اتصاالت بدنه خودرو را بررسي كنيد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي رله عملگرها را بررسي کنيد.
در صورت لزوم ااتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

وجود ولتاژ V 12+  برروي پايه A3 رله عملگرها را بررسي كنيد.
مدار رله عملگرها را تا فيوز آن تعمير کنيد.

هنگامي که سوئيچ باز است بررسي كنيد كه ولتاژ V 12 +  برروي ورودي A5 رله عملگرها وجود داشته باشد.
در صورت لزوم رله را تعويض نماييد.

با استفاده از"جعبه ترمينال عمومي" عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه  A5 رله عملگرهاواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 66

تعميرات الزم را انجام دهيد.

قطعات را يک به يک جدا کنيد (انژکتورها، شيربرقي تخليه مخزن كنيستر،...).
سوئيچ را باز کنيد تا قطعه معيوب را شناسايي شود.

قطعه معيوب را تعويض نماييد.

EMS31.32_V15_DF524 / EMS31.32_V19_DF524 / EMS31.32_V1D_DF524
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بعد از تعميرات

براي تأييد تعميرات، دستورالعمل ها را اجرا كنيد.
در صورت اعالم خرابي هاي ديگر توسط ابزار عيب يابي آنها را نيز برطرف نماييد.

حافظه واحد کنترل الکترونيکي را پاک کنيد.
بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF587P/EMS31.32_V19_DF587P/EMS31.32_V1D_DF587P

DF587
خطاي موجود

تغذيه V 5 +  پتانسيومترها يا حسگرها
مدار باز يا اتصال کوتاه  :   1.DEF

دستورالعمل ها

مقدار پارامتر PR071 "ولتاژ تغذيه واحد کنترل الکترونيکي" را بررسي کنيد (ولتاژ باتري هنگام اندازه گيري 
بايد در حدود V 12  باشد): 

اگر مقدار اندازه گيري شده در حدود V 16  باشد، ايراد مربوط به اتصال کوتاه به بدنه مي شود، –
اگر مقدار اندازه گيري شــده در حدود V 10,7  باشد، ايراد به وجود اتصال کوتاه به جريان V 12 +  در يکي  –

از پايه هاي تغذيه V 5   مربوط مي شود.

نحوه نصب و وضعيت اتصاالت الكتريكي پتانسيومتر دريچه گاز، حسگر فشار منيفولد و حسگر فشار سيال خنك کننده (در صورتي که خودرو به 
آن مجهز باشد) را بررسي نماييد. درصورت لزوم اتصال يا اتصاالت الكتريكي را تعويض نماييد.

اتصاالت الکتريکي حســگرها را، يک به يک، جدا کنيد تا بررســي كنيد که آيا خطا از وضعيت موجود به ذخيره شـده تغيير مي كند: پتانسيومتر 
دريچه گاز، حسگر فشار منيفولد و حسگر فشار سيال خنك کننده (در صورتي که خودرو به آن مجهز باشد).

در صورت تشخيص خرابي حسگر، آنرا تعمير كنيد.

با اســتفاده از "جعبه ترمينال عمومي" عايق کاري، پيوسـتگي وعدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررســي كنيد:

پايه B پتانسيومتر دريچه گازواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 74

پايه C حسگر فشارواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 78

پايه B حسگر فشار سيال خنک کننده (اگر خودرو به آن مجهز واحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 83
باشد)

تعميرات الزم را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، ساير خطاهاي اعالم شده را برطرف كنيد و سپس بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي- بررسي خطاها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_DF1331 / EMS31.32_V19_DF1331 / EMS31.32_V1D_DF1331

DF1331
موجود
يا

ذخيره  شده

پايه اتصال"DF" دينام

از اطالعيه فني نقشه هاي الكتريكي، THALIA 2  ،SANDERO  ،LOGAN و SYMBOL 2 استفاده كنيد.دستورالعمل ها

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي واحد كنترل الكترونيكي موتور، کد قطعه 120 را بررسي كنيد.

چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد (به اطالعيه فني 6015A، تعميرات سيم کشي هاي الكتريكي، سيم 
 كشي: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد)، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي دينام، كد قطعه 103 و صفحه نشانگرها، كد قطعه 247 را بررسي كنيد.
چنانچه اتصال الكتريكي معيوب است و روش تعمير آن وجود دارد (به اطالعيه فني 6015A، تعميرات سيم کشي هاي الكتريكي، سيم 

 كشي: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات رجوع كنيد)، اتصال الكتريكي را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:
2K بين قطعات 103 و 120،– 
2A بين قطعات 247 و 103.– 

چنانچه اتصال يا اتصاالت معيوب هستند و روش تعمير آنها وجود دارد (به اطالعيه فني 6015A، تعميرات سيم کشي هاي الكتريكي، 
سيم کشي: احتياط هاي الزم براي انجام تعميرات)، سيم کشي را تعمير كنيد، در غير اين صورت آنرا تعويض نماييد.

دينام را تعمير كنيد (به MR 388، مكانيك، 16A، استارت - شارژ، دينام: تعمير رجوع كنيد) و بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشــد، دينام را تعويض كنيد (به MR 388 يا 423، مكانيك، 16A، اسـتارت - شارژ، دينام : باز كردن - نصب مجدد رجوع 
كنيد).

اگر ايراد برطرف نشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

ساير خطاهاي عملكردي را يادداشت كنيد.بعد از تعميرات
ساير خرابي هاي اعالم شده توسط ابزار عيب يابي را نيز برطرف نماييد.
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17B EMS  31.32 سيستم سوخت رساني
 E1 & E0 :شماره برنامه

1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

سيستم سوخت رساني بنزين
عيب يابي – راهنمايي

=  Ω.  ± 240 1200مسير مقاومتيمقاومت پتانسيومتر دريچه گاز
1050Ω ≥  نشانگر 

 = Ω ± 5,3 53در C° 25 مقاومت استپر موتور تنظيم دور آرام موتور
(K7M  ،K7J براي موتورهاي) 0,5اوليهمقاومت کوئل با چهار خروجي Ω. ± 0,02 = 

SAGEM11000 ثانويه Ω ± 1650 = 

(K4M براي موتور) 0,54اوليهمقاومت کوئل مدادي Ω. ± 0,03 = 
BERU10700ثانويه Ω  ± 1600 = 

 = Ω ± 0,7 14,5درC °20  مقاومت انژكتور
 = Ω.  ± 0,3 3,3در C °23 مقاومت گرمکن سنسور اکسيژن اوليه
= 3 تا Ω 15 در C °23 مقاومت گرمکن سنسور اکسيژن ثانويه

= 200 تا Ω 270.در C °23 مقاومت حسگر مغناطيسي نقطه مرگ باالي پيستون
 = Ω.  ± 4 26در C °23 مقاومت شيربرقي مخزن كنيستر

110 80 50 25 10- به C° دما

8,1 ± 18,5135 ± 48,6309 ± 120810 ± 10002000 ± 10000به  Ω مقاومت حسگر دماي هوا

مقاومت حسگر دماي مايع 
2,3 ± 8,5115 ± 40,5282 ± 100811 ± 10802000 ± 12000به  Ω خنک  کننده

بررسي سيستم جرقه  زني:

وضعيت، عايق کاري و پيوستگي دسته سيم هاي فشار قوي (کوئل با چهار خروجي) را بررسي نماييد. درصورت لزوم آنها را تعويض نماييد.– 

وضعيت صحيح و محکم بودن شمع هاي جرقه و همچنين انديس ها و يا کدهاي مرجع منطبق با موتور را بررسي نماييد. درصورت لزوم آنها را تعويض – 
نماييد.

وضعيت اتصاالت الکتريکي کوئل هاي جرقه را بررسي نماييد. درصورت لزوم آنها را تعويض نماييد.– 

وضعيت و مقدار مقاومت  کوئل هاي جرقه را بررسي نماييد. درصورت لزوم آنها را تعويض نماييد.– 

تغذيه  الکتريکي کوئل ها را بررسي نماييد. وجود ولتاژ تغذيه V 12 +   در حالت سوئيچ باز.– 

مدار الکتريکي بين کوئل ها و رله عملگرها را بررسي كنيد. در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.– 
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_CCONF / EMS31.32_V19_CCONF / EMS31.32_V1D_CCONF

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

مجموعه عملکردهاي استارت

پارامتر، وضعيت بررسي شده عملكردرديف
يا فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

غيرفعالسيستم ضد سرقتET003 :سيستم ضد سرقت۱
درصورت بروز مشکل، به بررسي خطاي 
DF352 "مدار سيستم ضد سرقت" 

رجوع كنيد.

ET341 :کد برنامه ريزي شده۲
کد سيستم 
ضدسرقت 

برنامه ريزي شده
بلي

نشان مي دهد که آيا کد سيستم ضد سرقت 
توسط واحد کنترل الکترونيکي برنامه 

 ريزي شده است يا خير.
ـ بلي: کد برنامه ريزي شده است

ـ خير: کد توسط واحد کنترل الکترونيکي 
موتور برنامه ريزي نشده است.

اگر خير باشد، مطابق با "راهنماي" مرتبط 
با وضعيت ET341 "کد سيستم ضد 
سرقت برنامه ريزي شده" عمل کنيد.

ولتاژ تغذيه واحد PR071 :ولتاژ باتري۳
11,8V<X<13,2Vکنترل الکترونيکي

در صورت وجود اشكال، به بررسي پارامتر 
PR071 "ولتاژ تغذيه واحد كنترل 

الكترونيكي" مراجعه نماييد.

فعالفرمان رله عملگرهاET048 :فرمان عملگر۴
در صورت وجود اشكال، مانند بررسي 

خطاي DF084 "مدار فرمان رله كنترل 
كننده عملگرها" عمل كنيد.

سيگنال فاليويل و ET314 :سيگنال فاليويل۵
موردي وجود ندارد.غيرفعالموتور روشن

دور موتورPR145 :دور موتور ۶
سرعت چرخش موتور را 
به دور در دقيقه نمايش 

مي دهد.
موردي وجود ندارد.

حسگر دماي مايع ۷
دماي سيال PR064 :خنک کننده

X = دماي موتور   ± C° 5 خنک کننده
در صورت وجود اشكال، به بررسي 

پارامتر PR064 "دماي مايع خنك 
كننده"رجوع كنيد.

X = دماي موتور   ± C° 5 دماي هواPR058 :حسگر دماي هوا۸
در صورت وجود اشكال، به بررسي پارامتر 
PR058 "دماي مايع خنك كننده" 

رجوع كنيد.

عملكرد ۹
مدت زمان PR101 :سوخت رساني

نداردms 0سوخت رساني
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از بررسي کامل با ابزار عيب يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

مجموعه عملكردهاي سيستم تهويه مطبوع

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

پيكربندي واحد ۱
كنترل الكترونيكي

: LC078 مجموعه فن رادياتور
با موتور روشن

با (در صورتي كه خودرو به آن 
مجهز باشد)

موردي وجود ندارد.

: LC095
مدار سرد تهويه 

مطبوع  در سيستم 
سوخت رساني

: LC032
خواندن اطالعات 

پيكر بندي: سيستم 
تهويه مطبوع

: LC005نوع جعبه دنده
جعبه دنده معمولي يا جعبه 
دنده اتوماتيک (اگر خودرو به 

آن مجهز است)

: LC105شيشه جلو با گرمکن

: LC138 کمپرسور با حجم
موتور ثابت

۲

سيستم تهويه مطبوع 
(انتخاب سيستم تهويه 
مطبوع اگر خودرو به 

آن مجهز است)

: AC070 کمپرسور تهويه
كمپرسور بايد در حال كار باشدمطبوع

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
وضعيت ET321 "كمپرسور تهويه 

مطبوع" رجوع كنيد.

مجموعه فن رادياتور۳

: AC038 رله سرعت كم
مجموعه فن رادياتور

مجموعه فن  رادياتور بايد با 
سرعت پايين كار كنند

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
وضعيت ET298 "مجموعه فن هاي 
رادياتور با سرعت كاركرد پايين" 
(و يا ET299 "مجموعه فن هاي 
رادياتور با سرعت كاركرد باال") 

رجوع كنيد. : AC039

رله سرعت باالي 
مجموعه فن رادياتور 
(در صورت مجهز 

بودن)

مجموعه فن  رادياتور بايد با 
سرعت باال كار كنند
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

مجموعه عملكردهاي سيستم تهويه مطبوع (ادامه ۱)

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده 
عيب يابيشده و مالحظات

۴

بخاري اضافي

ET111
تعداد RCH* محدود 

شده
( Vdiag 1D)

بلي
خير

ندارد

وضعيت ET111 در حالتي كه تعداد 
مقاومت هاي حرارتي راه اندازي شده محفظه 
سرنشين توسط واحد كنترل الكترونيكي 
موتور محدود شده باشد "بلي" است و در 
حالتي كه مقاومت هاي حرارتي راه اندازي 
شده محفظه سرنشين بتواند آزادانه توسط 

UCH كنترل شود، "خير" است.

۵ET112  *RCH قطع
(Vdiag  1D)

بلي
خير

ندارد

وضعيت ET112 در حالتي كه 
مقاومت هاي حرارتي راه اندازي شده محفظه 
سرنشين توسط واحد كنترل الكترونيكي 
موتور قطع شده باشند "بلي" است و در 
حالتي كه مقاومت هاي حرارتي راه اندازي 
شده محفظه سرنشين بتواند آزادانه توسط 

UCH كنترل شود، "خير" است.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

مجموعه عملكردهاي سيستم تهويه مطبوع (ادامه ۲)

پارامتر، وضعيت بررسي شده يا حالت عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده 
عيب يابيشده و مالحظات

۶
بخاري اضافي

ET734
فرمان رله مقاومت 

حرارتي ۱
(Vdiag  1D)

فعال
غيرفعال

در صورت مجهز بودن خودرور به آن و بروز 
اشكال (نمايش غيرفعال)، بررسي خطاي 

DF126 "مقاومت حرارتي محفظه 
سرنشين" را انجام دهيد.

۷ET735
فرمان رله مقاومت 

حرارتي ۲
(Vdiag  1D)

فعال
غيرفعال

۸ET736
فرمان رله مقاومت 

حرارتي ۳
(Vdiag  1D)

فعال
غيرفعال

۹AC250۱ رله مقاومت حرارتي
(Vdiag  1D)

امكان فعال سازي 
رله بخاري اضافي ۱ را 

فراهم مي كند

۱۰AC251۲ رله مقاومت حرارتي
(Vdiag  1D)

امكان فعال سازي رله 
بخاري اضافي ۲ را 
فراهم مي كند

۱۱AC252۳ رله مقاومت حرارتي
(Vdiag  1D)

امكان فعال سازي رله 
بخاري اضافي ۳ را 

فراهم مي كند

 * RCH : مقاومت حرارتي محفظه سرنشين
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

ميزان احتراق ناقص

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

چراغ هشدارAC047 :چراغ هشدار۱
OBD 

چراغ هشدار بايد 
روشن شود

در صورت وجود اشكال، به بررسي خطاي 
 "OBD مدار چراغ هشدار" DF022

مراجعه نماييد.

۲

آوانس بودن جرقه 
زني

: ET057 احتراق ناقص در
خيرسيلندر ۱

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF123 "احتراق ناقص آالينده" و 

DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام 
دهيد.

۳: ET058 احتراق ناقص در
خيرسيلندر ۲

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF123 "احتراق ناقص آالينده" و 

DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام 
دهيد.

۴: ET059 احتراق ناقص در
خيرسيلندر ۳

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF123 "احتراق ناقص آالينده" و 

DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام 
دهيد.

۵: ET060 احتراق ناقص در
خيرسيلندر ۴

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF123 "احتراق ناقص آالينده" و 

DF124 "احتراق ناقص مخرب" را انجام 
دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

عيب يابي کاتاليست کانورتور

پارامتر، نشان دهنده وضعيت عملكردرديف
يا فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

چراغ هشدارAC047 :چراغ هشدار۱
OBD

چراغ هشدار بايد 
روشن شود

در صورت وجود اشكال، به بررسي خطاي 
 "OBD مدار چراغ هشدار" DF022

مراجعه نماييد.

۲

پيكربندي واحد 
كنترل الكترونيكي

: LC003 سنسور اکسيژن
اوليه

تك سيم (يا سه سيم بر 
حسب مدل)

موردي وجود ندارد.

: LC004 سنسور اکسيژن
ثانويه

با
(در صورتي كه خودرو به آن 

مجهز باشد)
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

دور آرام موتور

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

پتانسيومتر ۱
موقعيت دريچه گاز

پدال گاز فشار داده نشده

در صورت وجود اشكال، به بررسي پارامتر 
PR429 "مقدار اندازه گيري شده 
موقعيت دريچه گاز" رجوع نماييد.

: ET278
موقعيت دريچه گاز: 

بليبدون بار

: PR429
مقدار اندازه  گيري 

شده موقعيت دريچه 
گاز

 47 < X < 0

وضعيت پدال گاز كمي فشرده شده

: ET278
موقعيت دريچه گاز: 

خيربدون بار

پدال گاز تا انتها فشار داده شده

: ET278 :موقعيت دريچه گاز
خيربدون بار

: PR429
مقدار اندازه  گيري 

شده موقعيت دريچه 
گاز

 255 < X < 70

آوانس بودن جرقه ۲
زني

: ET054غيرفعالتنظيم دور آرام موتور

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
وضعيت ET054 "تنظيم دور آرام 

موتور" مراجعه نماييد.

: PR1450دور موتور rpm X =

: PR190
مقدار توصيه شده براي 

rpm  ±  = PR145 25دور آرام موتور

: PR432دور آرام *RCO

براي بررسي مقادير، به بخش 
"عملکرد سيستم، اصالح 
تطبيقي دور آرام موتور" 

مراجعه نماييد.

مدار فشار۳
: PR421فشار منيفولد

مقدار فشار به ميلي بار در مدار 
ورودي هوا را نشان مي دهد.
< 500 mbar < X 250 

در صورت صحيح نبودن مقدار اندازه گيري 
شده، هنگامي كه موتور خاموش ولي 

سوئيچ باز است، بررسي كنيد، كه پارامتر 
 PR035 = "فشار منيفولد" PR421
"فشار جوي" =  فشار جوي محلي 

فشار جويPR035 : باشد.
فشار جوي را به ميلي بار 

نمايش مي دهد.

*RCO: نسبت سيکل باز شدن
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

سنسور اکسيژن اوليه

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

سرعت چرخش موتور را به دور دور موتورPR145 :دور موتور۱
موردي وجود ندارد.در دقيقه نمايش مي دهد.

پيكربندي واحد ۲
سنسور اکسيژن LC003 :كنترل الكترونيكي

اوليه
يك سيم (يا سه سيم بر 

موردي وجود ندارد.حسب مدل)

ولتاژ سنسور PR098 :سنسور اکسيژن۳
موردي وجود ندارد.X = 425 m V ± 25 m Vاکسيژن اوليه

: ET052 گرم کن سنسور
غيرفعالاكسيژن اوليه

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF082 "مدار گرم کن سنسور 
اکسيژن اوليه" و DF092 "مدار 

سنسور اکسيژن اوليه" را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

حسگراکسيژن ثانويه

پارامتر، نشان دهنده وضعيت عملكردرديف
يا فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

دور موتورPR145 :دور موتور۱
سرعت چرخش موتور را 
 (rpm) به دور در دقيقه

نمايش مي دهد.
موردي وجود ندارد.

پيكربندي واحد ۲
سنسور اکسيژن LC004 :كنترل الكترونيكي

ثانويه

با
(در صورتي كه خودرو به آن 

مجهز باشد)
موردي وجود ندارد.

سنسور اکسيژن۳

: PR099 ولتاژ سنسور 
موردي وجود ندارد.X = 425 m V ± 25 m Vاکسيژن ثانويه

 : ET053

گرم کن سنسور 
اکسيژن ثانويه 

(درصورت موجود 
بودن)

غيرفعال

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF083 "مدار گرم کن حسگراکسيژن 
اوليه" و DF093 "مدار حسگراکسيژن 

اوليه" را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور خاموش، سوئيچ باز.

تنظيم غلظت مخلوط سوخت

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

سرعت چرخش موتور را به دور موتورPR145: دور موتور۱
موردي وجود ندارد.rpm نمايش مي دهد.

۲

پس از انجام برنامه  ريزي

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
پارامترهاي PR139 "اصالح تطبيقي 

غلظت مخلوط سوخت در زمان 
عملكرد" و PR140 "اصالح تطبيقي 
غلظت مخلوط سوخت در دور آرام 

موتور" رجوع نماييد.

 : PR139
اصالح تطبيقي غلظت 
مخلوط سوخت در 

زمان عملكرد

K7J/K7M :100موتورهاي < X <  255

 : PR140
اصالح تطبيقي غلظت 
مخلوط سوخت در 
دور آرام موتور

K7J/K7M :0موتورهاي < X <  208

تنظيم غلظت ۳
مخلوط سوخت

 : ET300 تنظيم غلظت مخلوط
فعالسوخت

موردي وجود ندارد.  : PR098 ولتاژ سنسور اکسيژن
X = 425 m V ± 25 m Vاوليه

 : PR438
ميزان اصالح غلظت 

مخلوط سوخت 
سوخت

 0 < X <  255
مقدار متوسط 128

مدار دوبل تنظيم ET056 :سيستم تغذيه۴
غلظت مخلوط سوخت

غيرفعال
 ET056 براي اينكه وضعيت
به فعال تغيير كند، موتور 
را براي تقريبًا ۱ دقيقه و 
۳۰ ثانيه روشن بگذاريد.

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاي 
DF092 "مدار سنسور اکسيژن اوليه" 

و DF093 "مدار سنسور اکسيژن 
ثانويه" را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

مجموعه عملکردهاي استارت

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

غيرفعالسيستم ضد سرقتET003 :سيستم ضد سرقت۱
درصورت بروز مشکل، به بررسي خطاي 
DF352 "مدار سيستم ضد سرقت" 

رجوع كنيد.

کد برنامه  ريزي ۲
ET341 :شده

کد سيستم ضد 
سرقت برنامه  ريزي 

شده
بلي

نشان مي دهد که آيا کد سيستم 
ضدسرقت توسط واحد کنترل الکترونيکي 

برنامه ريزي شده است يا خير. 
بلي: کد برنامه ريزي شده است – 

خير: کد توسط واحد کنترل – 
الکترونيکي موتور برنامه  ريزي نشده 

است.
در صورت خير، مطابق با "راهنماي" 

مرتبط با وضعيت ET341 "کد 
سيستم ضد سرقت برنامه ريزي 

شده" عمل کنيد.

ولتاژ تغذيه واحد PR071 :ولتاژ باتري۳
11,8V<X<13,2Vکنترل الکترونيکي

در صورت وجود اشكال، به بررسي پارامتر 
PR071 "ولتاژ تغذيه واحد كنترل 

الكترونيكي" مراجعه نماييد.

فعالفرمان رله عملگرهاET048 :فرمان عملگر۴
در صورت وجود اشكال، مانند بررسي 
خطاي DF084 "مدار فرمان رله 

كنترل كننده عملگرها" عمل كنيد.

سيگنال فاليويل و ET314 :سيگنال فاليويل۵
فعالموتور روشن

در صورت وجود اشكال، مانند بررسي 
خطاي DF336 "اطالعات سيگنال 

فاليويل" عمل نماييد.

X < 775 rpm >  725دور موتورPR145 : دور موتور۶
در صورت وجود اشكال، مانند بررسي 
خطاي DF336 "اطالعات سيگنال 

فاليويل" عمل نماييد.

حسگر دماي مايع ۷
دماي سيال خنک PR064 :خنک کننده

X = دماي موتور C° 5 ± کننده
در صورت وجود اشكال، به بررسي پارامتر 
PR064 "دماي مايع خنك كننده" 

رجوع كنيد.

X = دماي هواي موتور ±  دماي هواPR058 :حسگر دماي هوا۸
5 °C

در صورت وجود اشكال، به بررسي پارامتر 
PR058 "دماي مايع خنك كننده" 

رجوع كنيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

مجموعه عملكردهاي سيستم تهويه مطبوع

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

پيكربندي واحد 
كنترل الكترونيكي

: LC078
كنترل مجموعه فن 
رادياتور وقتي موتور 

روشن است

با
(در صورتي كه خودرو به آن 

مجهز باشد)

موردي وجود ندارد.

 : LC095
مدار سرد تهويه 

مطبوع در سيستم 
سوخت رساني

: LC032
خواندن اطالعات 

پيكربندي: سيستم 
تهويه مطبوع

: LC005نوع جعبه دنده
جعبه دنده معمولي يا جعبه 
دنده اتوماتيک (اگر خودرو 

به آن مجهز است)

: LC105باشيشه با گرمکن
(در صورتي كه خودرو به آن 

مجهز باشد) : LC138
کمپرسور با حجم 
خروجي ثابت

۲

سيستم تهويه مطبوع 
(انتخاب سيستم تهويه 
مطبوع اگر خودرو به 

آن مجهز باشد)

: ET321 كمپرسور تهويه
مطبوع

فعال
اگر سيستم سوخت رساني 
اجازه دهد باعث فعال شدن 

كمپرسور مي گردد

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
وضعيت ET321 "كمپرسور تهويه 

مطبوع" رجوع كنيد.

مجموعه فن رادياتور ۳

ET298: مجموعه فن با سرعت
كاركرد پايين

فعال
اگرسيستم سوخت رساني 
اجازه دهد مجموعه فن ها با 
سرعت پايين كار مي كنند

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
وضعيت ET298 "مجموعه فن  با 

 ET299 سرعت كاركرد پايين" (و يا
"مجموعه فن  با سرعت كاركرد 

باال") رجوع كنيد. : ET299

مجموعه فن  با سرعت 
كاركرد باال (فقط در 
صورتي كه خودرو به 
سيستم تهويه مطبوع 

مجهز باشد)

فعال
اگر سيستم سوخت رساني 
اجازه دهد مجموعه فن  با 
سرعت باال كار مي كند
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

مجموعه عملكردهاي سيستم تهويه مطبوع (ادامه ۱)

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده 
عيب يابيشده و مالحظات

۴

بخاري اضافي

ET111
تعداد RCH* محدود 

شده
(Vdiag  1D)

بلي
خير

ندارد

وضعيت ET111 در حالتي كه تعداد 
مقاومت هاي حرارتي راه اندازي شده محفظه 
سرنشين توسط واحد كنترل الكترونيكي 
موتور محدود شده باشد "بلي" است و در 
حالتي كه مقاومت هاي حرارتي راه اندازي 
شده محفظه سرنشين بتواند آزادانه توسط 

UCH كنترل شود، "خير" است.

۵ET112  *RCH قطع
(Vdiag  1D)

بلي
خير

ندارد

وضعيت ET112 در حالتي كه 
مقاومت هاي حرارتي راه اندازي شده محفظه 
سرنشين توسط واحد كنترل الكترونيكي 
موتور قطع شده باشد "بلي" است و در 

حالتي كه مقاومت هاي حرارتي راه اندازي 
شده محفظه سرنشين بتواند آزادانه توسط 

UCH كنترل شود، "خير" است.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

مجموعه عملكردهاي سيستم تهويه مطبوع (ادامه ۲)

پارامتر، وضعيت بررسي شده يا حالت عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده 
عيب يابيشده و مالحظات

۶
بخاري اضافي

ET734
فرمان رله مقاومت 

حرارتي ۱
(Vdiag  1D)

فعال
غيرفعال

در صورت مجهز بودن خودرور به آن و بروز 
اشكال (نمايش غيرفعال)، بررسي خطاي 

DF126 "مقاومت حرارتي محفظه 
سرنشين" را انجام دهيد.

۷ET735
فرمان رله مقاومت 

حرارتي ۲
(Vdiag  1D)

فعال
غيرفعال

۸ET736
فرمان رله مقاومت 

حرارتي ۳
(Vdiag  1D)

فعال
غيرفعال

۹AC250۱ رله مقاومت حرارتي
(Vdiag  1D)

امكان فعال سازي 
رله بخاري اضافي ۱ را 

فراهم مي كند

۱۰AC251۲ رله مقاومت حرارتي
(Vdiag  1D)

امكان فعال سازي رله 
بخاري اضافي ۲ را 
فراهم مي كند

۱۱AC252۳ رله مقاومت حرارتي
(Vdiag  1D)

امكان فعال سازي رله 
بخاري اضافي ۳ را 

فراهم مي كند

* RCH : مقاومت حرارتي محفظه سرنشين
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

ميزان احتراق ناقص

پارامتر، نشان دهنده وضعيت عملكردرديف
يا فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

چراغ هشدارET118 :چراغ هشدار۱
OBD 

چراغ هشدار دهنده بايد روشن 
شود

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
خطاي DF022 "مدار چراغ هشدار 

OBD" مراجعه نماييد.

آوانس بودن جرقه ۲
زني

: ET057 احتراق ناقص در
خيرسيلندر ۱

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF123 "احتراق ناقص آالينده" و 
DF124 "احتراق ناقص مخرب" را 

انجام دهيد.

: ET058 احتراق ناقص در
خيرسيلندر ۲

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF123 "احتراق ناقص آالينده" و 
DF124 "احتراق ناقص مخرب" را 

انجام دهيد.

: ET059 احتراق ناقص در
خيرسيلندر ۳

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF123 "احتراق ناقص آالينده" و 
DF124 "احتراق ناقص مخرب" را 

انجام دهيد.

: ET060 احتراق ناقص در
خيرسيلندر ۴

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاهاي 
DF123 "احتراق ناقص آالينده" و 
DF124 "احتراق ناقص مخرب" را 

انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها 
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

عيب يابي کاتاليست کانورتور

پارامتر، نشان دهنده وضعيت عملكردرديف
يا فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

چراغ هشدار دهنده OBD بايد چراغ هشدار AC047OBD : چراغ هشدار۱
خاموش بماند

در صورت وجود اشكال، به بررسي خطاي 
 "OBD مدار چراغ هشدار" DF022

مراجعه نماييد.

سنسور اكسيژن۲

 : PR098 ولتاژ سنسور
X < 840 mV > 20 اکسيژن اوليه

موردي وجود ندارد.

 : PR099 ولتاژ سنسور
X < 840 mV >  20اکسيژن ثانويه
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها

فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.
مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.

شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

دور آرام موتور

پارامتر، نشان دهنده وضعيت عملكردرديف
يا فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

پتانسيومتر ۱
موقعيت دريچه گاز

پدال گاز فشار داده نشده

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
پارامتر PR429 "مقدار اندازه گيري 
شده موقعيت دريچه گاز" رجوع 

نماييد.

: ET278 :موقعيت دريچه گاز
بليبدون بار

 : PR429
مقدار اندازه  گيري 

شده موقعيت دريچه 
گاز

0  < X < 47

پدال گاز كمي فشرده شده

: ET278 :موقعيت دريچه گاز
خيربدون بار

تنظيم دور آرام ۲
موتور

 : ET054 تنظيم دور آرام
فعالموتور

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
وضعيت ET054 "تنظيم دور آرام 

موتور" مراجعه نماييد.

 : PR145750دور موتور  < X < 910 rpm

 : PR190 مقدار توصيه شده
PR145  ± 25 rpm  = براي دور آرام موتور

 : PR432دور آرام *RCO

براي بررسي مقادير، به بخش 
"عملکرد سيستم، اصالح 

تطبيقي دور آرام موتور" مراجعه 
نماييد.

مدار فشار۳

: PR421114فشار منيفولد  mb < PR421 < 1048 mb

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
پارامتر PR421 "فشار منيفولد" 

مراجعه نماييد. : PR035فشار جوي

 700  mb <  PR035 < 1047 mb
در صورت صحيح نبودن مقدار 
اندازه گيري شده، هنگامي كه 

موتور خاموش است ولي سوئيچ باز 
 PR421 ،است، بررسي كنيد كه
= PR035 = فشار جوي محلي 

باشد.

*RCO : نسبت سيکل باز شدن
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

سنسور اكسيژن اوليه

پارامتر، نشان دهنده وضعيت يا عملكردرديف
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

دور موتورPR145 : دور موتور۱

سرعت كار كردن موتور را به 
دور در دقيقه نمايش مي دهد.

  700 rpm < PR145 <
6500 rpm.

در صورت وجود اشكال، بررسي 
خطاي DF336 "اطالعات سيگنال 

فاليويل" را انجام دهيد.

پيكربندي واحد ۲
سنسور اکسيژن LC003 : كنترل الكترونيكي

اوليه
يك سيم (يا سه سيم بر 

موردي وجود نداردحسب مدل)

سنسور اکسيژن۳

 : ET052 گرم کن سنسور
اكسيژن اوليه

فعال
غيرفعال

در صورت بروز اشكال، روند عيب  يابي 
خطاهاي DF082 "مدار گرم کن 

 DF092 سنسور اکسيژن اوليه" و
"مدار سنسور اکسيژن اوليه" را 

انجام دهيد.

 : PR098 ولتاژ سنسور
mV <  X < 840 mV  20اكسيژن اوليه

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاي 
DF092 "مدار سنسور اكسيژن 

اوليه" را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

سنسور اکسيژن ثانويه

پارامتر، نشان دهنده وضعيت عملكردرديف
يا فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

دور موتورPR145 :دور موتور۱

سرعت چرخش موتور را به دور 
در دقيقه نشان مي دهد.

  700 rpm <  PR145 <
6500 rpm.

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاي 
DF336 "اطالعات سيگنال فاليويل" 

را انجام دهيد.

پيكربندي واحد ۲
سنسور اکسيژن LC004 :كنترل الكترونيكي

ثانويه

با
(در صورتي كه خودرو به آن 

مجهز باشد)
موردي وجود ندارد

سنسور اکسيژن۳

: ET053

گرم کن سنسور 
اكسيژن ثانويه 

(در صورت موجود 
بودن)

فعال
غيرفعال

در صورت بروز اشكال، روند عيب  يابي 
خطاهاي DF083 "مدار گرم کن 

 DF093 سنسور اکسيژن ثانويه" و
"مدار سنسور اکسيژن ثانويه" را انجام 

دهيد.

 : PR099 ولتاژ سنسور
mV <  X < 840 mV  20اکسيژن ثانويه

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاي 
DF093 "مدار سنسور اكسيژن 

ثانويه" را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي تطبيقي EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

دستورالعمل ها
فقط پس از يک بررسي کامل با ابزار عيب  يابي، اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد.

مقادير درج شده در جدول بررسي تطبيقي زير، فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
شرايط اجرا: موتور گرم باشد و با دور آرام كار كند.

تنظيم غلظت مخلوط سوخت

پارامتر، نشان دهنده وضعيت عملكردرديف
يا فعاليت

پيغام نمايش داده شده و 
عيب يابيمالحظات

دور موتورPR145: دور موتور۱

سرعت كار كردن موتور را به 
دور در دقيقه نمايش مي دهد.

  700 rpm < PR145 <
6500 rpm.

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاي 
DF336 "اطالعات سيگنال فاليول" را 

انجام دهيد.

۲

پس از انجام برنامه  ريزي

در صورت وجود اشكال، به بررسي 
پارامترهاي PR139 "اصالح تطبيقي 

غلظت مخلوط سوخت در زمان 
عملكرد" و PR140 "اصالح تطبيقي 
غلظت مخلوط سوخت در دور آرام 

موتور" رجوع نماييد.

 : PR139

اصالح تطبيقي 
غلظت مخلوط 
سوخت در زمان 

عملكرد

K7J/K7M :100موتورهاي < X <  255

 : PR140

اصالح تطبيقي 
غلظت مخلوط 

سوخت در دور آرام 
موتور

K7J/K7M :0موتورهاي < X <  208

تنظيم غلظت ۳
مخلوط سوخت

 : ET300 تنظيم غلظت
فعالمخلوط سوخت

در صورت وجود اشكال، بررسي وضعيت 
ET300 "تنظيم غلظت مخلوط 

سوخت" را انجام دهيد

 : PR098 ولتاژ سنسور
mV < X < 840 mV 20اکسيژن اوليه

 : PR438
ميزان اصالح غلظت 

مخلوط سوخت 
سوخت

 0 < X <  255
مقدار متوسط 128

ET056 :سيستم تغذيه۴
مدار دوبل تنظيم 
غلظت مخلوط 

سوخت

غيرفعال
 ET056 براي اينكه وضعيت
به فعال تغيير كند، موتور را 

براي تقريبًا ۱ دقيقه و ۳۰ ثانيه 
روشن بگذاريد.

در صورت وجود اشكال، بررسي خطاي 
DF092 "مدار سنسور اکسيژن اوليه" 

و DF093 "مدار سنسور اکسيژن 
ثانويه" را انجام دهيد.
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - جدول خالصه وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

عنوان نمايش داده شده در ابزاركد وضعيت

ET001سوئيچ باز واحد کنترل الکترونيکي +

ET003سيستم ضد سرقت

ET018درخواست تهويه مطبوع

ET048فرمان رله عملگرها

ET052گرم کن سنسور اكسيژن اوليه

ET053گرم کن سنسور اكسيژن ثانويه

ET054تنظيم دور آرام موتور

ET056مدار دوبل تنظيم غلظت مخلوط سوخت

ET057۱ احتراق ناقص در سيلندر

ET058۲ احتراق ناقص در سيلندر

ET059۳ احتراق ناقص در سيلندر

ET060۴ احتراق ناقص در سيلندر

ET061۱ شناسايي سيلندر

ET063وضعيت پارك كردن / خالص

ET111(Vdiag  1D فقط براي) محدود شده *RCH تعداد

ET112(Vdiag  1D)  *RCH قطع

ET117چراغ هشدار داغ شدن موتور

ET118OBD چراغ هشدار

ET219كاهش سريع دور آرام

ET237پدال ترمز

ET255تشخيص ضربه توسط واحد كنترل الكترونيكي موتور

ET278موقعيت دريچه گاز بدون بار

ET279موقعيت دريچه گاز تمام بار

ET284كاهش گشتاور

ET285اتصال سوخت رساني - جعبه دنده اتوماتيك

ET290فرمان رله پمپ بنزين
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سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - جدول خالصه وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

عنوان نمايش داده شده در ابزاركد وضعيت

ET295تخليه گازمخزن کنيستر

ET297سوئيچ فشار سيستم فرمان هيدروليك

ET298مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين

ET299مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال

ET300تنظيم غلظت مخلوط سوخت

ET314سيگنال فاليويل در حال چرخش

ET318اتصال سوئيچ فشار فرمان هيدروليک

ET321كمپرسور تهويه مطبوع

ET322انتخاب شيشه گرمكن دار

ET340توسط جعبه دنده اتوماتيك OBD روشن شدن چراغ هشدار

ET341کد سيستم ضد سرقت برنامه  ريزي شده

ET344 لحاظ شدن عيب يابي سنسورها

ET345لحاظ شدن عيب يابي کاتاليست کانورتور

ET348اتمام عيب يابي سنسورها

ET349اتمام عيب  يابي کاتاليست کانورتور

ET422لحاظ شدن عيب يابي احتراق ناقص

ET734(Vdiag  1D قابل انجام براي) فرمان رله مقاومت حرارتي ۱

ET735(Vdiag  1D قابل انجام براي) فرمان رله مقاومت حرارتي ۲

ET736(Vdiag  1D قابل انجام براي) فرمان رله مقاومت حرارتي ۳

* RCH : مقاومت حرارتي محفظه سرنشين



17B-96

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ET018 / EMS31.32_V19_ET018 / EMS31.32_V1D_ET018

ET018

درخواست تهويه مطبوع

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

واحد كنترل الكترونيكي موتور قادر به شناسايي درخواست روشن شدن سيستم تهويه مطبوع نمي باشد.

عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

کليد کنترل تهويه مطبوعواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 46

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، سيســتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به MR 388 مكانيك، 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار سيال خنک کننده: 
بررسي رجوع كنيد).



17B-97

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ET054 / EMS31.32_V19_ET054 / EMS31.32_V1D_ET054

ET054

تنظيم دور آرام موتور

دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

تنظيم صحيح پارامترهاي PR145 "دور موتور" و PR190 "مقدار توصيه شـده براي دور آرام موتور" را 
بررسي كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي استپر موتور تنظيم دور آرام را بررسي كنيد. 
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

مقاومت استپر تنظيم دور آرام موتور را اندازه گيري نماييد.
درصورت لزوم، شير برقي تنظيم دور آرام موتور را تعويض كنيد.

عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه B استپر تنظيم دور آرام موتورواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 12

پايه A استپر تنظيم دور آرام موتورواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 41

پايه C استپر تنظيم دور آرام موتورواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 42

پايه D استپر تنظيم دور آرام موتورواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 72

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

سرعت دور آرام خيلي 
پايين است

عملکرد سيستم تنظيم غلظت سوخت را بررسي نماييد.– 
مدار ورودي هوا (دريچه گاز و غيره) را تميز کنيد چون به احتمال زياد گرفتگي دارد.– 
سطح روغن موتور را بررسي كنيد.– 
لقي سوپاپ ها و تايمينگ را بررسي نماييد.– 
سيستم جرقه را بررسي كنيد.– 
انژکتورها را بررسي نماييد.– 

اگر تمام موارد باال درست هستند، استپر تنظيم دور آرام موتور را تعويض كنيد.

سرعت دور آرام خيلي 
زياد است

سطح روغن را بررسي نماييد.– 
عملکرد صحيح حسگر فشار را بررسي کنيد.– 
وضعيت تميزي لوله هاي متصل به منيفولد را بررسي نماييد.– 
شيرهاي  برقي پنوماتيكي  را بررسي نماييد.– 
وضعيت واشرهاي منيفولد را بررسي نماييد.– 
وضعيت واشرهاي دريچه گاز را بررسي نماييد.– 
آب بندي بوستر ترمز را بررسي نماييد.– 
وجود گرفتگي درمدار مکش بخار روغن را بررسي كنيد.– 
لقي سوپاپ ها و تايمينگ را بررسي نماييد.– 

اگر تمام موارد باال درست هستند، استپر تنظيم دور آرام موتور را تعويض كنيد.



17B-98

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ET297 / EMS31.32_V19_ET297 / EMS31.32_V1D_ET297

ET297

سوئيچ فشار سيستم فرمان هيدروليك

دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

فقط در صورتي به اين بررسي توجه كنيد كه در بررسي تطبيقي انجام شده به نتايج غلط برخورده باشيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي سوئيچ فشار سيستم فرمان هيدروليك را بررسي كنيد. 
در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

وجود اتصال بدنه روي سوئيچ فشار سيستم فرمان هيدروليك را بررسي نماييد.

عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه 1 سوئيچ فشار سيستم فرمان هيدروليكواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 85

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

در صورت وجود ايراد، سوئيچ فشار سيستم فرمان هيدروليك را تعويض نماييد.



17B-99

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ET298 / EMS31.32_V19_ET298 / EMS31.32_V1D_ET298

ET298

مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين

هنگام انجام اين عيب  يابي نبايد هيچ خطايي در مدار حسگر دماي مايع خنک کننده موجود باشد.دستورالعمل ها

قطعات زير را بررسي نماييد:
وضعيت مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين.– 
وضعيت مقاومت مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين.– 
وضعيت تميزي اتصال بدنه مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين.– 
تغذيه مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين.– 
وضعيت مدار تغذيه الكتريكي بين مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين و رله مربوط به آن. – 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

اتصال رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين را جدا كنيد.
در حالت سوئيچ باز، وجود جريان V 12 +  را روي پايه A3 رله بررسي كنيد.

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

مقدار مقاومت سيم پيچ رله را اندازه بگيريد.
در صورت لزوم رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين را تعويض نماييد.

جعبه ترمينال را به جاي واحد كنترل الكترونيكي موتور وصل كنيد. 
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم روي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه A2 رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايينواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 8

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.



17B-100

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ET299 / EMS31.32_V19_ET299 / EMS31.32_V1D_ET299

ET299

مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال

هيچ خطايي نبايد در مدار حسگر دماي مايع خنک کننده هنگام انجام اين عيب  يابي موجود باشد.دستورالعمل ها

قطعات زير را بررسي نماييد:
وضعيت مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال.– 
وضعيت مقاومت مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال.– 
وضعيت تميزي اتصال بدنه مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال.– 
تغذيه مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال.– 
مسير تغذيه بين مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال و رله مربوط به آن.– 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال را بررسي كنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

اتصال رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال را جدا كنيد.
بررسي كنيد كه در حالت سوئيچ باز، ولتاژ V 12 +  بر روي پايه 3 رله وجود داشته باشد.

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

مقدار مقاومت سيم پيچ رله را اندازه بگيريد.
در صورت لزوم رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال را تعويض نماييد.

جعبه ترمينال را به جاي واحد كنترل الكترونيكي موتور وصل كنيد. 
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم روي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه ۲ رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باالواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 38

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.



17B-101

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ET300 / EMS31.32_V19_ET300 / EMS31.32_V1D_ET300

ET300

تنظيم غلظت مخلوط سوخت

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي سنسور اکسيژن اوليه را بررسي نماييد.
در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

سيستم جرقه را بررسي كنيد.
وضعيت آب بندي کنيستر را بررسي كنيد (در صورت وجود نشتي عملکرد تنظيم غلظت مخلوط سوخت به  شدت مختل مي شود).

وضعيت آب بندي لوله اگزوز را بررسي كنيد.
وضعيت آب بندي منيفولد هوا را بررسي كنيد.

در صورتي که با خودرو فقط در شهر رانندگي مي شود، سنسور اکسيژن بايد کثيف و جرم  گرفته باشد (براي آزمايش با موتور تحت رانندگي كنيد).
فشار سوخت را اندازه گيري نماييد.

در صورتي که موتور در دور آرام خوب کار نمي کند، وضعيت لقي سوپاپ ها و تايمينگ را بررسي نماييد.
در صورت لزوم سنسور اکسيژن را تعويض كنيد.

وجود جريان V 12 +  را روي سنسور اكسيژن اوليه بررسي كنيد.
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه C سنسور اکسيژن اوليهواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 45

پايه D سنسور اکسيژن اوليهواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 80

در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.



17B-102

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي وضعيت ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ET321 / EMS31.32_V19_ET321 / EMS31.32_V1D_ET321

ET321

كمپرسور تهويه مطبوع

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم روي اتصال زير را بررسي كنيد:

پايه B2 رله كمپرسور تهويه مطبوعواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 10

اگر ايراد برطرف نشد، سيســتم تهويه مطبوع را بررسي كنيد (به MR 388 مكانيك، 62A، سيستم تهويه مطبوع، مدار سيال خنک کننده: 
بررسي رجوع كنيد).



17B-103

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - جدول خالصه تنظيمات EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

عنوان نمايش داده شده در ابزاركد پارامتر

PR035فشار جوي

PR037فشار سيال خنک کننده

PR058دماي هوا

PR064دماي سيال خنک کننده

PR071ولتاژ تغذيه واحد کنترل الکترونيکي

PR095اصالح سيستم ضربه موتور

PR098ولتاژ سنسور اکسيژن اوليه

PR099ولتاژ سنسور اكسيژن ثانويه

PR101مدت زمان سوخت رساني

PR102شيربرقي تخليه مخزن کنيستر *RCO

PR125توان مصرفي کمپرسور تهويه مطبوع

PR139اصالح تطبيقي غلظت مخلوط سوخت در زمان عملكرد

PR140تاصالح تطبيقي غلظت مخلوط سوخت در دور آرام موتور

PR145دور موتور

PR155سرعت خودرو

PR190مقدار توصيه شده براي دور آرام موتور

PR192مقدار گشتاور موتور

PR421فشار منيفولد

PR424مقدار برنامه ريزي شده براي وضعيت بدون بار

PR427ميانگين سيگنال ضربه

PR429مقدار اندازه  گيري شده موقعيت دريچه گاز

PR431دور آرام *RCO اصالح تطبيقي

PR432دور آرام *RCO

PR438ميزان اصالح غني  سازي سوخت

PR446مقاومت گرمکن سنسور اكسيژن اوليه

PR447مقاومت گرمکن سنسور اكسيژن ثانويه

PR448آوانس بودن جرقه زني

PR459ميزان احتراق ناقص

*RCO - نسبت سيکل باز شدن



17B-104

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي پارامترها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_PR058 / EMS31.32_V19_PR058 / EMS31.32_V1D_PR058

PR058

دماي هوا

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اگر مقدار خوانده شده صحيح نيست، بررسي كنيد كه حسگر به درستي مطابق منحني معيار "تغييرات مقاومت تابع تغييرات دما" عمل مي كند.
در صورتي كه حسگر به درستي عمل نمي كند آنرا تعويض كنيد (معموًال حسگر بر اثر وارد آمدن شوك الكتريكي به آن خراب مي شود).

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه  1 حسگر دماي هواواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 49

پايه  2 حسگر دماي هواواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 77

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.



17B-105

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي پارامترها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_PR064 / EMS31.32_V19_PR064 / EMS31.32_V1D_PR064

PR064

دماي مايع خنك كننده

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

اگر مقدار خوانده شده صحيح نيست، بررسي كنيد كه حسگر به درستي مطابق منحني معيار "تغييرات مقاومت تابع تغييرات دما" عمل مي كند.
در صورتي كه حسگر به درستي عمل نكند آنرا تعويض كنيد (معموال يك حسگر بر اثر وارد آمدن شوك الكتريكي به آن خراب مي شود).

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه B1 حسگر دماي مايع خنک کنندهواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 13

پايه B2 حسگر دماي مايع خنک کنندهواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 73

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.



17B-106

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي پارامترها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_PR071 / EMS31.32_V19_PR071 / EMS31.32_V1D_PR071

PR071

ولتاژ تغذيه واحد کنترل الکترونيکي

دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

كليه مصرف كننده هاي برقي بايد خاموش باشند.

در صورت ولتاژ حداقل:سوئيچ باز
وضعيت باتري (بــه اطالعيه فني 3682A، باتـري، 80A، باتري - بررسـي رجوع نماييد) و مدار شــارژ (به 

اطالعيه فني 3455A، بررسي مدار شارژ، 16A، استارت - شارژ رجوع نماييد) را بررسي كنيد.

در صورت ولتاژ حداكثر:
بررســي نماييد كه ولتاژ شارژ با و بدون مصرف كننده برقي صحيح باشد (به اطالعيه فني 3455A، بررسي مدار 

شارژ، 16A، استارت - شارژ رجوع نماييد).

در صورت ولتاژ حداقل:در دور آرام موتور
وضعيت باتري (بــه اطالعيه فني 3682A، باتـري، 80A، باتري - بررسـي رجوع نماييد) و مدار شــارژ (به 

اطالعيه فني 3455A، بررسي مدار شارژ، 16A، استارت - شارژ رجوع نماييد) را بررسي كنيد.

در صورت ولتاژ حداكثر:
بررســي نماييد كه ولتاژ شارژ با و بدون مصرف كننده برقي صحيح باشد (به اطالعيه فني 3455A، بررسي مدار 

شارژ، 16A، استارت - شارژ رجوع نماييد).

اگر باتري و مدار شارژ 
وضعيت مناسبي دارند

خرابي را مطابق روش ارائه شــده براي خطاي DF587 "تغذيه V 5+    پتانسـيومترها يا حسـگرها" برطرف 
نماييد.



17B-107

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي پارامترها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

PR139
PR140

اصالح تطبيقي غلظت مخلوط سوخت در زمان عملكرد 
اصالح تطبيقي غلظت مخلوط سوخت در دور آرام موتور

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها
برنامه  ريزي ها را انجام دهيد .

آب بندي تخليه مخزن بخارات بنزين را بررسي نماييد.
 در صورت لزوم آن را تعمير كنيد).

حافظه واحد كنترل الكترونيكي موتور را پاك نماييد.
وقتي موتورگرم است، و با دور آرام كار مي كند، مقادير پارامترهاي PR139 و PR140 را بررسي نماييد.

اگر يكي از پارامترها به مقدار حداكثر خود برسد، به اين معني است كه در مخلوط سوخت يا به اندازه كافي بنزين وجود ندارد يا – 
اين كه مقدار زيادي هوا وجود دارد (به بخش 17B، عملکرد سيستم، اصالح تطبيقي غلظت مخلوط سوخت رجوع نماييد).

اگر يكي از پارامترها به مقدار حداقل خود برسد، به اين معني است كه در مخلوط سوخت يا بيش از اندازه بنزين وجود دارد يا – 
اين كه مقدار كمي هوا وجود دارد (به بخش 17B، عملکرد سيستم، اصالح تطبيقي غلظت مخلوط سوخت رجوع نماييد).

از وضعيت مناسب، تميزي و عملكرد صحيح قطعات زير اطمينان حاصل كنيد:
فيلتر بنزين،– 
پمپ بنزين،– 
مدار سوخت،– 
مخزن سوخت،– 
لوله تغذيه هوا،– 
فيلترهوا،– 
شمع ها.– 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

موارد زير را بررسي نماييد:
کمپرس موتور،– 
لقي سوپاپ ها،– 
جرقه.– 

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

EMS31.32_V15_PR139 / EMS31.32_V15_PR140 / EMS31.32_V19_PR139 / EMS31.32_V19_
PR140 / EMS31.32_V1D_PR139 / EMS31.32_V1D_PR140



17B-108

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي پارامترها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

PR421

فشار منيفولد

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

فشار منيفولد هنگام باز 
كردن سوئيچ صحيح 

نمي باشد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه A حسگر فشارواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 15
فشار منيفولد < فشار 
حداقل هنگام دور آرام 

موتور.

پايه B حسگر فشارواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 16

پايه C حسگر فشارواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 78
مقدار فشار جوي در 
پارامتر صحيح نيست 

(PR035)

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد همچنان وجود دارد، حسگر فشار منيفولد را تعويض نماييد.

فشار منيفولد > فشار 
حداكثر در دور آرام موتور.

قطعات زير را بررسي كنيد:
آب بندي بين منيفولد و حسگر،– 
لقي سوپاپ ها،– 
تخليه مخزن بخارات بنزين،– 
کمپرس سيلندرها،– 
عدم وجود نشت هوا،– 
اگزوز مسدود نشده باشد.– 

اگر ايراد همچنان وجود دارد، حسگر فشار منيفولد را تعويض نماييد.

EMS31.32_V15_PR421 / EMS31.32_V19_PR421 / EMS31.32_V1D_PR421



17B-109

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي پارامترها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

 E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

PR429

مقدار اندازه  گيري شده موقعيت دريچه گاز

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

برنامه ريزي در محل توقف 
PR424 دريچه گاز

يا
عدم تشخيص وضعيت 

 ET278بدون بار
يا

عدم تشخيص تمام بار 
ET279

بررسي كنيد كه محل توقف پتانسيومتر دريچه گاز تغيير نكرده باشد.
بررسي كنيد كه پدال گاز به درستي عمل مي كند (وجود اصطكاك ، مانع و غيره).

مقدار مقاومت پتانسيومتر دريچه گاز را اندازه گيري كنيد.
در صورت لزوم پتانسيومتر دريچه گاز را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه C پتانسيومتر دريچه گازواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 43

پايه B پتانسيومتر دريچه گازواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 74

پايه A پتانسيومتر دريچه گازواحد کنترل الکترونيکي موتور، پايه 75

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

موقعيت دريچه گاز ثابت 
.(PR429) است

بررسي نماييد كه حسگر به صورت صحيح به دريچه گاز متصل باشد.
 در صورت لزوم پتانسيومتر دريچه گاز را تعويض نماييد.

EMS31.32_V15_PR429 / EMS31.32_V19_PR429 / EMS31.32_V1D_PR429
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17B EMS  31.32 سيستم سوخت رساني
E1 & E0 :شماره برنامه

1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

سيستم سوخت رساني بنزين
عيب يابي - بررسي فرمان ها

اين فرمان ها براي بررسي عملكرد صحيح بعضي از قطعات اجرا مي شوند.دستورالعمل ها

عنوان نمايش داده شده در ابزاركد فرمان

AC015رله پمپ بنزين

AC017شير برقي تخليه گازمخزن کنيستر

AC018گرم کن سنسور اكسيژن اوليه

AC019گرم کن سنسور اكسيژن ثانويه

AC038رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد پايين

AC039رله مجموعه فن موتور با سرعت كاركرد باال

AC047OBD چراغ هشدار

AC070كمپرسور تهويه مطبوع

AC109شير تنظيم دور آرام

AC116چراغ هشدار دهنده دماي مايع خنک  کننده

AC250(Vdiag  1D قابل انجام براي) فرمان رله مقاومت حرارتي ۱

AC251(Vdiag  1D قابل انجام براي) فرمان رله مقاومت حرارتي ۲

AC252(Vdiag  1D قابل انجام براي) فرمان رله مقاومت حرارتي ۳



17B-111

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي فرمان ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_AC015 / EMS31.32_V19_AC015 / EMS31.32_V1D_AC015

AC015

رله پمپ بنزين

دستورالعمل ها
هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.

قبل ازانجام اين بررسـي، اطمينان حاصل كنيد كه پايه هاي موجود برروي نقشـه الكتريكي با قطعات 
نصب شده برروي خودرو مطابقت دارند.

بررسي كنيد كه، وقتي سوئيچ بسته است، مقدار ولتاژ اندازه گيري شده برروي پايه B3 رله پمپ بنزين برابر V  12 باشد.
تعميرات الزم را انجام دهيد.

بررسي كنيد كه، وقتي استارتر در حال كار است، مقدار ولتاژ V  12 برروي پايه B3 رله پمپ بنزين  وجود داشته باشد.
اگر ولتاژ V  12 وجود نداشته باشد، مدار پايه B5 رله پمپ بنزين را تعمير كنيد.

وضعيت تميزي و وجود اتصال بدنه در پايه C2 پمپ بنزين را بررسي نماييد.

عايق كاري و پيوستگي اتصال زير را بررسي كنيد:

B5 پمپ بنزينرله پمپ بنزين، پايه C1 پايه

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد همچنان وجود دارد، رله پمپ بنزين را تعويض نماييد.

اگر ايراد همچنان وجود دارد، پمپ بنزين را تعويض نماييد.



17B-112

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - بررسي فرمان ها EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_AC116 / EMS31.32_V19_AC116 / EMS31.32_V1D_AC116

AC116

چراغ هشدار دماي آب

هيچ نوع خطاي موجود يا ذخيره  شده نبايد وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

بررسي نماييد كه هنگام فعال بودن فرمان، اتصال بدنه در مدار چراغ هشدار وجود دارد. 
در صورت لزوم آن را تعمير كنيد.

در صورت بروز اتصال كوتاه به V 12  در مدار چراغ هشدار، ممكن است به صفحه نشانگرها صدمه جدي وارد كند.

اگر ايراد همچنان وجود دارد، به عيب يابي صفحه نشانگرها رجوع كنيد (به 83A، صفحه نشانگرها، عملکرد سيستم مراجعه نماييد).



17B-113

17B EMS  31.32 سيستم سوخت رساني
E1 & E0 :شماره برنامه

1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

فقط پس از بررسي كامل با كمك ابزار عيب يابي به بخش نظر مشتري رجوع كنيد.دستورالعمل ها

ALP 1ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي برقرار نيست

ALP 2اشكال در روشن كردن موتور

ALP 3اشكال در دور آرام موتور

ALP 4ايرادهاي درحين رانندگي (كم  شدن ناگهاني سرعت، ريپ زدن و غيره)

ALP 5ايرادهاي مربوط به بخاري هاي اضافي: مدل هاي "مخصوص سرماي شديد"



17B-114

به كمك ابزار عيب يابي، سيستم را بررسي كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ALP01 / EMS31.32_V19_ALP01 / EMS31.32_V1D_ALP01

ALP 1ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي برقرار نيست

موردي وجود ندارد.دستورالعمل ها

با اتصال ابزار عيب  يابي به يك خودروي ديگر اطمينان حاصل كنيد كه منشاء خرابي خود ابزارعيب  يابي نباشد.
وضعيت اتصال بين ابزار عيب  يابي و سوكت عيب يابي (وضعيت كابل) را بررسي نماييد.

وضعيت فيوزهاي سيستم سوخت رساني، محفظه موتور و محفظه سرنشين را بررسي فرماييد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

وجود ولتاژ V 12 +  را روي پايه 16 و اتصال بدنه را روي پايه هاي 4 و 5 سوکت عيب يابي بررسي كنيد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

جعبه ترمينال را به جاي واحد كنترل الكترونيكي موتور وصل كنيد.
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:

اتصال بدنهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 28

اتصال بدنهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 33

اتصال بدنهواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 3

پايه  7 سوكت عيب يابيواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 56

پايه  7 سوكت عيب يابيواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 26

فيوزواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 29

فيوزواحد كنترل الكترونيكي موتور، پايه 30

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.



17B-115

به كمك ابزار عيب يابي، سيستم را بررسي كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ALP02 / EMS31.32_V19_ALP02 / EMS31.32_V1D_ALP02

ALP 2اشکال در روشن كردن موتور

فقط پس از بررسي كامل با ابزار عيب يابي به نظر مشتري رجوع كنيد.دستورالعمل ها

بررسي نماييد كه استارتر به طور صحيح كار مي كند.

اطمينان حاصل كنيد كه خودرو به اندازه كافي بنزين داشته باشد (امكان خرابي گيج بنزين).
مطابقت سوخت را بررسي كنيد، تست ۱ "بررسي انطباق بنزين" را انجام دهيد.

اطمينان حاصل كنيد كه تاخوردگي شيلنگ (خصوصًًا بعد از نصب مجدد) در خودرو پيش نيامده باشد.
وضعيت فيلتر بنزين را بررسي نماييد.

وضعيت مخزن سوخت را بررسي نماييد.
بررسي كنيد كه لوله هواي باک بسته نشده باشد.

وضعيت تغذيه الکتريکي پمپ بنزين را بررسي كنيد.

وضعيت شير تنظيم دور آرام موتور را بررسي كنيد. 
با زدن ضربه هاي ماليم برروي شير برقي آنرا آزاد كنيد.

لوله اتصال شيربرقي تخليه كنيستر به منيفولد هوا را جدا كنيد.
لوله را پس از جدا كردن مسدود كنيد تا هوا وارد مدار نشود.

درصورت برطرف شدن مشكل، تخليه کنيستر بنزين منشاء خرابي بوده است.

وضعيت شمع ها و کوئل هاي جرقه را بررسي كنيد. 
اطمينان حاصل كنيد كه اين قطعات با مشخصات خودرو مطابقت دارند.

وضعيت كمپرس  موتور را بررسي نماييد.

وضعيت فاليويل را بررسي نماييد.

تنظيم تايمينگ را بررسي كنيد.
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به كمك ابزار عيب يابي، سيستم را بررسي كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ALP03 / EMS31.32_V19_ALP03 / EMS31.32_V1D_ALP03

ALP 3اشکال در دورآرام

فقط پس از بررسي كامل با ابزار عيب  يابي به نظر مشتري رجوع كنيد.دستورالعمل ها

اطمينان حاصل كنيد كه خودرو به اندازه كافي بنزين داشته باشد (امكان خرابي گيج بنزين).
مطابقت سوخت را بررسي كنيد، تست ۱ "بررسي اطباق بنزين" را انجام دهيد.

اطمينان حاصل كنيد كه تاخوردگي شيلنگ (خصوصًًا بعد از نصب مجدد) در خودرو پيش نيامده باشد.
وضعيت فيلتر بنزين را بررسي نماييد.

وضعيت مخزن سوخت را بررسي نماييد.
بررسي كنيد كه لوله هواي باک بسته نشده باشد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي استپر تنظيم دور آرام موتور را بررسي نماييد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.

وضعيت شير تنظيم دور آرام موتور را بررسي كنيد.
با زدن ضربه هاي ماليم برروي شير برقي آنرا آزاد كنيد.

بررسي كنيد كه شيربرقي تغيير فاز دهنده ميل سوپاپ درموقعيت باز ثابت نمانده باشد (در صورتي كه خودرو به آن مجهز باشد).

لوله اتصال شيربرقي تخليه كنيستر به منيفولد هوا را جدا كنيد.
لوله را پس از جدا كردن مسدود كنيد تا هوا وارد مدار نشود.

درصورت برطرف شدن مشكل، تخليه کنيستر بنزين منشاء خرابي بوده است.

وضعيت شمع ها و کوئل هاي جرقه را بررسي كنيد.
اطمينان حاصل كنيد كه اين قطعات با مشخصات خودرو مطابقت دارند.

بررسي كنيد كه لوله اگزوز مسدود نشده باشد و يا کاتاليست کانورتور رسوب نگرفته باشد.

به كمك گيج روغن، بررسي كنيد كه ميزان سطح روغن زياد باال نباشد.

اطمينان حاصل كنيد كه بوسترترمز نشتي نداشته باشد (صدا).

وضعيت منيفولد هوا را بررسي نماييد.

بررسي كنيد كه دريچه گاز گرفتگي نداشته باشد.

وضعيت كمپرس  موتور را بررسي نماييد.

وضعيت فاليويل را بررسي نماييد.

تنظيم تايمينگ را بررسي كنيد.
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به كمك ابزار عيب يابي، سيستم را بررسي كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ALP04 / EMS31.32_V19_ALP04 / EMS31.32_V1D_ALP04

ALP 4(كم  شدن ناگهاني سرعت، ريپ زدن و غيره) ايرادهاي درحين رانندگي

فقط پس از بررسي كامل با ابزار عيب يابي به نظر مشتري رجوع كنيد.دستورالعمل ها

بررسي كنيد كه فيلتر هوا تغيير شكل نداده باشد.

اطمينان حاصل كنيد كه خودرو به اندازه كافي بنزين داشته باشد (امكان خرابي گيج بنزين).
مطابقت سوخت را بررسي كنيد، تست ۱ "بررسي اطباق بنزين" را انجام دهيد.

اطمينان حاصل كنيد كه تاخوردگي شيلنگ (خصوصًًا بعد از نصب مجدد) در خودرو پيش نيامده باشد.
وضعيت فيلتر بنزين را بررسي نماييد.

وضعيت مخزن سوخت را بررسي نماييد.
بررسي كنيد كه لوله هواي باک بسته نشده باشد.

لوله اتصال شيربرقي تخليه كنيستر به منيفولد هوا را جدا كنيد.
لوله را پس از جدا كردن مسدود كنيد تا هوا وارد مدار نشود.

درصورت برطرف شدن مشكل، تخليه کنيستر بنزين منشاء خرابي بوده است.

وضعيت شمع ها و کوئل هاي جرقه را بررسي كنيد.
اطمينان حاصل كنيد كه اين قطعات با مشخصات خودرو مطابقت دارند.

بررسي كنيد كه لوله اگزوز مسدود نشده باشد و يا کاتاليست کانورتور رسوب نگرفته باشد.

بررسي كنيد كه منيفولد دود نشتي نداشته باشد.

به كمك گيج روغن، بررسي كنيد كه سطح روغن زياد باال نباشد.

اطمينان حاصل كنيد كه بوسترترمز نشتي نداشته باشد (صدا).

وضعيت منيفولد هوا را بررسي نماييد.

بررسي كنيد كه دريچه گاز گرفتگي نداشته باشد.

وضعيت كمپرس  موتور را بررسي نماييد.

وضعيت فاليويل را بررسي نماييد.
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به كمك ابزار عيب يابي، سيستم را بررسي كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

EMS31.32_V15_ALP05 / EMS31.32_V19_ALP05 / EMS31.32_V1D_ALP05

ALP 5"ايرادهاي بخاري اضافي "براي مدل هاي مخصوص سرماي شديد

دستورالعمل ها
فقط پس از بررسي كامل با ابزار عيب  يابي به نظر مشتري رجوع كنيد.

جعبــه كنترل "بخاري اضافي" هدايت المنت هاي حرارتي و تغيير فاز دهنده ميل ســوپاپ خودرو را به عهده دارد 
(درصورتي كه خودرو به آن مجهز باشد).

نحوه نصب و وضعيت تصاالت الكتريكي المنت هاي حرارتي را بررسي كنيد.
درصورت لزوم اتصال يا اتصاالت الكتريكي را تعويض كنيد.

وجود اتصال بدنه را روي المنت هاي حرارتي بررسي كنيد.
در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

بررسي كنيد كه هنگام روشن بودن موتور و تنها در شرايط زير، مقدار ولتاژ روي المنت هاي حرارتي برابر باV  12 +  است:
 –،10  ° C دماي آب" كمتر از" PR064
 –.0  ° C دماي هوا" پايين تر از" PR058

در صورت لزوم مدار(ها) را تا رله (ها) "بخاري اضافي" تعمير كنيد.

در صورتي كه مقدار ولتاژهاي تغذيه صحيح هستند، المنت(هاي) حرارتي را تعويض نماييد.

نحوه نصب و اتصاالت الكتريكي رله هاي "بخاري اضافي" را بررسي كنيد. 
درصورت لزوم اتصال يا اتصاالت الكتريكي را تعويض كنيد.

بررسي كنيد كه، مقدار ولتاژ اندازه گيري شده بر روي پايه 1 هر يك از رله هاي "بخاري اضافي" برابر V  12 باشد.
در صورت لزوم، مدار الكتريكي را تا رله عملگرها تعمير كنيد.

وجود ولتاژ V 12  را روي پايه 3 هر يك از رله هاي "بخاري اضافي" بررسي كنيد.
در صورت لزوم، مدار الكتريكي را تا جعبه فيوز تعمير كنيد.

عملكرد سيم پيچ هر يك از رله هاي "بخاري اضافي" را بررسي كنيد.
 در صورت لزوم رله(ها) را تعويض نماييد.

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي واحد كنترل "بخاري اضافي" را بررسي كنيد. 
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعويض نماييد.
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به كمك ابزار عيب يابي، سيستم را بررسي كنيد.بعد از تعميرات

سيستم سوخت رساني بنزين
17Bعيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد EMS  31.32 سيستم سوخت رساني

E1 & E0 :شماره برنامه
1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

مجددًا بررسي تطبيقي را از ابتدا شروع كنيد.بعد از تعميرات

ALP 5
ادامه

وضعيت تغذيه واحد كنترل "بخاري اضافي"  را در حالت سوئيچ باز بررسي كنيد.

اتصال بدنهپايه 3

V 12 +  رله عملگرهاپايه 9

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم اتصاالت زير را بررسي كنيد:

پايه 64 واحد كنترل الكترونيكي موتورواحد كنترل "بخاري اضافي" پايه 1

پايه 2 رله ۱ "بخاري اضافي"واحد كنترل "بخاري اضافي" پايه 7

پايه 2 رله ۱ "بخاري اضافي"واحد كنترل "بخاري اضافي" پايه 8

در صورت لزوم آنها را تعمير كنيد.

در صورت لزوم واحد كنترل "بخاري اضافي" را تعويض نماييد.
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17B EMS  31.32 سيستم سوخت رساني
E1 & E0 :شماره برنامه

1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

سيستم سوخت رساني بنزين
عيب يابي – تست ها

تست ۱بررسي اطباق بنزين



17B-121

17B EMS  31.32 سيستم سوخت رساني
E1 & E0 :شماره برنامه

1D ،19 ،15  : Vdiag شماره

سيستم سوخت رساني بنزين
عيب يابي – تست ها

بررسي انطباق بنزينتست ۱

تذكرات مهم
هنگام انجام اين عمليات نکات زير بايد حتمًا رعايت شود:

سيگار نکشيد و از نزديک کردن اشياء داغ به نزديکي محل انجام کار خودداري کنيد،– 
خود را در مقابل پاشش سوخت باقيمانده در لوله ها محافظت كنيد،– 
از عينك ايمني استفاده كنيد،– 
دستكش عايق (نوع نيتريل) بپوشيد.– 

توجه
براي جلوگيري از خوردگي يا خرابي قطعات خودرو، روي مناطق حساس به بنزين را بپوشانيد.– 
براي جلوگيري از ورود آالينده  ها به درون مدار ســوخت، برروي تمام ورودي ها و خروجي هايي که با هوا در تماس هســتند درپوش محافظ قرار – 

دهيد.

با اســتفاده از يك پمپ مكش، (شماره مرجع 200-634 ) مقدار يك ليتر ســوخت را از محل خروجي فيلتر بنزين در محفظه موتور برداريد 
و در يك ظرف پالســتيكي ۱۳۰۰ ميلي ليتر (شـماره مرجع 413 171 11 77 ) بريزيد (به MR 423 و 388، مكانيك، 19C، مخزن، مخزن 

سوخت: تخليه رجوع كنيد)،
ظرف پالستيكي را با درپوش آن ببنديد (شماره مرجع 416 171 11 77 ) و بگذاريد سوخت حدود ۲ دقيقه در ظرف بماند.

ظرف پالستيكي از تجهيزاتي است كه براي آماده سازي رنگ استفاده مي شود.

سـوخت كدر اسـت و يا به ۲ قسـمت 
تقسيم شده است؟

بلي
در بنزين آب وجود دارد، سوخت مناسب نيست.

 ،19C، يا 423، مكانيك MR 388 مدار و مخزن ســوخت را تخليه کنيد (بــه
مخزن، مخزن سوخت: تخليه، رجوع كنيد).

خير

بنزين برداشت شده را به صورت چشمي با بنزين استاندار مقايسه كنيد.
نمونه ها مشابه هستند؟

خيربلي

پايان تست
سوخت غير استاندارد.

 ، 19C، يـا 423 مكانيك MR 388 مدار و مخزن ســوخت را تخليه کنيد (به
مخزن، مخزن سوخت: تخليه، رجوع كنيد).

تذكر:
در صورت ترديد يا اختالف نظر با مشتري، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
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