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"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آن ها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني 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  کند".

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

هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه اين مستند فني، حتي جزئي، و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدكي بدون اجازه قبلي 
و كتبي از رنو اکيدًا ممنوع مي باشد.
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۱. كاربرد مستند فني
اين مستند مربوط به عيب يابي تمام صفحه نشانگرها با توجه به مشخصات زير است:

 L90 :(هاي)خودرو

عملكرد مربوطه: صفحه نشانگرها

۲. تجهيزات مورد نياز براي عيب يابي
نوع مستند فني

روش هاي عيب يابي (مستند حاضر):
.Dialogys ،(راهنماي تعميرات يا اطالعيه فني) دفترچه

نقشه هاي الكتريكي:
 Visu-Schéma (CD)، كاغذ.

نوع ابزار عيب  يابي

CLIP

نوع ابزار مورد نياز
ابزار مخصوص مورد نياز

مولتي متر

Elé 1681جعبه ترمينال عمومي

۳. ياد آوري ها
روند

براي عيب يابي صفحه نشانگرها، جهت عيب يابي سوئيچ را باز كنيد (+ سوئيچ باز).

نظر مشتري - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد

با توجه به اينكه صفحه نشانگرها با ابزار عيب يابي رنو قابل عيب يابي نيست، اين عمل با توجه به نظر مشتري و نمودار مرحله اي تشخيص ايراد انجام 
مي شود.

خالصه اي از دنبال كردن روند كلي به  شكل فلوچارت در صفحه بعد موجود است.

ـ

ـ

ـ

صفحه نشانگرها
عيب يابي - كارهاي مقدماتي
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۴. روند عيب يابي

شارژ باتري و سالم بودن فيوزها را بررسي كنيد

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

يا اطالعيه فني)

از نمودارهاي مرحله اي تشخيص ايراد استفاده 
كنيد

نشانه ايراد همچنان 
وجود دارد

خرابي خير
برطرف 

شده است

بله

با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد

صفحه نشانگرها
عيب يابي - كارهاي مقدماتي
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۴. روند عيب يابي (ادامه)
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 ولتاژ، مقاومت  و عايق كاري  معموًال صحيح هستند، به خصوص وقتي كه هنگام عيب يابي، ايراد قابل شناسايي نباشد 

(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 دستكاري سيم  كشي ها، از ابزار عيب يابي به نحوي استفاده كنيد تا بتوان تغيير وضعيت خطاها را از حالت "ذخيره شده" به حالت "موجود" 
تشخيص داد.

از محكم بودن اتصاالت الكتريكي مطمئن شويد.
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، حالت بست ها و پايه  ها و همچنين نصب صحيح آنها را بررسي كنيد.(عدم قرارگيري محل نصب روي قسمت 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 از 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 را ديگر پيدا كنيد.

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

صفحه نشانگرها
عيب يابي - كارهاي مقدماتي
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۵. دستورالعمل هاي ايمني
براي اجتناب از هر گونه آسيب جاني يا مالي، هر نوع عمليات برروي يكي از قطعات بايد با رعايت اصول ايمني باشد:

براي جلوگيري از هر گونه افت كارآيي واحدهاي كنترل الكترونيكي در حالت شارژ ضعيف، دقت كنيد شارژ باتري كامل باشد،
از ابزار مناسب استفاده كنيد.

۶. عملكرد عيب يابي خودکار
فهرست نمايشگرهاي تست شده به شرح زير است: 

فعال شدن نشانگرهاي عقربه اي و نشانگرهاي ديجيتال صفحه كريستال مايع.

توجه
چراغ هاي هشدار توسط يك اتصال سيمي كنترل مي شوند (كليد كنترل كالسيك كه چراغ هشدار را با يك سيم به واحد كنترل الكترونيكي 

مربوط مي سازد)؛ آنها به وسيله صفحه نشانگرها تست نمي شوند.
براي آزمايش چراغ هاي هشدار، از ابزار عيب يابي (CLIP يا NXR) وارد وضعيت فرمان "تست چراغ هشدار دهنده ايراد" واحدهاي 
کنترل الکترونيکي كه كنترل چراغ هشدار مربوطه را به عهده دارند شويد، مگر در مورد چراغ هشدار دهنده حداقل ميزان سطح سوخت كه 

توسط صفحه نشانگرها تست مي شود.
ايراد احتمالي يك چراغ هشدار تعويض صفحه نشانگرها را ايجاب مي نمايد.

ـ
ـ

صفحه نشانگرها
عيب يابي - كارهاي مقدماتي
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دسترسي به حالت عيب يابي و تغيير صفحات
اين عملكرد در حالت هاي زير قابل مشاهده است:

مدل با يا بدون كامپيوتر صفحه نشانگرها

ورودي:

.APC با فشار طوالني روي دكمه "صفر كردن" كيلومتر شمار به مدت ۵ ثانيه در وضعيت

نمايش:

نمايش اطالعات كامپيوتر صفحه نشانگرها با فشار پي در پي روي دكمه "صفر كردن" كيلومتر شمار انجام مي شود.

خروج:

خروج خودكار از مرحله عيب يابي پس از ۵ دقيقه.
خروج از مرحله عيب يابي پس از بسته شدن سوئيچ.

خروج از مرحله عيب يابي با فشار طوالني روي دكمه "صفر كردن" كيلومتر شمار، اين عمليات خطاهاي ذخيره شده را پاك 
مي كند.

توصيف مرحله تست نشانگرهاي عقربه اي
نشانگرهاي عقربه اي هم زمان فعال مي شوند.

سرعت سنج براي مدت زمان   ۱ثانيه و طي مراحل km/h 40 ، سرعت هاي 0 تا km/h 170  را نمايش مي دهد.

دور سنج موتور براي مدت زمان ۱  ثانيه و طي مراحل rpm 1000  مقادير 0  تا rpm 7000 را نمايش مي دهد.

ـ

ـ

ـ
ـ
ـ

صفحه نشانگرها
عيب يابي - كارهاي مقدماتي
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نمايش اطالعات كامپيوتر صفحه نشانگرها و كمك به عيب يابي سيستم
صفحه يك: كليه چراغ هاي هشدار دهنده به همراه نسخه نرم افزار + ساعت كامپيوتر صفحه نشانگرها روشن هستند.

صفحه دوم: تمام خانه ها روي كامپيوتر صفحه نشانگرها روشن هستند.

صفحه سوم: "نمايش رقم ليتر"
اگر خطاي موجود از نوع "مدار باز يا اتصال كوتاه" باشدف نمايش به صورت "- - -" است.

صفحه چهارم: "دبي سوخت به ليتر/ ساعت" اطالعات با موتور روشن.
اگر خطاي موجود از نوع "مدار باز يا اتصال کوتاه" باشد، نمايش به صورت "- -" است.

صفحه پنجم: "خرابي هاي ذخيره شده حسگر" بدون خطاي موجود يا ذخيره  شده به صورت "- - - - -" نمايش داده مي شود.

خطاهاي ذخيره شده و موجود "دماي مايع خنك كننده" به صورت هاي زير نمايش داده مي شوند "TO- - - " براي مدار باز،
"TC- - - " براي اتصال کوتاه.

خطاهاي "دماي مايع خنك كننده" قابل توجه نيستند، خطاي "TO" هنگامي كه موتور سرد است، نبايد مالك قرار گيرد.

خطاهاي ذخيره شده و موجود "گيج بنزين" به صورت هاي زير نمايش داده مي شود " - -JO-" براي مدار باز،
" - -JC-" براي اتصال کوتاه.

براي عدم وجود سيگنال دبي سوخت، خطاهاي ذخيره شده و موجود "دبي سوخت" به صورت " - - - -D" نمايش داده مي شود.

خطاهاي "دبي سوخت" فقط برروي مدل هايي كه داراي كامپيوتر صفحه نشانگر هستند، بايد مالك قرار گيرند.

كليه خطاهاي نمايش داده شده صفحه "خرابي هاي ذخيره شده حسگر" خطاهايي هستند كه شناسايي شده اند ولي ديگر به عنوان خطاي موجود 
تأييد نمي شوند.

در صورت وجود خطاهاي ذخيره شده يا موجود متعدد، اين خطاها به  صورت تك خطي و روي همان خط نمايش داده شده اند.

براي پاك كردن خطاهاي ذخيره شده و خروج از مرحله عيب يابي خودكار، يك فشار طوالني روي دكمه "صفر كردن" كيلومتر شمار وارد كنيد.

ـ

ـ

ـ

صفحه نشانگرها
عيب يابي - كارهاي مقدماتي
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۱. عملكرد نشانگرهاي عقربه اي
نشانگر سرعت

اطالعات مربوط به سرعت خودرو با يك اتصال سيمي به صفحه نشانگرها منتقل مي شود. 
اطالعات توسط يك حسگر روي جعبه دنده ايجاد مي گردد.

نشانگر دور موتور

اطالعات دور موتور با يك اتصال سيمي به صفحه نشانگرها منتقل مي شود (اطالعات تهيه شده توسط واحد كنترل الكترونيكي موتور).

۲. عملكرد كامپيوتر صفحه نشانگرها
نمايشگر ميله اي دماي مايع خنك كننده

اطالعات مربوط به دماي مايع خنك كننده با يك اتصال سيمي به صفحه نشانگرها منتقل مي شود. اطالعات توسط حسگر دماي مايع خنك كننده 
ايجاد مي گردد.

از C° 115  به باال، كليه خانه ها   و چراغ هاي هشدار دهنده روشن هستند.
از C° 105  تا C° 115 ، نه خانه  روشن است.

از C° 80  تا C° 105 ، شش خانه  روشن است.
از C° 50  تا C° 80 ، سه خانه  روشن است.

براي دماي كمتر از  C° 50  كليه خانه ها خاموش هستند.

نمايشگر ميله اي ميزان سطح سوخت و چراغ هشدار دهنده حداقل ميزان سطح سوخت

چراغ هشدار دهنده "حداقل ميزان سطح سوخت" هنگامي كه به آستانه سوخت ذخيره برسد و نشانگر ميله اي خاموش شود، فعال مي گردد.

محاسبه ميزان سطح سوخت و بررسي عملكرد چراغ هشدار با پردازش اطالعات از طريق سيم گيج بنزين انجام مي شود.

مالحظات خاص در مورد عملكرد در حالت سوئيچ باز
يك تست خودكار ۳ ثانيه اي چراغ هشدار دهنده "حداقل ميزان سطح سوخت" در حالت سوئيچ باز انجام مي شود.

حالت ۱: اگر گيج بنزين متصل است ولي ميزان سطح سوخت در باك كمتر از آستانه سوخت ذخيره است، چراغ هشدار پس از ۳  ثانيه با توجه به 
اطالعات ميزان سطح سوخت روشن مي ماند (با توجه به برنامه ريزي انجام شده).

حالت ۲: اگر گيج بنزين متصل نيست و در زمان اولين سوئيچ باز همراه با خطا است، ابتدا يك چشمك زني سريع ۲ ثانيه اي چراغ هشدار دهنده 
"حداقل ميزان سطح سوخت" فعال مي شود، سپس بعد از حداكثر ۱ دقيقه و  ۴۰ ثانيه (زمان تشخيص خطا)، نمايشگر ميله اي ميزان سطح 

سوخت خاموش شده و چراغ هشدار دهنده حداقل ميزان سطح سوخت به طور دايم روشن مي ماند.
حالت ۳: اگر گيج بنزين متصل نيست و چراغ هشدار قبل از اين سوئيچ باز نيز روشن بوده باشد چراغ هشدار دهنده "حداقل ميزان سطح 

سوخت" روشن مي ماند و بعد از ۱ دقيقه و ۴۰ ثانيه، نمايشگر ميله اي نيز خاموش مي شود.

صفحه نشانگرها
عيب يابي - عملکرد سيستم
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چراغ هشدار فشار روغن

هنگام روشن كردن خودرو، چراغ هشدار فشار روغن روشن مي شود.
وقتي موتور كار مي كند و فشار روغن كافي است، چراغ هشدار خاموش مي شود

اطالعات مربوط به فشار روغن با يك اتصال سيمي به صفحه نشانگرها منتقل مي شود.
اطالعات توسط حسگر فشار روغن ايجاد مي  گردد.

۳. كيلومترشمار
كيلومترشمار كلي

كيلومترشمار كلي به محض باز كردن سوئيچ به نمايش در مي آيد.
فشار برروي دکمه هاي نمايش پي در پي "كامپيوتر صفحه نشانگرها" يا دكمه "صفر كردن" امكان رفتن به صفحه بعد را فراهم مي كند.

كيلومترشمار جزئي

كيلومترشمار جزئي در محل و جاي كيلومتر شمار كلي با يك فشار كوتاه برروي دكمه هاي "كامپيوتر صفحه نشانگرها" يا "صفر كردن" نمايش 
داده مي شود.

جز در حالت هاي زير:
صفر كردن آن با يك فشار طوالني برروي دكمه "صفر كردن" صفحه نشانگرها انجام مي شود،

صفر كردن كيلومتر شمار جزئي با صفر كردن كامپيوتر صفحه نشانگرها متفاوت است (مسافت طي شده).

کامپيوتر صفحه نشانگرها

اطالعات مختلف كامپيوتر صفحه نشانگرها در محل و جاي كيلومترشمارهاي كلي با فشار دادن دكمه انتهاي دسته كنترل برف پاک کن (دكمه 
"كامپيوتر صفحه نشانگرها") نشان داده مي شود. صفر كردن آن (صفر كردن شمارشگر) با يك فشار طوالني برروي دكمه "صفر كردن" انجام 

مي شود.

اطالعات كامپيوتر صفحه نشانگرها پس از كيلومترشمار جزئي به طور پي در پي روي صفحه نمايش به صورت زير نشان داده مي شود:
سوخت مصرف شده (به litres/100 km) پس از آخرين صفر كردن شمارشگر،

مصرف متوسط (به litres/100 km) پس از آخرين صفر كردن شمارشگر.

اين مقدار فقط پس از پيمودن مسافت m  400  نمايش داده مي شود.
اين عمل با در نظر گرفتن مسافت طي شده و سوخت مصرف شده از زمان آخرين صفر کردن شمارشگر انجام مي شود.

.(litres/100 km به) مصرف لحظه اي

فقط وقتي سرعت خودرو حدودًا از km/h 30  تجاوز نمايد، نمايش داده مي شود.
در وضعيتي كه پا از روي پدال گاز برداشته شده، اگر سرعت بيشتر از km/h 30  باشد، مصرف لحظه اي برابر 0 است.

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

صفحه نشانگرها
عيب يابي - عملکرد سيستم
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تخمين مسافت قابل پيمودن با سوخت باقيمانده (به كيلومتر).

اين مسافت فقط پس از طي مسافت حدودي m 400  نمايش داده مي شود. اين مقدار تخميني با محاسبه مسافت طي شده، بنزين باقيمانده در 
مخزن و ميزان مصرف سوخت به دست مي آيد.

يادآوري:
مسافت قابل پيمودن ۳ دقيقه پس از روشن شدن چراغ هشدار حداقل ميزان سطح سوخت ديگر نمايش داده نمي شود.

مسافت طي شده از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.
سرعت متوسط از زمان آخرين صفر كردن شمارشگر.

پس از طي مسافت m 400   نمايش داده مي شود سرعت متوسط از تقسيم مسافت طي شده بر زمان سپري شده از هنگام آخرين صفر كردن 
شمارشگر به دست مي آيد. كامپيوتر صفحه نشانگرها زمان سنج مخصوص به خود را دارد.

چراغ هشدار باال بودن ترمز دستي و تشخيص خرابي روي مدار ترمز
سوئيچ ترمز دستي.

سوئيچ كنترل حداقل سطح ترمز.
.(ABS فقط با) ايراد در توزيع كننده الكترونيكي سيستم ترمز

ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

صفحه نشانگرها
عيب يابي - عملکرد سيستم
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منتقل كننده اطالعاتقابليت تستعملكرد الكتريكينشانگر

واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين خيراتصال بدنهدرب ها و درب صندوق1
(UCH)

دسته چراغ روشناييخيرV 12  + چراغ هاي نور پايين2
دسته چراغ روشناييخيرV 12  + چراغ هاي نور باال3
دسته چراغ روشناييخيرV 12  + چراغ  مه شكن عقب4
دسته چراغ روشناييخيرV 12  + چراغ هاي مه شكن جلو5

واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين خيرV 12  + چراغ هاي راهنماي چپ و راست6
(UCH)

اتصال بدنهايراد شارژ باتري7
خير (ولي روشن، در 
زمان خاموش بودن 

موتور)
دينام

ايراد سوخت رساني درجه اهميت ۲ 8
۳ ثانيه براي هر اتصال بدنهدماي مايع خنك كننده موتور

واحد كنترل الكترونيكي موتورسوخت رساني

اتصال بدنههشدار فشار روغن9
خير (ولي روشن، در 
زمان خاموش بودن 

موتور)
حسگر فشار روغن

10

باال بودن ترمز دستي + حداقل ميزان 
(ABS بدون) سطح روغن ترمز

بدنه

سوئيچ ترمز دستيسوئيچ كنترل حداقل خير
ميزان سطح سوخت

سوئيچ ترمز دستي + حداقل ميزان 
سطح روغن ترمز + توزيع كننده 
(ABS با) الكتريكي سيستم ترمز

 ۳ ثانيه براي هر 
ABS

سوئيچ ترمز دستي + سوئيچ كنترل 
حداقل ميزان سطح روغن ترمز + واحد 

ABS كنترل الكترونيكي

 ۳ ثانيه براي هر اتصال بدنهسيستم ضد قفل چرخ ها (فعال)12
ABSABS واحد کنترل الکترونيکي

 ۳ ثانيه براي هر اتصال بدنهكيسه هوا13
واحد كنترل الكترونيكي کيسه هواكيسه هوا

14(Airbag Off) ۳ ثانيه براي هر اتصال بدنهكيسه هوا غير فعال 
واحد كنترل الكترونيكي کيسه هواكيسه هوا

خير (روشن هنگام اتصال بدنهگرم کن شيشه عقب15
صفحه نگهدارنده رلهفعال كردن عملكرد)

 ۳ ثانيه با صفحه اتصال بدنههشدار حداقل ميزان سطح سوخت16
نشانگرها

کنترل صفحه نشانگرها (اطالعات گيج 
بنزين)

18OBD۳ ثانيه براي هر اتصال بدنه 
واحد كنترل الكترونيكي موتورسوخت رساني

خير (روشن هنگام اتصال بدنهاعالم نبستن كمربند ايمني19
قفل کمربندفعال كردن عملكرد)

صفحه نشانگرها
عيب يابي - عملکرد سيستم
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اتصال الكتريكي (۲۴  پايه خاكستري)
اتصال الكتريكي خاكستري ۲۴ پايه اي فقط روي مدل هاي MG و HG نصب شده است.

مشخصاتپايه
استفاده نشده1
استفاده نشده2
چراغ هشدار غير فعال بودن كيسه هواي 3

سرنشين
استفاده نشده4
استفاده نشده5
استفاده نشده6
استفاده نشده7
استفاده نشده8
استفاده نشده9

استفاده نشده10
استفاده نشده11
چراغ هشدار باز بودن درب12
13(ABS بدون) اتصال بدنه

چراغ هشدار ايراد توزيع کننده الکترونيکي 
(ABS با) سيستم ترمز

استفاده نشده14
استفاده نشده15
16(ABS بدون) اتصال بدنه

(ABS با) ABS چراغ هشدار ايراد
استفاده نشده17
استفاده نشده18
سيگنال اطالعات مصرف سوخت19
استفاده نشده20
استفاده نشده21
استفاده نشده22
استفاده نشده23
استفاده نشده24

صفحه نشانگرها
عيب يابي - جدول جانمايي پايه هاي واحد كنترل الكتريكي
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اتصال الكتريكي (۲۴ پايه سياه)
مشخصاتپايه
سوئيچ چراغ هشدار قفل نرم افزار1
چراغ هشدار دماي مايع خنك كننده2
استفاده نشده3
نشانگر ايراد سيستم كنترل آاليندگي4
نشانگر چراغ   مه شکن عقب5
نشانگر چراغ هاي مه شکن جلو6
اتصال بدنه7
سيگنال - گيج بنزين8
تغذيه + باتري9
تغذيه بعد از سوئيچ10
تغذيه + چراغ هاي كوچك11
سيگنال + دماي مايع خنك كننده12
نشانگر شارژ باتري13
چراغ هشدار فشار روغن14
نشانگر چراغ راهنما15
چراغ هشدار ترمز دستي + ميزان سطح 16

روغن ترمز
چراغ هشدار شيشه گرمكن عقب17
نشانگر چراغ هاي نور باال18
نشانگر چراغ هاي نور پايين19
نشانگر ايراد كيسه هوا20
سيگنال دور موتور21
سيگنال سرعت خودرو22
راه انداز نمايش پي در پي (كامپيوتر صفحه 23

نشانگرها)
سيگنال + ميزان سطح سوخت24

L۹۰ صفحه نشانگرهاي

صفحه نشانگرها
عيب يابي - جدول جانمايي پايه هاي واحد كنترل الكتريكي
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عمليات تعويض

قبل از تعويض صفحه نشانگرها، عمليات عيب يابي را اجرا نماييد.

عمليات باز كردن و نصب مجدد صفحه نشانگرها: به MR مكانيك رجوع كنيد.

تعويض صفحه نشانگرها پس از تأييد بخش پشتيباني فني انجام مي شود.

ـ

ـ

ـ

صفحه نشانگرها
عيب يابي - تعويض قطعات
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دور موتور

ALP1نشانگر روي صفر است يا اطالعات نادرست مي باشد

دماي مايع خنك كننده

ALP2اطالعات وجود ندارد يا نادرست است

ميزان سطح سوخت

ALP3اطالعات وجود ندارد يا نادرست است

ALP4چراغ هشداردهنده حداقل ميزان سطح سوخت روشن مي ماند

خطاي سيستم سوخت رساني با درجه اهميت ۲ / دماي مايع خنك كننده

ALP5چراغ هشدار روشن مي ماند

خطاي سيستم سوخت رساني با درجه اهميت ۱

ALP6چراغ هشدار روشن مي ماند

سرعت خودرو

نشانگر روي صفر است يا اطالعات نادرست مي باشد
ALP7(اطالعات ايجاد شده توسط جعبه دنده)

ايراد کيسه هوا

ALP8چراغ هشدار روشن مي ماند

هشدار فشار روغن

ALP9چراغ هشدار روشن مي ماند

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نظر مشتري
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چراغ هاي نور پائين

ALP10چراغ هشدار درست كار نمي كند

چراغ هاي نور باال

ALP11چراغ هشدار درست كار نمي كند

چراغ هاي  مه شکن عقب

ALP12چراغ هشدار درست كار نمي كند

چراغ هاي مه شکن جلو

ALP13چراغ هشدار درست كار نمي كند

ABS ايراد سيستم

ALP14چراغ هشدار درست كار نمي كند

چراغ هاي راهنما

ALP15چراغ هشدار درست كار نمي كند

سيستم ضد سرقت

ALP16چراغ هشدار سيستم ضد سرقت روشن مي ماند يا هنگام حركت چشمك مي زند

ALP17هنگام سوئيچ بسته چراغ هشدار خاموش مي ماند

ايراد شارژ باتري

ALP18چراغ هشدار روشن مي ماند (موتور روشن)

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نظر مشتري
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باال بودن ترمز دستي و تشخيص ايراد روي مدار ترمز

(ABS بدون) چراغ هشدار درست كار نمي كندALP19

(ABS با) چراغ هشدار درست كار نمي كندALP20

گرم کن شيشه عقب

ALP21چراغ هشدار روشن نمي شود

صفحه نشانگرها

ALP22هنگام سوئيچ باز، بدون نمايش است

کامپيوتر صفحه نشانگرها يا كيلومتر شمار جزئي يا ساعت

ALP23صفر كردن شمارشگر در هر بار بستن سوئيچ

چراغ هشدار باز بودن درب ها

ALP24چراغ هشدار روشن نمي شود

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نظر مشتري
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ALP1
نشانگر دور موتور روي صفر است يا اطالعات درست نيست
منتقل كننده اطالعات: واحد كنترل الكترونيكي موتور

با واحد كنترل الكترونيكي موتور ارتباط برقرار كنيد.
وجود اطالعات در مورد دور موتور و صحت آنرا بررسي كنيد.

چنانچه اطالعات در باره دور موتور صحيح نيستند يا اصًال وجود ندارند، سيستم سوخت رساني را عيب يابي كنيد.
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم روي اتصال H7 بين قطعات 120 (واحد كنترل الكترونيكي موتور) و 247 
(صفحه نشانگرها) را بررسي كنيد.

در صورت نياز آنرا را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، مرحله عيب يابي خودكار صفحه نشانگرها را فعال كنيد.
اگر مرحله عيب يابي خودكار درست نبود، با بخش پشتيباني فني تماس حاصل نماييد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP2
اطالعات در مورد دماي مايع خنك كننده وجود ندارد يا اطالعات اشتباه است

اطالعات ارائه شده توسط سنسور دماي مايع خنك كننده

نحوه نصب و وضعيت اتصال الكتريكي 3 پايه  اي حسگر دماي مايع خنك كننده را بررسي كنيد.
در صورت لزوم اتصال الكتريكي را تعمير كنيد.

مقاومت حسگر دماي مايع خنك كننده را بين پايه ۱۲ و اتصال بدنه اندازه گيري كنيد.
چنانچه مقاومت به صورت زير نيست، حسگر دماي مايع خنك كننده را تعويض كنيد:

825   Ω 927 تا   Ω    =    80 °C   50  تا  
273  Ω  300 تا  Ω    =     105 °C 80 تا  
124  Ω  136 تا  Ω    =     115 °C 105 تا

  103  Ω   =   115 °C   دماي هشدار

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال زير بررسي كنيد:
اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها پايه 12    پايه A اتصال الكتريكي 3 پايه اي  حسگر مايع خنك كننده

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP3
اطالعات در مورد مقدار سوخت وجود ندارد يا اطالعات اشتباه است

اطالعات ارايه شده توسط گيج بنزين

مرحله عيب يابي خودكار صفحه نشانگرها را فعال كنيد.
اگر مرحله عيب يابي خودكار درست نبود، با بخش پشتيباني فني تماس حاصل نماييد.

اگر مرحله عيب يابي خودكار صحيح است، دسته سيم را بين گيج بنزين و صفحه نشانگرها به نحوي قرار دهيد تا بتوانيد اطالعات درست را 
دريافت نماييد.

به دنبال آسيب هاي احتمالي روي دسته سيم  باشيد، اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

بررسي كنيد كه باك بنزين تغيير شكل نداده باشد.
در صورت لزوم باك بنزين را تعويض نماييد.

وضعيت نصب گيج بنزين را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اتصال الكتريكي گيج بنزين را جدا كنيد، مقاومت بين پايه هاي B1 و A1 گيج بنزين را اندازه گيري نماييد.
باك پر =  Ω ± 10 Ω 33   (باك ۵۰  ليتري)

 110 Ω ± 10 Ω  = باك سه چهارم
 166 Ω ± 10 Ω  = باك نصفه

 232 Ω ± 10 Ω  = باك يك چهارم
 313 Ω ± 10 Ω  = باك خالي

در صورت عدم تطابق، گيج بنزين را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسي كنيد :
گيج پايه A1    پايه8  اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

گيج پايه B1    پايه 24 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP4چراغ هشداردهنده حداقل ميزان سطح سوخت روشن مي ماند

مرحله عيب يابي خودكار صفحه نشانگرها را فعال كنيد.
اگر مرحله عيب يابي خودكار درست نبود، با بخش پشتيباني فني تماس حاصل نماييد.

اگر مرحله عيب يابي خودكار صحيح است، وضعيت نصب گيج بنزين را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنرا تعمير كنيد.

اتصال الكتريكي گيج بنزين را جدا كنيد، مقاومت بين پايه هاي B1 و A1 گيج بنزين را اندازه گيري نماييد.
باك پر =  Ω ± 10 Ω 33   (باك ۵۰  ليتري)

 110 Ω ± 10 Ω  = باك سه چهارم
 166 Ω ± 10 Ω  = باك نصفه

 232 Ω ± 10 Ω  = باك يك چهارم
 313 Ω ± 10 Ω  = باك خالي

در صورت عدم تطابق، گيج بنزين را تعويض نماييد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسي كنيد:
گيج پايه A1    پايه 8  اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
گيج پايه B1    پايه 24 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد

www.CarGarage.ir



83A

83A-22

L90 صفحه نشانگرهاي

ALP5
چراغ هشدار ايراد سيستم سوخت رساني با درجه اهميت ۲ / چراغ 

هشدار دماي مايع خنك كننده روشن مي ماند
منشأ پيغام: واحد كنترل الكترونيكي موتور

عمليات عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسي كنيد :
واحد كنترل الكترونيكي موتور پايه 9   پايه 2 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP6
چراغ هشدار ايراد سيستم سوخت رساني با درجه اهميت ۱ روشن مي ماند

منشأ پيغام: واحد كنترل الكترونيكي موتور

عمليات عيب يابي سيستم سوخت رساني را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسي كنيد :
واحد كنترل الكترونيكي موتور پايه 34    پايه 4 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP7
نشانگر سرعت خودرو روي صفراست يا اطالعات درست نيست

اطالعات ايجاد شده توسط جعبه دنده

مرحله عيب يابي خودكار صفحه نشانگرها را فعال كنيد.
عملكرد صحيح عقربه را در تمام دامنه هاي سرعت بررسي كنيد.

اگر مرحله عيب يابي خودكار درست نبود، با بخش پشتيباني فني تماس حاصل نماييد.
به كمك ابزار عيب يابي، بررسي كنيد كه UCH اطالعات مربوط به سرعت خودرو را هنگام تست جاده به طور صحيح دريافت مي كند.

در صورت عدم وجود اطالعات مربوط به "سرعت خودرو" روي UCH، عمليات زير را انجام دهيد.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اتصال الكتريكي حسگر دورسنج را جدا كنيد، وجود جريان V 12  +  در پايه A حسگر، و وجود اتصال بدنه روي 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 كنيد. از عملكرد صحيح رله سيستم سوخت رساني (1047) مطمئن شويد. در صورت 
لزوم آنرا تعويض كنيد. 

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد :
رله سيستم سوخت رساني (1047)

پايه A5    پايه A حسگر دور سنج
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

در صورت عدم وجود اتصال بدنه عمليات زير را انجام دهيد:
عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال بدنه   پايه B2 حسگر دور سنج
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ

ـ

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد :
حسگر دور سنج پايه B1     پايه 22 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

EH1 UCH پايه 6 اتصال الكتريكي سياه    B1 حسگر دور سنج پايه
EH1 UCH اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها پايه 22    پايه 6 اتصال الكتريكي سياه

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، حسگر دور سنج را تعويض نماييد

در صورت وجود اطالعات مربوط به "سرعت خودرو" روي UCH، عمليات زير را انجام دهيد

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد :
حسگر دور سنج پايه B1    پايه 22 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

EH1 UCH اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها پايه 22    پايه 6 اتصال الكتريكي سياه
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP8
چراغ هشدار ايراد كيسه هوا روشن مي ماند

اطالعات ايجاد شده توسط واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا

عمليات عيب يابي را روي عملكرد "پيش کشنده هاي کمربند ايمني كيسه هاي هوا" انجام دهيد.
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:
واحد كنترل الكترونيكي کيسه هوا پايه 7    پايه 20 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP9
چراغ هشدار دهنده فشار روغن روشن مي ماند
اطالعات ايجاد شده توسط حسگر فشار روغن

وضعيت فرسودگي كلي موتور را بررسي نماييد (سطح روغن، فشار روغن، مدار روغن...).
عدم نشت قابل توجه بيروني روغن را بررسي كنيد.

در صورت نياز آنرا را تعمير كنيد.

در حالي كه موتور كار مي كند، دسته سيم بين حسگر فشار روغن و صفحه نشانگرها را لمس كنيد تا با خاموش شدن چراغ  هشدار محل 
اتصالي مشخص شود.

به دنبال آسيب هاي احتمالي روي دسته سيم ها باشيد، وضعيت و مدار اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

در حالي كه موتور كار مي كند، عايق بودن اتصال بدنه پايه  1 حسگر فشار روغن را بررسي كنيد.
در صورت وجود اتصالي روي اتصال بدنه، حسگر فشار روغن را بررسي كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:
حسگر فشار روغن پايه 1    پايه 14 اتصال سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP10نشانگر چراغ نور پايين درست عمل نمي كند

اين روند عيب يابي را فقط در موارد زير دنبال كنيد:
چراغ هاي نور پايين روشن هستند و نشانگر خاموش مي ماند،
چراغ هاي نور پايين خاموش هستند و نشانگر روشن مي ماند.

ـ
ـ

چراغ هاي نور پايين روشن هستند ولي نشانگر خاموش مي ماند.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

دسته چراغ روشنايي را در وضعيت روشن بودن چراغ هاي نور پايين قرار دهيد.
وجود جريانV 12  +  در پايه 19 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها را بررسي كنيد.

در صورت وجود جريان  V 12 + ، صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.
در صورت عدم وجود جريان  V 12  + ، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه S9    پايه 19 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ
ـ

چراغ هاي نور پايين خاموش هستند ولي نشانگر روشن مي ماند.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

دسته چراغ روشنايي در وضعيت خاموش.
وجود جريان V 12  +  در پايه 19  اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها را بررسي كنيد.

در صورت عدم وجود جريانV 12 +  ، صفحه نشانگرها را تعويض كنيد.
در صورت وجود جريان V 12 + ، عايق كاري،  پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه S9    پايه 19 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ
ـ

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP11نشانگر چراغ هاي نور باال درست عمل نمي كند

اين روند عيب يابي را فقط در موارد زير دنبال كنيد:
چراغ هاي نور باال روشن هستند و نشانگر خاموش مي ماند،
چراغ هاي نور باال خاموش هستند و نشانگر روشن مي ماند.

ـ
ـ

چراغ هاي نور باال روشن هستند ولي نشانگر خاموش مي ماند.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

دسته چراغ روشنايي را در وضعيت روشن بودن چراغ هاي نور باال قرار دهيد.
وجود جريان V 12  +  در پايه 18 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها را بررسي كنيد.

در صورت وجود جريان V 12 + ، صفحه نشانگرها را تعويض كنيد.
در صورت عدم وجود جريان  V 12  + ، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه  S11    پايه 18  اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ
ـ

چراغ هاي نور باال خاموش هستند ولي نشانگر روشن مي ماند.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

دسته چراغ روشنايي در وضعيت خاموش.
وجود جريان V 12 +  را در پايه 18 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها بررسي كنيد.

در صورت عدم وجود جريان  V 12 + ، صفحه نشانگرها را تعويض كنيد.
در صورت وجود جريان V 12 + ، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصال زير بررسي كنيد:

جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه  S11   پايه 18 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ
ـ

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP12نشانگر چراغ  مه شكن عقب درست عمل نمي كند

اين روند عيب يابي را فقط در موارد زير دنبال كنيد:
چراغ هاي مه شكن روشن هستند و نشانگر خاموش مي ماند،
چراغ هاي مه شكن خاموش هستند و نشانگر روشن مي ماند.

ـ
ـ

چراغ  مه شكن عقب روشن هستند ولي نشانگر خاموش مي ماند.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

دسته چراغ روشنايي را در وضعيت روشن بودن چراغ  مه شكن عقب قرار دهيد.
وجود جريان V 12  +  را در پايه 5  اتصال الكتريكي سياه  صفحه نشانگرها را بررسي كنيد.

در صورت وجود جريان  V 12 + ، صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.
در صورت عدم وجود جريان V 12  + ، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه S20    پايه 5  اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ
ـ

چراغ  مه شكن عقب خاموش است ولي نشانگر روشن مي ماند.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

دسته چراغ روشنايي در وضعيت خاموش.
وجود جريان V 12  +  در پايه 18 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها را بررسي كنيد.

در صورت عدم وجود جريان  V 12 + ، صفحه نشانگرها را تعويض كنيد.
در صورت وجود جريان  V 12  + ، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

جعبه فيوز محفظه سرنشين پايه S20    پايه 5 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ
ـ

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP13نشانگر چراغ هاي مه شكن جلو درست عمل نمي كند

چراغ هاي مه شكن جلو روشن هستند ولي نشانگر خاموش مي ماند.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

دسته چراغ روشنايي را در وضعيت روشن بودن چراغ هاي مه شكن جلو قرار دهيد.
وجود جريان V 12  +   در پايه 6 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها را بررسي كنيد.

در صورت وجود جريان V 12 + ، صفحه نشانگرها را تعويض نماييد.
در صورت عدم وجود جريان V 12  + ، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

صفحه نشانگرها پايه 6    پايه A5 صفحه نگهدارنده رله (299)
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ
ـ

چراغ هاي مه شكن جلو خاموش هستند ولي نشانگر روشن مي ماند.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

دسته چراغ روشنايي در وضعيت خاموش.
وجود جريان V 12  +   در پايه 6 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها را بررسي كنيد.

در صورت عدم وجود جريان V 12 + ، صفحه نشانگرها را تعويض كنيد.
در صورت وجود جريان V 12  + ، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

صفحه نشانگرها پايه 6    پايه A5 صفحه نگهدارنده رله (299)
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

ـ
ـ

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP14
چراغ هشدار ABS درست عمل نمي كند

ABS منشأ پيغام: واحد كنترل الكترونيكي

چراغ هشدار ABS حتي هنگام باز كردن سوئيج پيوسته خاموش مي ماند.

عمليات عيب يابي ABS را انجام دهيد. 
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد. 
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اتصال واحد كنترل الكترونيكي ABS را جدا كنيد و روشن شدن چراغ هشدار را روي صفحه نشانگر بررسي كنيد.
اگر چراغ هشدار روشن نمي شود، عايق كاري نسبت به سيم بدنه، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

واحد كنترل الكترونيكي ABS پايه 22    پايه 16 اتصال الكتريكي خاكستري صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

چراغ هشدار ABS پيوسته روشن مي ماند.

عمليات عيب يابي ABS را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

عايق كاري نسبت به جريانV 12  + ، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:
واحد كنترل الكترونيكي ABS پايه 22    پايه 16 اتصال الكتريكي خاكستري صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.
در حاليكه اتصال واحد كنترل الكترونيكي نصب شده ، سوئيچ باز است و اتصال صفحه نشانگرها قطع شده است، عايق كاري نسبت به بدنه را 

در پايه 16 اتصال الكتريكي خاكستري صفحه نشانگرها بررسي كنيد.
در صورت وجود جريان دراتصال بدنه، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP15
نشانگر چراغ هاي راهنما درست عمل نمي كند

منشأ پيغام: واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين

اگر عملکرد چراغ هاي راهنما غير عادي است، عمليات عيب يابي UCH را انجام دهيد

اتصال و وضعيت اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اتصاالت الكتريكي صفحه نشانگر و UCH را جدا كنيد، سپس عايق كاري، پيوستگي وعدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصال زير برسي نماييد:
اتصال الكتريكي سياه EH1 UCH پايه 5    پايه 15 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP16
چراغ هشدار سيستم ضد سرقت هنگامي كه خودرو در حركت است، 

چشمك مي زند يا روشن مي  ماند
منشأ پيغام: واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين

چراغ هشدار سيستم ضدسرقت روشن مي ماند.

عمليات عيب يابي سيستم ضد سرقت را انجام دهيد.
بررسي كنيد كه هنگام فعال كردن فرمان " AC005" چراغ هشدار سيستم ضد سرقت خاموش شده و دوباره روشن مي شود.

سوئيچ را ببنديد سپس اتصال الكتريكي سياه UCH را جدا كنيد.
اگر هنگام سوئيچ باز چراغ هشدار روشن نيست، UCH مي تواند خراب باشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

اگرچراغ هشدار همچنان روشن است، عايق كاري نسبت به جريان V 12   + وعدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:
اتصال الكتريكي سياه EH1 UCH پايه 32    پايه 1 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

چراغ هشدار سيستم ضدسرقت هنگامي كه خودرو در حركت است، چشمك مي زند.

عمليات عيب يابي سيستم ضد سرقت را انجام دهيد.
بررسي كنيد كه وضعيت"ET130" هنگامي كه موتور كار مي كند، "خاموش" را نشان دهد.

اگر شرايط اين چنين نيست، (به بخش 82A، سيستم ضد سرقت، عملكرد سيستم  رجوع كنيد).

سوئيچ را ببنديد سپس اتصال الكتريكي سياه UCH را جدا كنيد.
اگر هنگام سوئيچ باز چراغ هشدار روشن نيست، UCH مي تواند خراب باشد، با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

اگرچراغ هشدار همچنان روشن است، عايق كاري نسبت به جريان V 12   + وعدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:
اتصال الكتريكي سياه EH1 UCH پايه 32   پايه 1 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP17
چراغ هشدار سيستم ضدسرقت وقتي سوئيچ بسته است، خاموش مي ماند

منشأ پيغام: واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين

عمليات عيب يابي UCH را انجام دهيد.
بررسي كنيد كه هنگام فعال كردن فرمان "AC005" چراغ هشدار سيستم ضد سرقت خاموش شده و دوباره روشن مي شود.

اگر چراغ هشدار همچنان خاموش است، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:
اتصال الكتريكي سياه EH1 UCH پايه 32   پايه 1 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP18
چراغ هشدار دهنده ايراد شارژ باتري روشن مي ماند (موتور روشن)

اطالعات ايجاد شده توسط دينام

مدار شارژ را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنرا تعمير كنيد.

دسته سيم بين دينام و صفحه نشانگرها را تكان داده و بررسي كنيد تا با خاموش شدن چراغ هشدار محل اتصالي مشخص شود.
به دنبال آسيب هاي احتمالي روي دسته سيم ها باشيد، وضعيت و مدار اتصاالت الكتريكي را بررسي كنيد. در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، اتصال الكتريكي صفحه نشانگرها را قطع كنيد سپس عايق كاري نسبت به بدنه در اتصال زير را بررسي كنيد:
اتصال الكتريكي سياه دينام پايه 1    پايه 13 اتصاالت الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP19 چراغ هشدار باال بودن ترمز دستي و تشخيص ايراد در مدار ترمز
(ABS بدون) درست عمل نمي كند

چراغ هشدار ترمز حتي وقتي كه ترمز دستي پايين است، روشن مي ماند.
ميزان سطح روغن ترمز را بررسي كنيد.

در صورت لزوم ميزان روغن را به سطح مناسب برسانيد.
عدم نشت در سيستم مدار ترمز را بررسي كنيد.

اتصال سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز را جدا كنيد.
عملكرد صحيح سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز را بررسي كنيد.

.A و B سوئيچ داخل روغن، عدم اتصال بين قطب هاي
.A و B سوئيچ خارج از روغن، اتصالي بين قطب هاي

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

ـ
ـ

عايق كاري اتصال زير را بررسي كنيد:
سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز پايه B    پايه 16 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.
وجود اتصال بدنه را در پايه هاي 13 و  16 اتصال الكتريكي خاكستري صفحه نشانگرها بررسي كنيد.

عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد :
صفحه نشانگرها اتصال الكتريكي خاكستري پايه 13    بدنه
صفحه نشانگرها اتصال الكتريكي خاكستري پايه 16    بدنه

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.
اتصال الكتريكي سوئيچ ترمز دستي را جدا كنيد.

عدم وجود اتصال بدنه در سوئيچ غير فعال، و وجود اتصال بدنه در سوئيچ فشار داده شده را بررسي كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.
عايق كاري اتصال زير را بررسي كنيد:

سوئيچ ترمز دستي    پايه 16 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

چراغ هشدار ترمز حتي وقتي ترمز د۵ستي باال است، خاموش مي ماند.
اتصال الكتريكي سوئيچ ترمز دستي را جدا كنيد.

عدم وجود اتصال بدنه در سوئيچ غير فعال، و وجود اتصال بدنه در سوئيچ فشار داده شده را بررسي كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.
عايق كاري اتصال زير را بررسي كنيد:

سوئيچ ترمز دستي    پايه 16 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP20
چراغ هشدار باال بودن ترمز دستي و تشخيص ايراد در مدار ترمز و 

چراغ هشدار ايراد سيستم توزيع كننده الكترونيكي ترمز درست كار 
(ABS با) نمي كند

چراغ هشدار ترمز حتي وقتي كه ترمز دستي پايين است، روشن مي ماند.
عمليات عيب يابي ABS را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

ميزان سطح روغن ترمز را بررسي كنيد.
در صورت لزوم ميزان روغن را به سطح مناسب برسانيد.

عدم نشت در سيستم مدار ترمز را بررسي كنيد.
اتصال سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز را جدا كنيد.

عملكرد صحيح سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز را بررسي كنيد.
.A و B سوئيچ داخل روغن، عدم اتصال بين قطب هاي

.A و B سوئيچ خارج از روغن، اتصالي بين قطب هاي
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.
عايق كاري اتصال زير را بررسي كنيد:

سوئيچ حداقل سطح روغن ترمز پايه B     پايه 16 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

عايق كاري اتصال زير را بررسي كنيد:
واحد كنترل الكترونيكي ABS پايه  12    پايه  13 اتصال الكتريكي خاكستري صفحه نشانگرها

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.
اتصال الكتريكي سوئيچ ترمز دستي را جدا كنيد.

عدم وجود اتصال بدنه در سوئيچ غير فعال، و وجود اتصال بدنه در سوئيچ فشار داده شده را بررسي كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.
عايق كاري اتصال زير را بررسي كنيد:

سوئيچ ترمز دستي   پايه 16 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

چراغ هشدار ترمز حتي وقتي ترمز دستي باال است، خاموش مي ماند.
اتصال الكتريكي سوئيچ ترمز دستي را جدا كنيد.

عدم وجود اتصال بدنه در سوئيچ غير فعال، و وجود اتصال بدنه در سوئيچ فشار داده شده را بررسي كنيد.
در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.
عايق كاري اتصال زير را بررسي كنيد:

سوئيچ ترمز دستي   پايه  16 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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ALP21
چراغ هشدار گرم کن شيشه عقب روشن نمي شود

(UCH) منشأ پيغام: واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين

عمليات عيب يابي UCH را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

وجود جريان V 12  +  در پايه 17 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها، زمانيكه سوئيچ فشارداده شده را بررسي كنيد.
در صورت عدم وجود جريان V 12  + ، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:

اتصال الكتريكي سياه صفحه نگهدارنده رله پايه  3    پايه 17 اتصال الكتريكي سياه صفحه نشانگرها
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد

www.CarGarage.ir



83A

82A-39

L90 صفحه نشانگرهاي

ALP22 هنگام سوئيچ باز، اطالعات روي صفحه نشانگرها نمايش داده
نمي شوند

وضعيت فيوزهاي F02 و  F28 جعبه فيوز محفظه سرنشين را بررسي كنيد.
وجود جريان V 12  +  را در پايه  9 و جريان APC +  در پايه 10 بررسي كنيد.

وجود اتصال بدنه در پايه 7 اتصال الكتريكي 24 پايه  اي سياه صفحه نشانگرها را بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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L90 صفحه نشانگرهاي

ALP23 کامپيوتر صفحه نشانگرها يا كيلومتر شمار جزئي يا ساعت با هر
بار بستن سوئيچ صفر مي شوند

وضعيت فيوزهاي F02 و  F28 جعبه فيوز محفظه سرنشين را بررسي كنيد.
وجود جريان V 12  +  در پايه 9  و جريان APC +  در پايه 10 را بررسي كنيد.

وجود اتصال بدنه را در پايه 7 اتصال الكتريكي 24 پايه اي سياه صفحه نشانگرها بررسي كنيد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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L90 صفحه نشانگرهاي

ALP24
چراغ  هشدار درب ها روشن نمي شود

(UCH)منشأ پيغام: واحد كنترل مركزي محفظه سرنشين

عمليات عيب يابي UCH را انجام دهيد.
خطا يا خطاهاي احتمالي را رفع كنيد.

بررسي كنيد وقتي درب هاي عقب يا درب صندوق باز هستند، وضعيت ET068 در حالت"باز"، و وقتي درب هاي عقب يا صندوق بسته 
هستند، وضعيت ET068 در حالت "بسته" باشد.

بررسي كنيد وقتي هر يك از درب هاي جلو باز است وضعيت ET192 در حالت "باز"، و وقتي درب هاي عقب يا درب صندوق بسته هستند، 
وضعيت ET068 در حالت "بسته" باشد.

اگر چنين نيست (به بخش 87A، واحد کنترل مرکزي محفظه سرنشين، بررسي وضعيت ها رجوع كنيد).

اگر مشكل همچنان وجود دارد، عايق كاري، پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير را بررسي كنيد:
EH1 UCH صفحه نشانگرها اتصال الكتريكي خاكستري پايه 12   پايه 20 اتصال الكتريكي سياه

در صورت نياز آنها را تعمير كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

از عملكرد صحيح سيستم اطمينان حاصل نماييد.بعد از تعميرات

صفحه نشانگرها
عيب يابي - نمودار مرحله اي تشخيص ايراد
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