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 ترمز

 احتیاط ها

 احتیاط ها

 احتیاط ها براي ترمز

 احتیاط هاي کلی

 احتیاط هاي کلیمراجعه به 

  احتیاط براي سرویس مدارهاي الکترونیک
 ها براي سرویس مدار الکتریکیاحتیاطمراجعه به 

 احتیاط بست ها

 بست هااحتیاط مراجعه به 

 4WDاحتیاط ها براي سرویس مدل 

 4WDاحتیاط ها براي سرویس مدل  مراجعه به

  احتیاط براي چرخ و ترمز مراجعه به

 ESPاحتیاط ها براي خودروهاي مجهز به سیستم 

  ESPاحتیاط ها براي خودروهاي مجهز به سیستم مراجعه به 

 هشدار ایربگ

 هشدار ایربگمراجعه به 

 مجدد دسته سیم ها نکات مربوط به مونتاژ

در هنگام نصب دسته سیم ها مطمئن شوید که از نکات مربوط به مونتاژ مجدد دسته سیم ها آگاهی دارید. در غیر این 
  صورت امکان رخ دادن عیوب الکتریکی وجود دارد.

  CAN شبکهاحتیاط ها براي سیستم 
  مراجعه نمایید. CANسیستم شبکه به احتیاط ها براي 
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 کنترل ترمز و عیب یابیسیستم 

 احتیاط ها

  توجهات الزم براي سرویس کردن ترمز
  تست جاده

  توجه:

ترمزها باید بر روي جاده خشک، تمیز، هموار و صاف تست شوند. ترمزها را با اعمال نیروي پدال کم و زیاد در سرعت هاي 
مختلف اتومبیل تست کنید تا معلوم شود که اتومبیل بدون لرزش و به طور موثري ترمز می کند. اتومبیل را برانید تا ببینید 

بودن  تنظیمیک سمت متمایل می شود یا خیر. اگر چنین اتفاقی رخ داد، باد تایرها، که آیا اتومبیل بدون اعمال ترمز به 
 دیگر مشاهده کنید.دالیل  جلو و شرایط نصب سیستم تعلیق جلو را بررسی کنید. جدول عیب یابی را براي هايچرخ

  نشت روغن ترمز

  توجه:

است، اما  نتیجه سایش طبیعی لنتهان سطح روغن سطح روغن ترمز را بررسی کنید. گرچه یک مقدار جزیی در کاهش میزا
ردي کل سیستم ادر صورتی که سطح روغن به صورت غیر طبیعی پایین باشدنشان دهنده نشت روغن ترمز است. در چنین مو

کنید. در صورتی که حتی یک نشانه جزیی از نشت روغن پیدا شود، مشکل باید برطرف  بررسیترمز را براي یافتن محل نشتی 
  گردد یا قطعات معیوب تعویض گردند.

  روغن ترمز آلوده یا غیر استاندارد
باشد سبب کاهش قدرت ترمز و یا آسیب به اجزا  معدنیروغن ترمز غیر استاندارد یا آلوده که داراي رطوبت یا مواد 

ر نهایت نشت روغن ترمز از سیستم ترمز می شود. در صورتی که روغن ترمز نامناسب مانند آنچه اشاره شد، وارد الستیکی و د
در مواردي که احتمال رخداد این اتفاق وجود داشته باشد، سیستم ترمز را باز کرده و قطعات را با الکل  گردیدسیستم ترمز 

  د را تعویض کنید. اجزا الستیکی و شلنگ ها باید تعویض شوند.بشوئید. قطعاتی که قابل باز شدن و شستشو نیستن
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  کلی تشریح

  سیستم ترمز تشریح
 سیلندر وقتی پدال ترمز فشرده می شود، فشار هیدرولیکی در سیلندر اصلی ترمز سبب می شود تا پیستون هاي موجود در 

است. سیلندر اصلی و  دوراههصلی ترمز یک سیلندر ترمزهاي جلو و عقب (دوتا در جلو و دوتا در عقب) عمل کنند. سیلندر ا
هاي متصل به آن دو مدار ترمز مستقل تشکیل می دهند. یک مدار متصل به ترمزهاي جلو سمت راست و عقب سمت  لوله

  چپ و مدار دیگر متصل به ترمزهاي جلو سمت چپ و عقب سمت راست است.

 
 

  کابل ترمز دستی  7  اولیهمدار  4  بوستر ترمز  1
      کنترل/ مدول ESPواحد هیدرولیک مجموعه   5  سیلندر اصلی ترمز  2
      اهرم ترمز دستی  6  مدار ثانویه  3

  اطالعات عیب یابی و فرآیندها

  ترمزسیستم عیب یابی 
  رفع عیب  علت احتمالی  ایراد

  کافی نبودن نیروي ترمز
  

  تعمیر شود.  ترمز لوله هاينشت روغن ترمز از 
، گریس و یا مواد دیگر  ترمز وجود لکه روغن

  تمیز شود یا تعویض گردد.  بر روي دیسک ترمز 

  علت تعیین شده و تعمیر شود. در سیستم ترمز هواکاهش نیروي ترمز یا 

لنت ها تعویض شود. دیسک ها نیز بررسی   سایش شدید لنت ترمز
  شده و در صورت نیاز تعویض شود.

  شود.تعمیر یا تعویض   کالیپر نصب نادرست

بوستر ترمز بررسی و در صورت نیاز تعویض   بوستر ترمز خرابی 
  شود.
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سیلندر اصلی بررسی و در صورت نیاز   سیلندر اصلی ترمزخرابی 
  تعویض شود.

  .هواگیري کنید  هوا در سیستم ترمز وجود
  شرایط موتور و شلنگ خال بررسی شود.   براي بوستر ترمز مکشکافی نبودن 

 ESP خرابی
ESPشده و در صورت نیاز تعویض  بررسی
  شود.

 هماهنگغیر  کردنترمز
(ترمزها هماهنگ کار نمی 

  کنند)

 خیس  توسط آبیک ترمز لنت ها یا دیسک 
  تمیز یا تعویض گردد.  ترمز آغشته شده است. یا با روغن

  تعویض گردد.  دیسک تغییر شکل داده است.
  مساوي باد شود.به طور  تایرها یکسان نیست. بادفشار 
  تنظیم شود.  چرخ ها نادرستزاویه 
  هاي مشابه نصب شوند. تایر  با هم مشابه نیستند. اکسلروي تایرها

تغییر شکل قطعات بررسی شود و در صورت   ترمز ضعیف است. لوله هاياتصال 
  نیاز تعویض گردد.

  تعمیر شده یا در صورت نیاز تعویض گردد.  مونتاژ ناصحیح کالیپر
  تمام قطعات دوباره سفت شود.  قطعات سیستم تعلیق سفت بسته نشده اند.

  پیچ ها بررسی شده و سفت شود.   شل بودن کالیپر ها
نویز (صداي جیغ شدید 
هنگام رها کردن ترمزها 

  شنیده می شود.)
  لنت یا دیسک ترمز تعویض شود. لنت یا دیسک ترمز ساییده شده است.

اضافی  کورس حرکت
  پدال ترمز

سیستم ترمز را بررسی کرده و سیم کشی ها   عیب در قسمتی از سیستم ترمز
  تعمیر شود.

  هواگیري نمایید.محل نشت را تعمیر کرده و   نشت روغن ترمز
  هواگیري نمایید.  نشت هوا درون سیستم (ترمز نرم)

را بررسی کرده و در صورت نیاز  ESPسیستم   ESP سیستمعیب در   قفل شدن ترمز
  تعمیر کنید.

در  شکش( میکشد ترمزها
همه ترمزها زمانی که 

شده است، پدال رها 
  موجود است.)

پیستون هاي سیلندر اصلی ترمز به جاي خود باز 
  سیلندر اصلی را تعویض کنید.  نگشته اند.

صورت نیاز تغییر شکل قطعات بررسی شود و در   اتصال ضعیف شلنگ هاي ترمز
  تعویض گردد.

  تعمیر یا تعویض شود.  کابل ترمز دستی به درستی نصب نیست.
فنرهاي بازگشت  در ترمزهاي عقب ضعیف شده یا 

  فنرهاي بازگشت را تعویض کنید.  از کار افتاده اند.

  تعویض شود.  .گریپاژ کرده است کالیپر ترمزپیستون 
  تعویض شود.  شده اند.خراب کالیپر ترمزهاي پیستون کاسه نمد

  فاصله آزاد پدال ترمز تنظیم شود.  فاصله آزاد پدال ترمز به درستی تنظیم نشده است.
  تعویض شود.  چرخ شل شده و یا آسیب دیده اند. بلبرینگ هايلرزش پدال ترمز (پدال 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

5 

ترمز در زمانی که فشرده 
می شود، دچار لرزش می 

 شود.)

  دچار تغییر شکل چرخ سگدست توپی یا 
  تعویض شود.  شده اند. 

 تابیدگی دیسک ترمز
دیسک ترمز بررسی شود. در صورتی که در 

  محدوده تعیین شده نیست، تعویض شود.

  لنت و دیسک ترمز موازي نیستند.
دیسک و لنت ترمز بررسی شود. در صورتی 

که در محدوده تعیین شده قرار ندارند 
  تعویض شوند.

  ترمز گرفتننویز هنگام 

  تعویض شود.  شده است. فرسودهلنت ترمز 
  تعویض شود.  هاي چرخ جلو داراي عیب هستند. بلبرینگ ها

با هاي نشان دهنده سایش لنت ترمزاتصال
  لنت ها تعویض شود.  دیسک ترمز برخورد می کند.

بعد از بازکردن سوئیچ 
 ABSهشدارچراغ  خودرو

 2روشن می ماند(بیش از 
  ثانیه)

  بررسی شود. ESP  داراي اشکال است. ESPعملکرد 
داراي مشکل  ESPمدول کنترل مدار برق و بدنه 

  است.
بررسی  ESPمدول کنترل  مدار برق و بدنه

  شود.
  تعویض شود.آمپرپشت  داراي اشکال است.پشت آمپر عملکرد 

بعد از بازکردن سوئیچ 
چراغ هشدار خودرو 
ABS .روشن نمی شود  

  و مدار آن بررسی شود.پشت آمپر   داراي اشکال است.پشت آمپر  بدنهمدار برق و 
  را تعویض کنید.پشت آمپر   داراي اشکال است.پشت آمپر 

  بررسی شود. CANسیستم شبکه   درست کار نمی کند. CANسیستم شبکه 

و مدار منتهی به آن بررسی شده و  MTRفیوز   سوخته است.فیوز 
  در صورت نیاز تعویض شود.

بعد از بازکردن سوئیچ 
چراغ هشدار خودرو 
ESP روشن  

  ثانیه) 2می ماند(بیش از  

  بررسی شود. ESP  داراي اشکال است. ESPعملکرد 
داراي  ESPمدول کنترل مدار برق و بدنه 

  مشکل است.
بررسی  ESPمدول کنترل مدار برق و بدنه 

 شود.
  شود. تعویضپشت آمپر   داراي اشکال است.پشت آمپر عملکرد 

داراي اشکال  ESPعملکرد مدول کنترل 
  تعویض شود. ESPمدول کنترل   است.

بعد از بازکردن سوئیچ 
چراغ هشدار خودرو ، 

ESP .روشن نمی شود  

داراي پشت آمپر مدار برق و بدنه عملکرد  
  و مدار آن بررسی شود.پشت آمپر   اشکال است.

  تعویض شود.پشت آمپر   داراي اشکال است.پشت آمپر عملکرد 
  بررسی شود. CANسیستم ارتباط   درست کار نمی کند. CANسیستم ارتباط 

و مدار منتهی به آن بررسی شده و  MTRفیوز   فیوز سوخته است.
  در صورت نیاز تعویض شود.

  تعویض شود. ESPمدول کنترل   داراي اشکال است. ESPمدول کنترل 

موتور چراغ  روشنبعد از 
  هشدار ترمز روشن

 2می ماند(بیشتر از  

بدرستی وصل نشده  ESPمدول کنترل  کانکتور
  است.

را دوباره وصل  ESPمدول کنترل  کانکتور
  کنید.

  ترمز دستی را رها کنید.  ترمز دستی کشیده شده است.
  سطح روغن ترمز را بررسی کنید.  روغن ترمز کافی نیست.
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  عیب را پیدا کرده و برطرف کنید.  چشمک می زند. ABSچراغ هشدار   ثانیه)
سوئیچ ترمز دستی و/یا سوئیچ مقدار روغن 

  ترمز داراي اشکال است.
سوئیچ ترمز دستی و/یا سوئیچ مقدار روغن 

  ترمز را بررسی کنید.
  را بررسی کنید. CANسیستم شبکه   درست کار نمی کند. CANسیستم شبکه 

  را تعویض کنید. پشت آمپر   داراي اشکال است.پشت آمپر 
  را تعویض کنید. ESPمدول کنترل   دراي اشکال است. ESPمدول کنترل 

چراغ هشدار ترمز پس از 
، باز کردن سوئیچ خودرو

  روشن نمی شود.

  و مدار آن را بررسی کنید.پشت آمپر   و داراي اشکال است.پشت آمپر مدار برق و بدنه 
  را تعویض کنید.پشت آمپر   داراي اشکال است.پشت آمپر 

 مشکل را پیدا کرده و برطرف کنید.  چشمک می زند. ABSچراغ هشدار 
  را تعویض کنید. ESPمدول کنترل   داراي اشکال است. ESPمدول کنترل 

  دستورالعمل تعمیر

  سطح روغن ترمز بازبینی

  هشدار:

هرگز از روغن ترمزي غیر از آنچه ذکر شده است استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است شلنگ ها و اجزا الستیکی 
  ترمز آسیب ببیند یا سیستم ترمز به طور طبیعی کار نکند. 

  

  احتیاط:

سیب می بینند. در اجاز ندهید که روغن ترمز بر سطوح رنگ شده بپاشد. سطوح رنگ شده در صورت تماس با روغن ترمز آ
  صورتی که روغن ترمز بر سطوح ریخته شود سریعا با آب بشویید.

  از روغن ترمزي که روي درپوش محفظه سیلندر اصلی ترمز یا در دفترچه راهنما اشاره شده است، استفاده کنید.
 د.سیلندر اصلی قرار داشته باش مخزنروي  MINو  MAXبررسی کنید که سطح روغن ترمز بین عالئم 

  توجه:

در صورتی که چراغ هشدار ترمز در حین رانندگی روشن می شود یا سطح روغن ترمز درون محفظه سیلندر اصلی ترمز به 
MIN :یا کمتر رسیده است، نکات زیر را بررسی کنید  

  ضخامت لنت ترمزهاي جلو و عقب •
   کالیپر ترمزهاي پیستون کاسه نمدنشت روغن از  •
  ترمز له هايولوشلنگ ها درترك یا آسیب  •
 یا سیلندر اصلی ترمز مخزن روغن ترمزنشت روغن از  •

  در صورتی که عالئم غیر طبیعی مشاهده شود، اجزا داراي اشکال را تعمیر یا تعویض کنید.
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نشان داده شده روي محفظه سیلندر  MINو  MAXپس از تعمیر روغن ترمز را دوباره پر کنید طوري که سطح آن بین 
  گیرد.اصلی ترمز قرار ب

  سوئیچ سطح روغن ترمز بازبینی
را مخزن روغن ترمز سوئیچ سطح روغن ترمز را بررسی کنید. در صورت وجود اشکال  )1(کانکتوراتصال کامل ترمینال هاي 

  تعویض کنید.

 

 تعویض روغن ترمز

 هشدار:

هرگز از روغن ترمزي غیر از آنچه ذکر شده است استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است شلنگ ها و اجزا الستیکی 
  ترمز آسیب ببیند یا سیستم ترمز به طور طبیعی کار نکند. 

 

 احتیاط:

سیب می بینند. در اجاز ندهید که روغن ترمز بر سطوح رنگ شده بپاشد. سطوح رنگ شده در صورت تماس با روغن ترمز آ
  صورتی که روغن ترمز بر سطوح ریخته شود سریعا با آب بشویید.

  

  توجه:

  روغن ترمز را از نزدیک ترین ترمز به سیلندر اصلی تعویض کنید •
مراقب باشید که روغن ترمز درون محفظه در حین فشردن پدال ترمز مخزن روغن ترمز براي جلوگیري از ورود هوا به  •

 .خالی نشود

 یا وسیله اي مشابه مقداري روغن ترمز از محفظه سیلندر اصلی ترمز خارج کنید سرنگ ستفاده از یک با ا .1
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 اضافه کنیدمخزن روغن ترمز روغن ترمز جدید را به  .2

 روغن ترمز

 .مراجعه کنید ي مشتريسیلندر اصلی ترمز یا دفترچه راهنما مخزنبه درپوش 

و سر دیگر آن را درون   وصل کرده پیچ هواگیريبه  )1(را بردارید. یک شلنگ کالیپر ترمزروي  پیچ هواگیري درپوش .3
 .  قرار دهید )2(یک بطري

 

 وچندین بار پدال ترمز را فشار دهید .  پیچ هواگیري ترمز را شل نمائید .4
 ها)(مراجعه به قسمت گشتاوررا ببندید.پیچ هوا گیري مشخص شده  گشتاوروقتی روغن ترمز جدید بیرون زد با  .5
 را براي بقیه چرخ ها نیز به همین صورت انجام دهید 5تا  3مراحل  .6
 هواگیري کنید.در صورت نیاز سیستم ترمز را  .7

 سیستم ترمز هواگیري 

 هشدار:

هرگز از روغن ترمزي غیر از آنچه ذکر شده است استفاده نکنید. در غیر این صورت ممکن است شلنگ ها و اجزا الستیکی 
 ا سیستم ترمز به طور طبیعی کار نکند. ترمز آسیب ببیند ی
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 احتیاط:

اجاز ندهید که روغن ترمز بر سطوح رنگ شده بپاشد. سطوح رنگ شده در صورت تماس با روغن ترمز آسیب می بینند. در 
 صورتی که روغن ترمز بر سطوح ریخته شود سریعا با آب بشویید.

ساخته  ازدوکانال مجزاترمز لوله هاي روغنترمز می شود الزم است.  لوله هاي روغنعمل تخلیه هوا در هنگامی که هوا وراد 
  شده است هنگامی که یک شیلنگ یا لوله جدا شود، باید هوا را از دو سمت خط تخلیه کرد.

   توجه:

 جلو کالیپر ترمزرا با شروع از سیلندر چرخی که بیشترین فاصله را از سیلندر اصلی ترمز دارد و سپس در  هواگیريعمل 
  .ترمز انجام دهیدلوله همان 

 
 چپ کالیپر ترمز .4 راست کالیپر ترمز .1
 جلو A چپ کالیپر ترمز .2
 عقب B راست کالیپر ترمز .3

حین سیلندر اصلی را با روغن ترمز جدید پر کنید و سطح روغن ترمز را حداقل به اندازه نصف مقدار کامل آن  مخزن .1
 انجام هواگیري نگهدارید.

 ترمزروغن 

 مراجعه کنید ي مشتريسیلندر اصلی ترمز یا دفترچه راهنما مخزنبه درپوش 
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و سر دیگر آن را درون یک بطري قرار  )1(وصل کرده پیچ هواگیريرا بردارید. یک شلنگ به  پیچ هواگیري گردگیر .2

 )2( دهید

  
 

را به اندازه نیم دور  پیچ هواگیريپدال ترمز را چندین بار فشار دهید و سپس در حالی که پدال را پایین نگه داشته اید  .3
 شل کنید.

 .را دوباره سفت کنید پیچ هواگیريتخلیه شد  پیچ هواگیريهنگامی که روغن از  .4
 .خارج شود تکرار کنید لوله هاي ترمزاین کار را تا زمانی که هوا کامال از  .5
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مشخص شده سفت  گشتاوررا با  پیچ هواگیريپس از تخلیه کامل هوا در حالی که پدال ترمز را پایین نگه داشته اید،  .6

 (مراجعه به بخش گشتاورها).کنید

 
 را در جاي خود قرار دهید.پیچ هواگیري  گردگیر .7
 بررسی کنید. را وجود نشتی کامال فشارداده وهواگیري کامل لوله هاي روغن ترمز پدال ترمز را پس از  .8
 .بریزید مخزن روغن ترمزروغن ترمز جدید را تا سطح مشخص شده درون  .9

 را تکرار کنید هواگیريفرآیند  زیادبودن کورس حرکت پدال  د در صورتپدال ترمز را بررسی کنی کورس حرکت .10

   

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

12 

 اجزاي پدال ترمز

  توجه:

  هاي راست فرمان نشان داده شده است. خودروهاي براي، CVTبراي مدل اجزاي  پدال ترمز 

 

[A]: مدلM/T  4. 9 بوش فاصله انداز پدال ترمز. 

پدال: مهره  براکت پیچ
پدال را در ابتدا  براکت

سفت کنید، سپس پیچ 
 پدال را سفت کنید. براکت

 
[B]: مدلCVT  5. پیچ شفت پدال ترمز 

 

13 N·m (1.3 kgf-m, 
9.5 lbf-ft) 

1. 

پدال ترمز: گریس نوع 
را براي  99000-25050

 .6 درون سوراخ استفاده کنید

-99000بوش پدال: گریس 
   را اعمال کنید. 25050

23 N·m (2.3 kgf-m, 
17.0 lbf-ft) 

2. 

فنر پدال ترمز: گریس نوع 
را براي  99000-25050

قسمت داخلی فنر استفاده 
 کنید.

 پدال ترمزکفی  .7
  

 .8 پدال براکت .3

 براکتپدال: مهره  براکتمهره 
پدال را در ابتدا سفت کنید، 

پدال را سفت  براکتسپس پیچ 
 کنید.
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 باز و بست مجموعه پدال ترمز

 مرجع: اجزاء پدال ترمز

 .را شل نکنید به پدال ترمز میل اتصال سیلندر اصلی ترمزمهره  احتیاط:

 

 باز کردن

 کنید جداستون فرمان را  .1
 را باز کنیدداشبوردپانل  .2
 باز کنید.ترمز را  استپ کانکتور .3
 باطري را خارج کنید .4
 سیلندر اصلی کالچ را جدا کنید M/tبراي مدل  .5
  را که در محفظه موتور قرار دارد باز کنید. )1(پدال ترمز براکتمهره  CVTبراي مدل  .6

 
 جدا کنید. ترمز سیلندر اصلی میل اتصالرا از  )3( میل اتصال سیلندر اصلی ترمزو پین  )2( بست خاري .7
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 را جدا کنید. )2( و مهره هاي بوستر ترمز )1(پدال ترمز براکتپیچ هاي  .8
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[A]: مدل M/T [B]: مدل CVT 

 .جدا کنید پانل داشبوردبوستر ترمز را از .9
 .پدال گاز را جدا کنید براکت .10
  .پدال ترمز و مجموعه پدال ترمز و پدال کالچ را جدا کنید .11

  پدال ترمز و مجموعه پدال کالچ :M/Tمدل 
  : مجموعه پدال ترمزCVTمدل 

  نصب
  .پدال ترمز و مجموعه پدال ترمز و پدال کالچ، وبوستر ترمز  را نصب کنید.1

  : پدال ترمز و مجموعه پدال کالچM/Tمدل 
  : مجموعه پدال ترمزCVTمدل 

  باگشتاور مشخص سفت نمائید )را2.مهره هاي بوسترترمز(2
  کردنگشتاور سفت 

  b: ( 13 N·m (1.3 kg-m, 9.5 lbf-ft)(مهره بوستر ترمز

  )را باگشتاور معین سفت نمائید.1پیچهاي پایه پدال ترمز (.3
  گشتاور سفت کردن

  a(: 13 N·m (1.3 kg-m, 9.5 lbf-ft)پیچهاي پایه پدال ترمز(
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[A]: مدلM/T  [B]: مدلCVT 

  
  )راتاگشتاور معین سفت نمائید.1ترمز(،مهره براکت پدال CVT.براي مدل 4

  گشتاور سفت کردن
  C( : 13 N·m (1.3 kg-m, 9.5 lbf-ft)مهره براکت پدال ترمز(

  

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

17 

 
.براکت پایه پدال گاز رانصب نمائید.5  
) ازسمت راست 1( میل اتصال سیلندر اصلی ترمزرا بداخل سوراخ پدال ترمز و )3( میل اتصال سیلندر اصلی ترمز.پین 6

) رانصب کنید.2واردنموده سپس بست خاري (  

 
 7 .براي مدلM/T ،سیلندر اصلی کالچ رانصب کنید.

.باطري رانصب کنید.8  
.ستون فرمان رانصب نمائید.9  

.پانل داشبورد راجابزنید.10  
.سیتم ترمز راهواگیري نمائید.11  
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.ارتفاع پدال ترمز وخالصی آنرا بررسی نمائید12  
 ترمزارتفاع آزاد پدال  •
  بازي پدال ترمز •

  استپ ترمز راتنظیم نمائید..13
  .کانکتور استپ ترمز را نصب کنید.14
  .قطعات نصب شده را براي نشتی چک کنید و مطمئن شوید که سیستم ترمز به درستی عمل می کند.15

  پدال ترمز باز و بست
 مرجع:اجزاء پدال ترمز

 باز کردن

 پانل داشبورد رابازکنید. .1
 جدا کنید. ستون فرمان را .2
 .) را از جدا کنید1ترمز  ( استپ کانکتور  .3

 

  جدا کنید. میل اتصال سیلندر اصلی ترمز) را از 3( میل اتصال سیلندر اصلی ترمز) و پین 2.بست خاري (4
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  )را شل کنید.1.مهره شفت پدال ترمز (5
  پدال بیرون آورید.) رابابیرون کشیدن شفت 2.پدال ترمز (6
  )راازپدال ترمز جداکنید.4،کفی پدال ترمز (.درصورت نیاز 7

  شکل

  
  

[A]: مدلM/T  [B]: مدلCVT 
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  نصب
  مراحل نصب را عکس مراحل بازکردن انجام دهید.باتوجه به نکات زیر

)گریس 3)وفنر پدال ترمز (2)،سمت داخلی بوش پدال ترمز(1در پدال ترمز( میل اتصال سیلندر اصلی ترمزبه سوراخ  •
 بزنید.

  )را باگشتاور معین سفت نمائید4پدال ترمز (مهره شفت  •
  گشتاورسفت کردن

  a:( 23 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft)مهره شفت پدال ترمز(

  چپ فرمانمدل 

  
[A]: مدلM/T  [B]: مدلCVT 

فشارداده ازسمت راست  را میل اتصال سیلندر اصلی ترمز را درسوراخ پدال قرار داده و میل اتصال سیلندر اصلی ترمزپین  •
 بست خاري رانصب کنید. و

  پدال ترمز وخالصی آنرا بررسی نمائید. ارتفاع آزاد •
 ارتفاع آزاد پدال ترمز    -

  بازي پدال ترمز  -
  استپ ترمز رانصب و آنراتنظیم کنید. •

 ارتفاع آزاد پدال ترمز  بازبینی

 قرار ندارد، موارد زیر را بررسی و تنظیم کنید.ارتفاع آزاد پدال ترمز را چک کنید. در صورتی که در محدوده مشخص شده 

  موقعیت سوئیچ چراغ ترمز •
  نصب بوستر ترمز •
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 بوستر ترمز میل اتصالطول  •

  از کف ماشین ”a“ارتفاع آزاد پدال 
140 – 160 mm (5.51 – 6.30 in.) 

 

 ترمز پدال میزان خالصی بازبینی

در صورتی که در این محدوده قرار نداشت موقعیت صحیح  وده مشخص شده باشد.دمحدوده خالصی پدال ترمز باید در مح
  نصب سوئیچ چراغ ترمز را بررسی کرده و در صورت نیاز تنظیم کنید.

 بوستر و پیچ شفت پدال را بررسی کرده و در صورت نقص آن را تعویض کنید. میل اتصالهمچنین شل بودن پین 

 ”a“محدوده خالصی 

1 – 8 mm (0.04 – 0.30 in.) 

 

 کورس پدال ترمز  بینیباز

 موتورراروشن کنید. .1
 پدال ترمز را چند مرتبه فشار دهید .2
) ، فاصله بین پدال و کف kgf, 67.4 lbf 30.6نیوتن فشرده می شود ( 300هنگامی که پدال ترمز با نیروي حدود  .3

را اندازه بگیرید. در صورتی که این مقدار کمتر از مقدار مشخص شده است علت احتمالی آن وجود هوا در  "a"ماشین 
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سیستم این مقدار کمتر از حد تعیین شده است  هواگیريترمز است. در صورتی که حتی پس از  لولهسیستم ترمز و 
 بوستر در حد مجاز نیست. میل اتصالدلیل دیگر آن می تواند این باشد که طول 

 را هواگیري کنید. سیستم ترمز •

  "a"فاصله بین پدال ترمز تا کف ماشین 
 73mm(2.9 in.)) فشرده شد: بیشتر از N )30.6 kgf, 67.4 lbf 300هنگامی که پدال با نیروي 

 

 چراغ ترمز استپ و بستباز 

 باز کردن

 درپوش سوراخ ستون فرمان را بردارید .4
 چراغ ترمز را جدا کنیدسوئیچ  کانکتور .5
 را از مجموعه پدال ترمز جدا کنید )1( سوئیچ چراغ ترمز  .6
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 نصب

  سوئیچ چراغ ترمز  بازبینیمرجع:
 با توجه به نکات زیر مراحل باز کردن را به صورت معکوس انجام دهید.

 سوئیچ چراغ ترمز را تنظیم کنید

 ترمز چراغ استپ بازبینی

  چراغ ترمز استپ باز و بستمرجع: 
چک کنید. اگر نتایج مطابق با موارد مشخص شده نیست، آنگاه  ستپاچراغ ترمز را براي وصل بودن در هر موقعیت  ستپا
 را تعویض کنید. چراغ ترمز ستپا

 

[A]: ترمینال [B]:  استپموقعیت 
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 چراغ ترمز  ستپاتنظیم 

را طوري که  )1( چراغ ترمز  ستپارا به سمت راننده باال بکشید. در حالی که پدال را باال نگه داشته اید موقعیت  )2( پدال
به مقدار مشخص شده برسد تنظیم کنید. سپس با چرخش آن در جهت ساعتگرد آن را  ستپالقی بین پدال ترمز و نوك 

 قفل کنید.

 چراغ ترمز و پدال ترمز ستپا لقی بین

“a”: 1.0 – 2.0 mm (0.040 – 0.080 in.) 
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 ترمز  هاي و شیلنگ ها لوله 

 
[A]: مدل M/T 11.  عقب -اتصال به لوله سمت چپ 
[B]: مدل CVT 12.  خارE شکل 
 شیلنگ قابل انعطاف ترمز جلو .13 سیلندر اصلی .1
 اتصال چهار راهه ترمز .EPS 14واحد کنترل  .2

سیلندر اصلی ترمز به واحد کنترل  ازمدار اولیه .3
ESP 

 واشر شیلنگ قابل انعطاف .15

سیلندر اصلی ترمز به واحد کنترل  ثانویهمدار  از .4
ESP  16. بست  

  به شینگ جلو سمت راست ESPاز واحد کنترل  .5
: 

16 N·m (1.6 kgf-m, 12.0 
lbf-ft) 

 چپنگ جلو سمت لبه شی ESPاز واحد کنترل  .6
: 

23 N·m (2.3 kgf-m, 17.0 
lbf-ft) 

7. 
 عقبشیلنگ  اتصالبه  ESPاز واحد کنترل 

 : سمت راست
11 N·m (1.1 kgf-m, 8.5 

lbf-ft) 

8. 
 عقب نگلشیاتصال به  ESPاز واحد کنترل 

 : سمت چپ
19 N·m (1.9 kgf-m, 14.0 

lbf-ft) 

 کنید.تنها یک بار از آن استفاده  : شیلنگ قابل انعطاف ترمز عقب .9
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 عقب -  راستنگ به لوله سمت لشیاتصال از  .10
  

 باز و بست لوله و شیلنگ ترمز

 مرجع: اجزاء لوله و ترمز 

 احتیاط:

اجازه ندهید روغن ترمز روي سطوح رنگ شده بریزد. سطوح رنگ شده در صورت تماس با روغن ترمز آسیب می بیند. در 
 با آب بشویید.صورتی که روغن روي سطوح بریزد فورا آن را 

  باز کردن
 خودرو را روي جک باال برده و چرخ ها را باز کنید. .1

 توجه:

 این عملیات هنگام باز کردن لوله هاي متصل به سیلندر اصلی الزم نیست

 کثیفی ها و مواد خارجی را از هر دو سمت اتصاالت لوله و شیلنگ انعطاف پذیر پاك کنید. .2
 روغن ترمز را تخلیه کنید .3
 شیلنگ هاي انعطاف پذیر ترمز را جدا کنید. لوله ها و .4

 نصب

 لوله و شیلنگ ترمز بازبینیمرجع: 

 با توجه به نکات زیر مراحل باز کردن را به صورت معکوس انجام دهید.

  لوله ترمز را به طور صحیح نصب کنید. يبست ها •
که هیچ خمیدگی یا تابیدگی در  باشند و مطمئن شوید مستقیم به جلوفرمان را در موقعیتی قرار دهید که چرخ ها  •

  نگ ها وجود نداردلشی
مطمئن شوید زمانی که فرمان کامال به سمت راست یا چپ می پیچد،شیلنگ هاي انعطاف پذیر با قطعات سیستم  •

  تعلیق تماس نداشته باشند.
  .راهواگیري کنیدسیستم ترمز  •
 .ز نداردمطمئن شوید که سیستم ترمز به درستی کار می کند و نشتی روغن ترم •

 لوله و شیلنگ ترمز بازبینی

 مرجع: باز و بست لوله و شیلنگ ترمز

 شیلنگ

 موارد زیر را چک کنید. در صورت وجود نقص شیلنگ ترمز را تعویض کنید.

  وجود آسیب و نشت در اتصاالت شلنگ ترمز را بررسی کنید.  •
 وجود آسیب و ترك و باد کردن و خالی شدن شینگ ترمز را چک کنید. •
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 لوله

لوله هاي ترمز را براي آسیب، ضربه خوردگی، ترك و خوردگی چک کنید. در صورت وجود هر گونه نقص آن را تعویض 
  کنید.

 اجزاء سیلندر اصلی ترمز

 احتیاط:

  سیلندر اصلی ترمز را باز نکنید. باز کردن باعث ایجاد نقص و خرابی در تنظیمات و کارائی اصلی خواهد شد. قطعات هیچگاه
 صورت وجود هر گونه نقص آنرا با مجموعه جدید تعویض کنید.در 

 

[A]: مدل M/T 3. پین فنري 
: 

13 N·m (1.3 kgf-m, 9.5 lbf-ft) 

[B]: مدل 
CVT 

4. 

واشر الستیکی: به روغن 
 : ترمز آغشته کنید.

  گریس بزنید.
(قطعات یدکی براي سیلندر اصلی و 
 بوستر ترمز داراي گریس می باشند)

1. 
درپوش 
 : اورینگ سیلندر اصلی .5 مخزن

 تنها یک بار از آن استفاده کنید.
 

 بدنه سیلندر اصلی .6 مخزن .2
  

 برروي خودروبررسی مجموعه سیلندر اصلی ترمز

سیلندر اصلی ترمز و مخزن را براي وجود هر گونه ترك، آسیب ونشت روغن ترمز چک کنید. در صورت وجود هر گونه نقص 
  آن را تعویض کنید. 
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 مجموعه سیلندر اصلی ترمز  باز و بست

 مرجع: اجزاء سیلندر اصلی ترمز

 برروي خودرومجموعه سیلندر اصلی ترمز بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

 سیلندر اصلی ترمز را باز نکنید.بازکردن باعث ایجاد نقص و خرابی در تنظیمات و کارائی اصلی خواهد شدت قطعا هیچگاه •
 در صورت وجود هر گونه نقص آنرا با مجموعه جدید تعویض کنید.

صورت  اجازه ندهید که روغن ترمز بر روي سطوح نقاشی شده بریزد. روغن ترمز به این سطوح آسیب خواهند رساند. در •
  ریختن روغن ترمز، سریعا آن را با فشار آب بشویید

  مراقب باشید که پیستون سیلندر اصلی ترمز را به سمت پایین خم نکنید. •
 .به پیستون سیلندر اصلی مستقما دست نزنید •

 باز کردن

 ناحیه خارجی مجموعه سیلندر اصلی ترمز را پاك کنید. .1
 در بوستر ترمز آزاد شود.پدال گاز را چندین بار فشار دهید تا خالء  .2
 را از مخزن جدا کنید )1( سوئیچ سطح روغن  کانکتور .3
 باطري را خارج کنید. .4
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 مخزن را خالی کنید. روغن ترمز موجود  .5
 را از سیلندر اصلی ترمز جدا کنید. )1( را شل کنید و لوله هاي ترمز لوله اي، مهره اتصال ابزار مخصوصبا استفاده از  .6

 :ابزار مخصوص

  )25904002(کد اختصاصی  09950–78220

 
 را باز کنید )1( مهره هاي ثابت کننده سیلندر اصلی ترمز .7
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 نصب

 مجموعه سیلندر اصلی ترمز بازبینی :مرجع

 اورینگ جدید را روي مجموعه سیلندر اصلی ترمز نصب کنید. .1
 سیلندر اصلی ترمز را به بوستر ترمز وصل کنید .2
 مشخص شده سفت کنید گشتاوررا با  )1( مهره هاي ثابت کننده سیلندر اصلی ترمز  .3

 سفت کردن گشتاور

 a :(13N.m. (1.3 kg-m,9.5lbf-ft)مهره ثابت کننده سیلندر اصلی ترمز (

  سفت کنید. ابزار مخصوصرا با  )2(ه ترمز را به سیلندر اصلی ترمز متصل کنید و مهره اتصال للو .4
 :ابزار مخصوص

 )25904002(کد اختصاصی  09950–78220

 سفت کردن گشتاور

 b :(19 N.m (1.9kg-m, 14.0 lbf-ft)مهره اتصال لوله ترمز (
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 باطري را نصب کنید. .5
 )1( سوئیچ سطح روغن ترمز را وصل کنید کانکتور .6

 
 سیستم ترمز را هواگیري کنید.بعد از نصب  .7
 قطعات نصب شده را براي نشتی روغن چک کنید .8
 پدال ترمز را چک کنیدخالصی  .9

 اطمینان حاصل کنید که سیستم ترمز به درستی کار می کند و نشتی روغن را چک کنید .10

 مجموعه سیلندر اصلی بازبینی

 مرجع: باز کردن ونصب مجموعه سیلندر اصلی ترمز

 احتیاط:
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ترمز باقی مانده بر روي ابزار ممکن است . در غیر این صورت روغن را بشوییدابزار روغن روي  بعد از نصب مطمئن شوید که
 باعث تخریب آن شود.

 بدون بار بازبینی

 وصل کنید. )1( سمت اصلی وروديرا به  ابزار مخصوصهمانطور که در شکل زیر نشان داده شده است  .1

 ابزار مخصوص

)25701043(کد اختصاصی    09918–78211:(A) 
)25701038(کد اختصاصی    09952–46010:(B) 

)25701037اختصاصی  (کد   09952–48010:(C) 

 

 سمت ثانویه .2
 مجموعه سیلندر اصلی ترمز .3

به مجموعه سیلندر اصلی ترمز اعمال کنید و چک کنید که فشار در درون آن  )A( ابزار مخصوصفشار را با استفاده از  .2
باشد. در این صورت مجموعه سیلندر . وجود فشار به معناي اختالل در مجموعه سیلندر اصلی ترمز می باقی نماند

  اصلی ترمز را تعویض کنید
 ثانویه تکرار کنید. وروديرا براي  2و  1 مراحل .3

 عدم نشتی هوا بازبینی

را به پورت سمت اصلی (اولیه)  مخصوص ثابت شده است ابراز  )2( در گیره  )1( در حالی که مجموعه سیلندر اصلی .1
 وصل کنید.

 ابزار مخصوص

)25701043 (کد اختصاصی   09918–78211:(A) 
)25701038(کد اختصاصی    09952–46010:(B) 

)25701037(کد اختصاصی    09952–48010:(C) 
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“a”: 50 mm (2.0 in.) 

را به مجموعه سیلندر اصلی ترمز اعمال  .50Kpa(0.5 kgf/cm2,7.25 psi,0فشار  ابزار مخصوصباا استفاده از  .2
کنید. اگر فشار مشخص شده در باال ایجاد نشد، آنگاه سیلندر اصلی ترمز دچار اختالل شده است. در این صورت آن را 

  تعویض کنید. 
 را براي پورت ثانویه نیز تکرار کنید. 2و  1مراحل  .3
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 اجزاء بوستر ترمز

 احتیاط:

نکنید. باز کردن به تنظیمات اصلی وعملکرد اصلی آن آسیب می رساند. در صورت هر گونه خرابی هیچ گاه بوستر ترمز را باز 
 آنرا با مجموعه جدید تعویض کنید.

 

[A]: مدلMT  4. پین میل اتصال 
 

13 N·m (1.3 kgf-m, 9.5 
lbf-ft) 

[B]: مدلCVT  5. بست خاري 
 

25 N·m (2.5 kgf-m, 
18.5 lbf-ft) 

 شیلنگ خالء .6 سیلندر اصلی ترمزمجموعه  .1
 

  تنها یک بار از آن استفاده کنید.

2. 

اوریگ سیلندر اصلی 
(قطعات یدکی سیلندر 

اصلی ترمز و بوستر ترمز 
 داراي گیریس می باشند)

 بوستر ترمز .7
  

 .8 سیلندر اصلی واشر .3
میل اتصال 

   سیلندر اصلی

 عملکرد بوستر ترمز بازبینی

 توجه:

 نباشد. لوله هاي ترمزهوا درون  کنترل،اطمینان حاصل کنید که قبل از 

 عدم نشتی هوا بازبینی
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 موتور را روشن کنید. .1
 موتور را بعد از دو دقیقه خاموش کنید. .2
پدال ترمز را چندین بار با نیروي یکسان فشار دهید به گونه اي که کورس پدال ترمز به اندازه یک ترمز معمولی باشد.  .3

به  عدم نشتی هوادر صورتی که پدال در دفعه اول به مقدار زیادي پایین رفت و این مقدار به مرور کمتر شد آنگاه 
 دست آمده است.

 

 سومین .3 دومین .2 اولین .1

 به دست نیامده است. عدم نشتی هوااگر کورس پدال به مرور زمان تغییر نکرد آنگاه  .4
را چک کنید و در صورت معیوب بودن آنها را تعویض کنید. بعد از  آببنديو قطعات  لوله هايدر صورت معیوب بودن،  .5

 این،تمامی مراحل تست را تکرار کنید.

 

 اولین، دومین، سومین .1

 عملکرد ترمزدر هنگام  بازبینی

هنگامی که خودرو خاموش است پدال ترمز را چندین بار با نیروي یکسان فشار دهید. و مطمئن شوید که کورس پدال  .1
 ترمز تغییر نمی کند.
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آنگاه عملکرد راضی کننده  جابجا شد. اگر پدال به مقدار کمی وقتی پدال ترمز را می فشارید، موتور را روشن کنید .2
 پدال مشاهده نشد، نشان دهنده نقص فنی می باشد. جابجائیاست. اما اگر تغییري در 

 

 
 در شرایط تحت بارعدم نشتی هوا  بازبینی

دال ترمز را پایین نگه داشته اید هنگامی که موتور در حال کار کردن است پدال ترمز را فشار دهید. در حالی که پ .1
 خاموش کنیدموتور را 

 

H: نگه دارید 
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ثانیه نگه دارید. اگر ارتفاع پدال تغییر نکرد شرایط عادي و راضی کننده است در غیر این صورت  30ي ه اندازهبپدال را  .2
 اگر پدال باال آمد شرایط غیر طبیعی می باشد.

  

 
H: نگهدارید T: 30  ثانیه 

 بوستر ترمزباز و بست 

 مرجع: اجزاء بوستر ترمز

 باز کردن

 قطعات زیر را باز کنید. .1
 باطري و سینی باطري •
 فیلتر هوا •
  /مجموعه واحد کنترل و مجموعه سیلندر اصلی ترمز جدا کنید.EPSلوله هاي ترمز را از واحد هیدرولیک  .2
 مجموعه سیلندر اصلی ترمز را از بوستر ترمز جدا کنید. .3
 شیلنگ خالء را از بوستر ترمز جدا کنید. .4
 سوئیچ چراغ ترمز را جدا کنید. کانکتور .5
 را جدا کنید. میل اتصال سیلندر اصلیپین  .6
 شفت پایینی فرمان را جدا کنید. .7
 را جدا کنید. پانل داشبورد .8
 کنید. جدا پانلمهره هاي بوستر ترمز را باز کنید تا بتوانید بوستر ترمز را از .9

 نصب

  بوستر ترمز بازبینی مرجع:
) و 1( میل اتصال سیلندر) را با استفاده از پین 3( میل اتصال سیلندر اصلینصب کنید. سپس  پانلبوستر ترمز را به  )1

 .) به بازوي پدال وصل کنید2جدید ( بست خاريیک 
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 مشخص شده سفت نمایید. گشتاورمهره هاي بوستر ترمز را با  )2

 سفت کردن گشتاور

 N·m (1.3 kg-m, 9.5 lbf-ft) 13 : مهره بوستر ترمز

 سیلندر اصلی ترمز را به بوستر ترمز متصل کنید. مجموعه )3
 /مجموعه واحد کنترل و مجموعه سیلندر اصلی ترمز وصل کنید.EPSلوله هاي ترمز را به واحد هیدرولیک  )4
 قطعات زیر را وصل کنید. )5
  باطري و سینی باطري •
 هوا فیلتر •
 سیستم ترمز را هواگیري نمایید. )6
 کنید.ارتفاع آزاد و خالصی پدال ترمز را چک  )7
 ترمز را متصل کنید.استپ  کانکتورترمز را تنظیم کنید و سپس  استپ )8
 قطعات نصب شده را براي نشت روغن چک کنید و اطمینان حاصل کنید که سیستم ترمز به درستی کار می کند. )9

 بوستر ترمز بازبینی

  خرابی یا آسیب چک کنید. از نظربوستر ترمز را  •
 چک کنید. "عملکرد بوستر ترمز بازبینی"در بخش  "عملکرد کنترل"بخش  عملکرد بوستر ترمز را با توجه به •
  گردگیر را از لحاظ آسیب چک کنید. •
  را چک کنید. فشاريطول میله  •

 در صورت هر گونه نقص بوستر ترمز را تعویض کنید.

 فشاريطول میله 

“a”: 129 – 130 mm (5.08 – 5.12 in.) 
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 مشخصات

 سفت کردن گشتاورمشخصات 
 سفت کردن گشتاور هابست 

N·m kgf-m lbf-ft 
  9.5  1.3 13 مهره بوستر ترمز

  9.5  1.3 13 براکت پدال ترمزپیچ 
  9.5  1.3 13 براکت پدال ترمزمهره 

  17.0  2.3 23 مهره شفت پدال
  9.5  1.3 13 مهره ثابت کننده سیلندر اصلی ترمز

  14.0  1.9 19  مهره ي اتصال لوله ترمز

 توجه:

 .هاي سفت کردن در بخش هاي زیر توضیح داده شده اند گشتاور

 "اجزاي پدال ترمز"

 "اجزاء لوله و شیلنگ ترمز"

 "اجزاء سیلندر اصلی ترمز"

 "اجزاء بوستر ترمز"

 مراجعه کنید. "اطالعات بست ها"سفت کردن بست هایی که در این بخش اشاره نشده است به  گشتاورمرجع:براي 

 ابزار مخصوصتجهیزات و 

 مواد توصیه شده براي سرویس
 SUZUKIمشخصات یا محصوالت توصیه شده توسط  مواد
 SUZUKI Super Grease E P/No.: 99000–25050 گریس
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  توجه:

 :مواد الزم جهت سرویس همچنین در ادامه توضیح داده شده است

 "اجزاء پدال ترمز"

  "اجزاء سیلندر اصلی ترم"

 "اجزاء بوستر ترمز"

 مخصوصابزارهاي 

09918–78211  
(کد اختصاصی 

25701043 (  

 

 

09950–78220  
(کد اختصاصی 

25904002 (  

 

 

کیت تست 
 درپوش رادیاتور

 آچار مهره اتصال 
 

09952–46010  
(کد اختصاصی 

25701038 ( 

 

09952–48010  
اختصاصی (کد 

25701037 ( 

اتصال سیلندر 
 اصلی

آداپتور، اتصال 
 سیلندر اصلی
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 ترمز جلو

 توضیحات ترمز جلو

  .انواع ترمز دیسکی با تهویه است که بر روي تمام مدل ها نصب گردیده است سیستم ترمز جلو یکی از

  دستورالعمل هاي تعمیر

  اجزاء ترمز جلو

 احتیاط:

ترمز را جدا می کنید انتهاي آن را بگیرید تا روغن ترمز به بیرون جریان پیدا  پذیر هنگامی که شیلنگ هاي انعطاف •
  باشد. با خودرو و کف ماشین تماس نداشته نکند و

  .شیلنگ قابل انعطاف ترمز جلو را بدون تابیده شدن نصب کنید •
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1. 
بازوئی چرخ جلو 

 .10 )سگدست(

  :راهنما گردگیر پین
به داخل گردگیر پین گریس 

 بزنید.
 جلو ترمز حامل کالیپر .19

2. 
دیسک ترمز  گردگیر ورقه

  جلو
 11. 

  پیستون: اورینگمجموعه 
  پیستون گریس بزنید اورینگبه 

8.0 N·m (0.82 kgf-m, 
6.0 lbf-ft) 

 توپی چرخ جلو .3
12. 

  پیستون و کاسه نمد:
به پیستون و کاسه نمد و گردگیر 

 پیستون گریس بزنید.
 

34 N·m (3.5 kgf-m, 
25.0 lbf-ft) 

 دیسک ترمز جلو .4
13. 

 ترمزمجموعه لنت 
 

23 N·m (2.3 kgf-m, 
17.0 lbf-ft) 

5. 
ترمز شیلنگ قابل انعطاف 

 .14 جلو

  فنر لنت:
  به فنر لنت گریس بزنید

155 N·m (15.8 kgf-m, 
114.5 lbf-ft) 

 جلو کالیپر ترمز .6
15. 

لنت ترمز: بین لنت ترمز و 
نویزگیر ترمز گریس سیستم 

 بزنید.
 

75 N·m (7.6 kgf-m, 
55.5 lbf-ft) 

7. 
واشر شیلنگ قابل 

 .16 انعطاف

لنت ترمز: بین لنت ترمز  شیم
  لنت ترمز گریس بزنید شیمو

 مجددا استفاده نشود.

 شیم لنت ترمز .17 پیچ هواگیري گردگیر .8
  

9. 

  مجموعه پین و گردگیر:
و گردگیر  پین راهنمابه 

 گریس بزنید.
 ي سایشنشان دهنده .18

  

  لنت ترمز جلو بر روي خودرو بازبینی
چرخ ها  جابجائیشدند (به دلیل  بازمطابق با برنامه تعمیر و نگهداري و هر وقت چرخ ها  دوره ايرا به صورت  )1(لنت ترمز 

  کنید.ضخامت لنت ترمز را از خارج و داخل چک کنید.  بازبینییا دالیل دیگر)، 
استاندارد بود، لنت ترمز  که در شکل نشان داده شده است) کمتر از حد "a"اگر لنت ترمز ساییده شده بود و ضخامت آن (

  باید در همان لحظه عوض شود.
 :"a"ضخامت لنت ترمز 

  mm (0.43 in.) 11استاندارد: 
 mm (0.08 in.) 2کمترین حد: 
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  لنت ترمز جلو باز و بست
  مرجع: اجزاء ترمز جلو

  لنت ترمز جلو بر روي خودرو بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

  انعطاف ترمز آسیب نرسانید.مراقب باشید که به شیلنگ هاي قابل  •
  .در حین عملیات سرویس پدال ترمز را فشار ندهید •

  

 توجه:

  تمامی لنت ترمز ها را با هم در یک زمان تعویض کنید حتی اگر تنها یکی از آنها نیاز به تعویض داشته باشد.

 باز کردن

  با جک خودرو را بلند کرده و چرخ جلو را خارج کنید. .1
  را خارج کنید. )1(جلو کالیپر ترمزراهنماي پین پیچ هاي  .2
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  خارج کنید. )2( را از محل قرار گیري آن )1(جلو  کالیپر ترمز .3

 توجه:

جلو  کالیپر ترمزبراي جلوگیري از خم شدن یا تابیدن بیش از اندازه و یا کشیده شدن شیلنگ قابل انعطاف ترمز،  •
  آویزان کنید. )4(را با استفاده از قالب سیمی )1(جدا شده 

  نکنید. استفاده پدال ترمز هنگامی که لنت ترمز خارج شده است  از •

  را تعمیر کنید. کالیپر ترمزقطعات را بعد از خارج کردن لنت ترمز براي نشتی روغن چک کنید و در صورت وجود نشتی  .4
  جدا کنید. )2( ترمز حامل کالیپررا از  )5(و فنر لنت ترمز  )3(لنت ترمز  .5
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 نصب

  لنت ترمز جلو بازبینیمرجع: 
  جلو کالیپر ترمز بازبینیمرجع:

بزنید و  )1(در فنر لنت  "A"ي گریس ترمزي که در مجموعه لنت ترمز قرار داده شده است را به ناحیه هاشور خورده .1
  نصب کنید. )2(جلو ترمز حامل کالیپرسپس فنر لنت را بر روي 

 

  نصب کنید. )1(را در محل فلش مانند در داخل لنت ترمز )2(نشان دهنده سایش .2
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[A]: طرف راست [B]: داخل [C]: طرف چپ 

  اعمال کنید. )1(و شیم لنت ترمز  )2(بین لنت ترمز "A"ي گریس ترمز را به ناحیه هاشور خورده .3
 

  لنت ترمز و لنت ترمز را نصب کنید.  شیم .4
مشخص شده سفت  گشتاوربا توجه به  )1(جلو را  کالیپر ترمزپیچ هاي  راهنماي را نصب کنید و پین )2(جلو کالیپر ترمز .5

 نمایید.
  

 احتیاط:

  تابیده نشده باشند. کالیپر ترمزمطمئن شوید که شیلنگ هاي قابل انعطاف در حین نصب 

  سفت کردن گشتاور
 N·m (3.5 kg-m, 25.0 lbf-ft) 34جلو:  کالیپر ترمزپیچ  راهنماي  پین

 

  را نصب کنید. چرخ جلو .6
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  سیستم ترمز را براي عملکرد صحیح بعد از نصب چک کنید. .7

  لنت ترمز جلو بازبینی
  لنت ترمز جلو باز و بستمرجع: 

 احتیاط:

  هیچ گاه لنت ترمز را با سنباده صیقل ندهید.
و ممکن است که به اگر لنت ترمز با سنباده صیقل داده شده است، ذرات سخت سنباده بر روي لنت ترمز باقی خواهند ماند 

  ترمز آسیب برسانند. هنگامی که لنت ترمز دچار نقص شد، آن را با لنت ترمز جدید تعویض کنید. کدیس

ضخامت لنت ترمز را چک کنید. اگر لنت ترمز از حد مشخص شده ضخامت کمتري داشت و یا یک طرف به مقدار بسیار  •
  کنید.بیشتري ساییده شده بود، تمامی لنت ترمزها را تعویض 

  "a"ضخامت لنت ترمز جلو 
 mm (0.43 in.) 11استاندارد(جدید): 

 mm (0.08 in.) 2کمترین حد: 

 

  دیسک ترمز جلو باز و بست
  مرجع: اجزاء ترمز جلو

  احتیاط:

  مراقب باشید که به شیلنگ هاي قابل انعطاف ترمز آسیب نرسانید. •
  پدال ترمز را فشار ندهیدهرگز در حین عملیات سرویس  •

 باز کردن

  و چرخ جلو را خارج کنید. باال آوردهخودرو را  .1
  و لنت ترمز را خارج کنید. کالیپر ترمز .2
  جدا کنید. بازوئیرا از  )2(جلو  ترمز حامل کالیپررا باز کرده و  )1(جلو  ترمز حامل کالیپرهاي پیچ .3
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به صورت مساوي درون سوراخ هاي جک پیچی، با فشار  )1( M8را با استفاده از سفت کردن پیچ هاي  )2(دیسک ترمز   .4
  خارج کنید.

 

  نصب
  دیسک ترمز جلو بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

  تابیده نشده است. کالیپر ترمزاطمینان حاصل کنید که شیلنگ قابل انعطاف ترمز  در حین خارج کردن 

و سپس دیسک ترمز را  همراستا کرده )3(رخ چبر روي توپی  )4(را با رنگ  )1(روي دیسک ترمز  )2( یرنگعالمت  .1
  نصب کنید.
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مشخص شده سفت  گشتاوررا مطابق  کالیپر ترمزوصل کنید و پیچ هاي  بازوئی چرخرا به  )1(جلو کالیپر ترمز حامل .2
  کنید.
  سفت کردن گشتاور

 a :(155 N·m (15.8 kg-m, 114.5 lbf-ft)جلو ( ترمز حامل کالیپرپیچ 

 

  لنت ترمز و لنت ترمز را نصب کنید.  شیم .3
  مشخص شده سفت کنید. گشتاوررا مطابق  )1(جلو  کالیپر ترمزرا نصب کنید و پین پیچ هاي  )2(جلو کالیپر ترمز .4

  سفت کردن گشتاور
 a:( 34 N·m (3.5 kg-m, 25.0 lbf-ft)جلو ( کالیپر ترمز راهنماي پینپیچ 
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  چرخ جلو را نصب کنید. .5
  براي عملکرد صحیح چک کنید.سیستم ترمز را  .6

 دیسک ترمز جلو بازبینی

  دیسک ترمز جلو باز و بستمرجع: 
اندازه گیري کنید و در  ابزار مخصوصسانتی متري از لبه خارجی دیسک را با استفاده از  10دیسک ترمز در نقطه  تاب •

  صورت وجود انحراف آن را تعمیر یا تعویض کنید.
  دیسک ترمز  تاب

  mm (0.004 in.) 0.10 حد انحراف:

 ابزار مخصوص

(A):20607–09900  ٢۵٧٠٢٠٠۵(كد اختصاصي(  

(B):20701–09900   ۴۴٠٢٠١٠٢(كد اختصاصي( 
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از میکرومتر اندازه گیري کنید. اگر ضخامت از حد مشخص شده کمتر بود دیسک ضخامت دیسک ترمز جلو را با استفاده  •
  را تعویض کنید.

  "a"ضخامت دیسک ترمز جلو 
  mm (1.02 in.) 26.0استاندارد: 

 mm (0.94 in.) 24.0: اقلحد 

 

  جلو کالیپر ترمز باز و بست
  مرجع: اجزاء ترمز جلو

 احتیاط:

  انعطاف ترمز آسیب نرسانیدمراقب باشید که به شیلنگ هاي قابل  •
  هرگز پدال ترمز را در حین عملیات سرویس فشار ندهید •

 باز کردن

  خودرو را با جک باال ببرید و چرخ جلو را باز کنید. .1
  قرار دهید تا روغن ترمز درون آن بریزد. )2(جلو کالیپر ترمزرف زیر ظیک  .2
  جدا کنید. )2(جلو  کالیپر ترمزرا از  )1(پیچ اتصال شیلنگ قابل انعطاف  .3
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  را باز کنید. )1(چرخ جلو  کالیپر ترمز راهنماي پینپیچ هاي  .4
  جدا کنید. )3( ترمز حامل کالیپررا از  )2(جلو  کالیپر ترمز .5

 
  لنت ترمز را جدا کنید. .6
  جدا کنید. بازوئی چرخرا از  )2( ترمز حامل کالیپررا جدا کرده و همچنین  )1( کالیپر ترمزمهره هاي  .7
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  نصب

  جلو کالیپر ترمز بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

  دچار تابیدگی نشده است. کالیپر ترمزیلنگ قابل انعطاف ترمز هنگام نصب شاطمینان حاصل کنید که 

مشخص شده سفت  گشتاوررا با  کالیپر ترمزراهنماي  پینپیچ وصل کنید و  سگدست را به  )1(جلو  ترمز حامل کالیپر .1
  کنید.
  سفت کردن گشتاور

 a :( 155 N·m (15.8 kg-m, 114.5 lbf-ft)جلو( ترمز حامل کالیپرپیچ 

 
  لنت ترمز را نصب کنید. .2
مشخص شده سفت  گشتاوررا با  )1( راهنماي  پینپیچ جدید وصل کنید و  ترمز حامل کالیپررا به  )2(جلو  کالیپر ترمز .3

  کنید.
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  سفت کردن گشتاور
 a :(34 N·m (3.5 kg-m, 25.0 lbf-ft)جلو ( کالیپر ترمزپین پیچ 

 
وصل کنید و پیچ اتصال  )2(جلو با واشر شیلنگ قابل انعطاف جدید  کالیپر ترمزرا به  )1(شیلنگ قابل انعطاف ترمز  .4

  مشخص شده سفت کنید. گشتاورشیلنگ قابل انعطاف را با 
  سفت کردن گشتاور

 a :(23 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft)پیچ اتصال شیلنگ قابل انعطاف (

 
  سیستم ترمز را هواگیري نمایید.را با روغن ترمز پر کنید و  ترمز مخزن .5
  اطمینان حاصل کنید که هیچ نشتی روغنی وجود ندارد. .6
  چرخ جلو را وصل کنید. .7
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  چک کنید که سیستم ترمز به درستی کار می کند. .8

  کالیپر ترمزقطعات  باز و بست

 هشدار:

هنگامی که با استفاده از هواي فشرده پیستون ترمز را با فشار خارج می کنید مراقب باشید تا انگشت خود را بین  •
  جلو قرار ندهید. کالیپر ترمزپیستون و 

  جلو قرار دهید تا پیستون معیوب نشود. کالیپر ترمزیک کهنه یا حوله بین پیستون و  •
  شار هواي مناسب خارج کنید تا پیستون ناگهان به بیرون پرتاب نشود.پیستون ترمز را به آرامی با استفاده از ف •

 
 احتیاط:

  جلو آسیب نرسد. کالیپر ترمزمراقب باشید تا به پیستون و سیلندر داخلی 

  جداسازي قطعات
 کالیپر ترمز

  جلو را پاك کنید. کالیپر ترمزاطراف  .1
  پیچ اتصال شیلنگ خارج کنید.پیستون ترمز را با استفاده از دمیدن هوا به درون سوراخ   .2
یا چیزي شبیه به آن  )2(با استفاده از پیچ گوشتی سر تخت  )3( کالیپر ترمزرا از سیلندر داخلی  )1(سیلندر  گردگیر .3

  خارج کنید.
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  پیستون و پیچ هواگیري را خارج کنید. کاسه نمد .4

 پین راهنما

  جدا کنید. )1( ترمزکالیپر را از  )3(و گردگیرهاي پین  )2(ها  پین راهنما

 
  نصب قطعات

  جلو کالیپر ترمز بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

  قطعات را قبل از بستن با استفاده از روغن ترمز مشخص شده بشویید. •
  از روغن ترمز یا حالل هاي فرار دیگري که اشاره نشده اند استفاده نکنید. •

 کالیپر ترمز

  انجام دهید. کالیپر ترمزکارهاي زیر را قبل از نصب پیستون درون سیلندر داخلی  .1
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a(  تمام پیستون ترمز و وجوه داخلی سیلندر داخلی را براي وجود زنگ زدگی، خوردگی یا هر خرابی دیگر بررسی
  جلو را عوض کنید. کالیپر ترمز صکنید. در صورت وجود هر گونه نق

b( جدیدرا به داخل کاسه نمد پیستون  گریس مخصوص الستیک )و آن را به داخل شیار سیلندر داخلی  بمالید )1
  جا بزنید. مراقب باشید که در حین جا زدن، کاسه نمد پیستون نچرخد. کالیپر ترمز

 
c( را به گردگیر جدید سیلندر داخلی  گریس مخصوص الستیک)گردگیر سیلندر را مطابق  )2(ي بزنید. سپس لبه )1

  جا بزنید. کالیپر ترمزشکل در داخل سیلندر داخلی 

  توجه:

درجه  40-درجه سانتی گراد ( 40-ي آن حتی در دماي ی استفاده کنید که ویسکوزیتهگریس مخصوص الستیکاز 
  فارنهایت) به مقدار کمی تغییر می کند.

 
 

[A]:  کالیپرطرف سیلندر [B]: طرف لنت ترمز 
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d(  جا بزنید. ابزار مخصوصگردگیر سیلندر را با استفاده از  
  ابزار مخصوص

(A) :75510–13099  ٢۵٧٠٢٠٠۵(كد اختصاصي(  

  

 
را درون سیلندر داخلی  )1(را در داخل آن جا بزنید.  سپس پیستون ترمز  )1(گردگیر سیلندر را باز کنید و پیستون  .2

روي پیستون  )3(را درون شیار گردگیر  )4(وارد کرده و با دست آن را جا بزنید. سپس گردگیر سیلندر  )2(کالیپر ترمز 
  ترمز جا بزنید.

 احتیاط:

  چک کنید گردگیر سیلندر کامال اطراف پیستون قرار گرفته و به طور کامل جا افتاده است.
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  جلو جا بزنید. کالیپر ترمزپیستون ترمز را داخل سیلندر  .3
  مشخص شده سفت کنید. گشتاورو با نصب کرده جلو  کالیپر ترمزپیچ هواگیري را بر روي  .4

  سفت کردن گشتاور
 N·m (0.82 kg-m, 6.0 lbf-ft) 8.0پیچ تخلیه هوا: 

 پین راهنما

  جلو چک کنید. ترمز حامل کالیپربه  پین راهنمانکات زیر را قبل از نصب  .1
a( ها را براي زنگ زدن، خوردگی و خرابی هاي دیگر چک کنید و در صورت وجود نقص آنها را تعویض  پین راهنما

  کنید.
b( به سطوح داخلی گردگیرهاي پین جدید)گریس بزنید. )1  
c(  گردگیرهاي پین)مطابق شکل نشان داده شده جا بزنید. )2(جلو  ترمز حامل کالیپررا در  )1  

 توجه:

هایت) به مقدار کمی درجه فارن 40-درجه سانتی گراد ( 40-یسکوزیته آن حتی در دماي که و ا گریس مخصوص الستیکاز 
 تغییر می کند استفاده کنید.

 
d(  ها گریس بزنید پین راهنمابه)1(.  

 توجه:

درجه فارنهایت) به مقدار کمی  40-درجه سانتی گراد ( 40-که ویسکوزیته آن حتی در دماي  گریس مخصوص الستیکاز 
 .استفاده کنید تغییر می کند
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  مطابق شکل جا بزنید. )2(جلو کالیپر ترمز حاملرا در  )1(ها  پین راهنما .2

 

[A]: دید از باالي خودرو 

  جلو کالیپر ترمز بازبینی
  جلو کالیپر ترمزمرجع: بازکردن و نصب 

  جلو کالیپر ترمزجداسازي قطعات و بستن مجدد قطعات مرجع: 

 توجه:

  را در موارد زیر انجام دهید. بازبینیاین 
  هنگامی که لنت ترمز ها را با قطعه جدید تعویض می کنید. •
  هنگامی که ضخامت لنت ترمز را چک می کنید. •
   کالیپر ترمزقبل از بستن مجدد قطعات  •

  ترمز حامل کالیپرو  کالیپر ترمز
آن را براي تغییر شکل، ترك، زنگ زدگی و خرابی چک کنید. در صورت وجود هر گونه نقص آن را  حاملجلو و  کالیپر ترمز

  با قطعه جدید عوض نمایید.
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  گردگیر سیلندر
را براي وجود هر گونه ترك و پارگی و نشتی روغن چک کنید. در صورت وجود هر گونه نقص  )1(گردگیر سیلندر داخلی 

  و عوض کنید.جل کالیپر ترمزآنرا با گردگیر 

 
  پین راهنما

به راحتی در   )1(هاي  پین راهنماجلو و محل قرار گیري آن، چک کنید که  کالیپر ترمزها بر روي  پین راهنماقبل از نصب 
را  )2(و گردگیر پین ها )1(راهنما هايپینجهت نشان داده شده در شکل حرکت می کنند. در صورت وجود هر گونه نقص 

  عوض کنید.

 

  کاور گردگیر دیسک ترمز جلو بست باز و
  چرخ جلو مراجعه کنید. بازوئیتوپی چرخ و  باز و بستبه 

  مشخصات

  سفت کردن گشتاورمشخصات 
 سفت کردن گشتاور بست ها
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N·m kgf-m lbf-ft 
 25.0 3.5 34 جلو کالیپر ترمزپیچ پین 

 114.5 15.8 155 جلو ترمز حامل کالیپرپیچ 
 17.0 2.3 23 انعطافپیچ اتصال شیلنگ قابل 

 6.0 0.82 8.0 پیچ هواگیري

 توجه:

  سفت کردن مشخص شده در موارد زیر توضیح داده شده است. گشتاور
  اجزاء ترمز جلو

  مرجع:
  مراجعه کنید. "اطالعات بست ها"سفت کردن بست هایی که در این بخش اشاره نشده است به  گشتاوربراي 

  و تجهیزات ابزار مخصوص

  شده براي سرویس قطعات توصیه

 توجه:

  قطعات الزم براي سرویس در زیر توضیح داده شده اند.
  اجزاء ترمز جلو
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 ابزار مخصوص

09900–20607 

 

09900–20701 

 

  ساعت اندازه گیري
اختصاصي  (كد

٢۵٧٠٢٠٠۵(  

 
 
 
 
 
 

  پایه مغناطیسی
اختصاصي  (كد 

٢۴۴٠٢٠١٠(  

 
 
 
 
 
 

09913-75510  

 

 
 

  بلبرینگ جازن
اختصاصي  (كد

٢۴۴١۵٠١۴(  
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  ترمز عقب

  توضیحات کلی

  توضیحات دیسک ترمز عقب
 کالیپر ترمزترمز عقب از نوع دیسکی می باشد. نیروي هیدرولیک تولید شده به وسیله اعمال نیرو به پدال ترمز با استفاده از 

به صورت مساوي و در خالف جهت یکدیگر  کالیپر ترمزبه نیروي اصطکاکی تبدیل می شود. نیروي هیدرولیکی به پیستون و 
ي آن حرکت گیره مانند را به سمت داخل حرکت دهد که در نتیجه کالیپر ترمزوارد می شود تا پیستون را به سمت خارج و 

دیسک ترمز انجام می شود. این حرکت به لنت ترمز در خالف جهت دیسک نیرو وارد کرده و باعث تولید نیروي اصطکاکی و 
  ودرو می شود.توقف خ
  مراجعه کنید" اجزاء ترمز عقب "به ، اجزاء  شرح  براي

 هشدار:

هاي  گشتاورت هواگیري از سیستم ترمز را انجام دهید. عملیا، لوله هاي ترمز باز شده انداگر اجزاء هیدرولیکی باز شدند یا 
  روغنکاري اعالم شده است. غیرقابل مشخص شده براي بست هاي خشک و

  هاي تعمیردستورالعمل 

  اجزاء ترمز عقب

 احتیاط:

هنگامی که شیلنگ قابل انعطاف ترمز عقب را جدا می کنید، انتهاي آن را بگیرید تا روغن ترمز بر روي کف خودرو  •
  جریان پیدا نکند.

  نصب کنید. پیچاندنشیلنگهاي قابل انعطاف ترمز عقب را بدون  •
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 سیستم تعلیق سگدست .1
11. 

پیستون: مجموعه کاسه نمد 
مقدار کمی روغن ترمز را به تمام 
قطعات اطراف گردگیر پیستون و 

 کاسه نمد آن بزنید.
21. 

-99000محافظ شفت: گریس 
را به داخل  59124-006

 محافظ شفت بزنید.

2. 
دیسک  گیرگرد ورقه

 ترمز عقب
12. 

کاسه نمد و پیستون: مقدار کمی 
روغن ترمز را به تمام قطعات 

گردگیر و کاسه اطراف پیستون ،
 نمد پیستون بزنید.

 پد پایینی فنر .22

 پد باالیی فنر .23 مجموعه لنت ترمز .13 توپی چرخ عقب .3
 ترمز حامل کالیپر .24 فنر لنت ترمز .14 دیسک ترمز عقب .4

5. 
شیلنگ قابل انعطاف 

 .15 ترمز عقب

لنت ترمز: بین لنت ترمز و شیم 
  نویزگیر گریس بزنید.

7.0 N·m (0.71 kgf-m, 
5.5 lbf-ft) 

 عقب کالیپر ترمز .6
16. 

شیم نویزگیر: بین لنت ترمز و 
  بزنید. گریسشیم نویزگیر 

23 N·m (2.3 kgf-m, 
17.0 lbf-ft) 

7. 
واشر شیلنگ قابل 

 .17 انعطاف

شیم لنت ترمز: بین سیستم نویز 
گیر و شیم لنت ترمز گریس 

 بزنید.
 

75 N·m (7.6 kgf-m, 
55.5 lbf-ft) 

 فنر برگردان .18 گیري درپوش پیچ هوا .8
 

60 N·m (6.1 kgf-m, 
44.5 lbf-ft) 

9. 

ي گردگیر و مجموعه
و  پین راهنماپین: به 

گردگیر پین گریس 
 بزنید.

 واشر .19
 

27 N·m (2.8 kgf-m, 
20.0 lbf-ft) 

10. 

گردگیر پین: به سطح 
داخلی گردگیر پین 

 گریس بزنید.
 اهرم .20

 

 مجددا استفاده نشود.

  لنت ترمز عقب بر روي خودرو بازبینی
ي زمان بندي تعمیر و نگهداري و در هنگامی که چرخ هاي خارج شده را به صورت دوره اي مطابق با برنامه )1(لنت ترمز 

  کنید. ضخامت داخلی و خارجی لنت ترمز را چک کنید. بازبینیاند (براي تعویض محل چرخ ها یا دلیل دیگر)، 
در شکل نشان داده شده است) کمتر از حد مجاز است، تمامی لنت  "a"اگر لنت ترمز ساییده شده است و ضخامت آن (با 

  ترمز ها را همزمان تعویض کنید.
  "a"ضخامت لنت ترمز چرخ عقب 

 mm (0.35 in.) 9 استاندارد:

  mm (0.06 in.) 1.5حد مجاز: 
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  لنت ترمز عقب باز و بست
  مرجع: اجزاء ترمز عقب

  لنت ترمز عقب روي خودرو بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

  مراقب باشید که به شیلنگ هاي قابل انعطاف ترمز عقب آسیب نرسانید. •
  پدال ترمز را فشار دهید. انجام عملیات تعمیر، هرگزهنگام  •

 

 تذکر

را تعمیر  کالیپر ترمزهنگامی که لنت ترمز ها را عوض می کنید، نشت ترمز را چک کنید و در صورت وجود نشتی  •
  کنید.

  ي لنت ترمزها را همزمان با هم تعویض کنید.هر گاه یکی از لنت ترمزها نیاز به تعویض داشت، همه •

  باز کردن
  پنل عقب کنسول را باز کنید. .1
  ترمز دستی را بخوابانید. .2
  را شل کنید. )1(ي مهره .3
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  خودرو را با جک بلند کرده و چرخ عقب را خارج کنید. .4
  .)1(را خارج کنیدشکل  Eرینگ   .5
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  خارج کنید. )3(را از اهرم وبست  )2(را در جهت نشان داده شده بچرخانید و کابل ترمز دستی  )1(اهرم  .6

 
  )1(عقب را باز کنید. کالیپر ترمزپین پیچ هاي  .7

 
 جدا کنید. )2(عقب  ترمز حامل کالیپررا از  )1(عقب  کالیپر ترمز .8

 توجه:

آویزان کنید تا از خم شدن شیلنگ هاي قابل انعطاف ترمز عقب  )4(را با استفاده از یک قالب سیمی  )1(عقب  کالیپر ترمز
  و همچنین تابیدن بیش از اندازه یا کشیده شدن جلو گیري شود.
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  ) جدا کنید.2) را از حامل کالیپر ترمز (5و فنرهاي لنت () 3لنت هاي ترمز ( .9
  

 
  نصب

  لنت ترمز عقب بازبینیمرجع: 
  عقب کالیپر ترمز حامل بازبینیمرجع: 

و ناحیه هاشور  )1(و شیم نویزگیر  )2(بین لنت ترمز  "A"گریس ترمز موجود در مجموعه لنت ترمز را به ناحیه خورده  .1
   بمالید. )3(و شیم لنت ترمز  )1(بین شیم نویز گیر  "B"ي خورده

 
[A]: داخل [B]: خارج 

  را نصب کنید. )4(و لنت هاي ترمز )3(، شیم ها لنت ترمز)2(، فنر پایینی لنت ترمز )1(فنر باالیی لنت ترمز  .2
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ي یک چهارم تا نیم دور بچرخانید تا به اندازه ابزار مخصوصرا در جهت نشان داده شده با استفاده از  )1(پیستون .3

  پیچ شود. کالیپر ترمزپیستون درون سیلندر داخلی 
 ابزار مخصوص

(A) :16060–45099  ١٠١٠٢١٢۵(كد اختصاصي(  
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تراز می کنید نصب  )1(را با برآمدگی پشت لنت ترمز  )2(عقب را در حالی که شیار پیستون  کالیپر ترمزسیلندر داخلی  .4
  کنید.

 
مشخص شده  گشتاورعقب را با  کالیپر ترمزعقب وصل کنید و پین پیچ هاي  ترمز حامل کالیپررا  )1(عقب  کالیپر ترمز .5

  سفت کنید.
  سفت کردن گشتاور

 a :(23 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft)عقب ( کالیپر ترمزپین پیچ 

 
  کابل ترمز دستی را از بست عبور دهید. .6
کابل  و را در جهت نشان داده شده بچرخانید )1(را تنظیم کنید. اهرم  )3(براکت و )2(موقعیت هاي کابل ترمز دستی  .7

  وصل کنید. )1(را به اهرم  )2(
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[A]: موقعیت قطعه 

  را ثابت کنید. )2(را نصب کنید و کابل ترمز دستی  )1( شکلEخار  .8

 
عال فلنت ترمز خالصیدر حالی که موتور روشن است پدال ترمز را سه بار یا بیشتر فشار دهید تا مکانیسم تنظیم کننده  .9

  .شدبین دیسک ترمز عقب و لنت ترمز مناسب خواهد خالصی ي آنشود و در نتیجه
  قابل دستیابی است. ،ترمز را چک کنید که  نیروي ترمزي مناسبکشیده نشدن  .10
  نصب کنید و مناسب بودن کورس اهرم ترمز دستی و نیروي قابل دستیابی توسط ترمز دستی را چک کنید.چرخ عقب را  .11
  پنل عقب کنسول را نصب کنید. .12
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  لنت ترمز عقب بازبینی
  لنت ترمز عقب مرجع: باز و بست

 احتیاط:

  مز دستی را با استفاده از سنباده صاف نکنید.هیچ گاه لنت تر
شود، ذرات سخت سنباده بر روي لنت ترمز باقی خواهند ماند و ممکن است به  صافاگر لنت ترمز با استفاده از سنباده 

  ي جدید جایگزین کنید.دیسک ترمز آسیب برسانند. در صورت وجود هر گونه نقص در لنت ترمز، آن را با قطعه

 

 توجه:

عقب را  کالیپر ترمزنشتی روغن ترمز را در هنگام خارج کردن لنت هاي ترمز چک کنید و در صورت وجود نشتی  •
  تعمیر کنید.

  تمامی لنت هاي ترمز را همزمان تعویض کنید حتی اگر یکی از لنت هاي ترمز نیاز به جایگزینی داشت. •

کمتر بود یا یک طرف از نسبت به طرف دیگر بسیار  ضخامت لنت ترمز را چک کنید. اگر ضخامت لنت ترمز از حد مجاز •
  بیشتر ساییده شده بود، همه لنت ترمزها را تعویض کنید.

  "a"ضخامت لنت ترمز عقب 
 mm (0.35 in.) 9استاندارد (قطعه نو): 

 mm (0.06 in.) 1.5حد مجاز: 
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   باز و بست دیسک ترمز عقب
  مرجع: اجزاء ترمز عقب

 احتیاط:

  که شیلنگ هاي ترمز عقب آسیب نرسانیدمراقب باشید  •
  پدال ترمز را فشار ندهید. انجام عملیات تعمیر هرگز در حین  •

 باز کردن

  با جک خودرو را بلند کرده و چرخ عقب را باز کنید. .1
  عقب و لنت هاي ترمز را جدا کنید. کالیپر ترمز .2
  سیستم تعلیق جدا کنید. بازوئیعقب را از  زترم حامل کالیپررا خارج کنید و  )1(عقب  کالیپر ترمز حاملپیچ هاي  .3

 
بیرون بیاورید. )2(درون سوراخ هاي پیچ هاي جک به صورت متوازن، دیسک ترمز را  )M8 )1ت کردن دو پیچ با سف .4
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 نصب

  دیسک ترمز عقب بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

  .نپیچانیدعقب، شیلنگ هاي قابل انعطاف ترمز عقب را  کالیپر ترمزهنگام نصب 

و سپس دیسک ترمز را  میزان کرده )3(رخ روي توپی چ )4(را با رنگ  )1(روي دیسک ترمز عقب  )2( یرنگعالمت  .1
  نصب کنید.

 
مشخص شده  گشتاوردر ترمز عقب را با تم تعلیق وصل کرده وپیچ هاي سیلنسیس بازوئی عقب را به  کالیپر ترمز حامل .2

  سفت کنید.
  سفت کردن گشتاور

 a:( 60 N·m (6.1 kg-m, 44.5 lbf-ft)عقب ( ترمزکالیپر  حاملپیچ 
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  عقب را نصب کنید. کالیپر ترمزلنت هاي ترمز و  .3
لنت ترمز  خالصی در حالی که موتور روشن است پدال ترمز را براي سه بار یا بیشتر فشار دهید تا مکانیسم تنظیم کننده .4

  طور مناسب تنظیم کند.بین دیسک ترمز عقب و لنت هاي ترمز را به خالصی  فعال شده و
  چک کنید که  نیروي ترمز مناسب ، قابل دستیابی باشد.کشیده نشدن ترمز هارا  .5
توسط ترمز دستی را چک  قبولچرخ عقب را نصب کنید و مناسب بودن کورس اهرم ترمز دستی و نیروي ترمزي قابل  .6

  کنید.

  دیسک ترمز عقب بازبینی
  دیسک ترمز عقب باز و بستمرجع: 

از لبه دیسک اندازه بگیرید و در صورت وجود  10mmي در نقطه ابزار مخصوصدیسک ترمز عقب را با استفاده از  تاب
  انحراف بیش از حد مجاز آن را تعویض یا تعمیر کنید.

  انحراف دیسک ترمز عقب
 Limit: 0.10 mm (0.004 in.)حد مجاز: 

  ابزار مخصوص
  باز و بست دیسک ترمز عقب 
)A(: 60720–09900  كد اختصاصي)۵٧٠٢٠٠۵٢(  

)B( :70120–09900  كد اختصاصي)۴۴٠٢٠١٠٢(  
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کمتر از حد مجاز است، دیسک را تعوض با استفاده از میکرومتر ضخامت دیسک ترمز عقب را اندازه بگیرید. اگر ضخامت 
  کنید.
  

  "a"ضخامت دیسک ترمز 
  mm (0.47 in.) 12استاندارد: 
 mm (0.43 in.) 11حد مجاز: 

 

  کالیپر ترمز عقب باز و بست
  مرجع: اجزاء ترمز عقب

 احتیاط:

  مراقب باشید که به شیلنگ هاي قابل انعطاف ترمز عقب آسیب نرسانید. •
  سرویس پدال ترمز را فشار ندهید.هرگز در هنگام فرآیند  •
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 باز کردن

  پنل عقب کنسول را باز کنید. .1
  ترمز دستی را بخوابانید. .2
  را شل کنید. )1(مهره تنظیم  .3

 
  خودرو را با استفاده از جک بلند کنید و چرخ هاي عقب را خارج کنید. .4
  را خارج کنید. )1( شکلEخار  .5

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 

 81  

 
  جدا کنید. )3( براکترا از اهرم و  )2(را در جهت نشان داده شده بچرخانید و کابل ترمز دستی  )1(اهرم  .6

 
 )3(براي جمع کردن روغن ترمزي که از باز کردن شیلنگ قابل انعطاف ترمز عقب )2( کالیپر ترمزاز یک ظرف در زیر  .7

  جاري می شود استفاده کنید.
  باز کنید. )2(عقب  کالیپر ترمز را از )1(پیچ اتصال شیلنگ قابل انعطاف  .8
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  عقب را باز کنید. کالیپر ترمزپین پیچ هاي  .9

 
  کنید. باز آن حاملعقب را از  کالیپر ترمز .10
  لنت ترمز عقب را باز کنید. .11
  سیستم تعلیق باز کنید. عقب را از بازوئی ترمز حامل کالیپر .12
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  نصب
  عقب کالیپر ترمز بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

  د.پیچانیعقب شیلنگ قابل انعطاف ترمز عقب را ن کالیپر ترمزهنگام نصب 

 گشتاورعقب را با  ترمز حامل کالیپرو پیچ هاي  سگدست سیستم تعلیق متصل کردهعقب را به  کالیپر ترمز حامل .1
  مشخص شده سفت کنید.

  سفت کردن گشتاور
 a :( 60 N·m (6.1 kg-m, 44.5 lbf-ft)عقب ( ترمز حامل کالیپرپیچ 

 
بچرخانید تا  ابزار مخصوصنشان داده شده به اندازه نصف یا یک چهارم دور با استفاده از  فلش را در جهت )1(ستون پی .2

  پیچ شود. کالیپر ترمزپیستون در داخل سیلندر داخلی 
  ابزار مخصوص

(A)  :16060–45099  ١٠١٠٢١٢۵(كد اختصاصي(  
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  عقب را نصب کنید. کالیپر ترمزمی کنید،  میزان)1(را با برآمدگی پشت لنت ترمز  )2(در حالی که سوراخ پیستون  .3

 
مشخص شده سفت  گشتاورعقب را با  کالیپر ترمزپین پیچ وصل کنید و سپس  ترمز حامل کالیپررا به  )1( کالیپر ترمز .4

  کنید.
  سفت کردن گشتاور

 a :(23 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft)عقب ( کالیپر ترمزپین پیچ 
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وصل کنید  )2(عقب با استفاده از واشر شیلنگ قابل انعطاف جدید  کالیپر ترمزرا به  )1(شیلنگ قابل انعطاف ترمز عقب  .5

  مشخص شده سفت کنید. گشتاورو پیچ اتصال شیلنگ ترمز عقب را با 
  سفت کردن گشتاور

 a :(23 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft)قابل انعطاف (پیچ اتصال شیلنگ 

 
  کابل ترمز دستی را از بست عبور دهید. .6
را به  )2(را در جهت نشان داده شده بچرخانید و کابل  )1(را تنظیم کنید. اهرم  )3(و بست  )2(محل کابل ترمز دستی  .7

  متصل کنید. )1(اهرم 
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[A]: موقعیت قطعه 

 
 
 

  را ثابت کنید. )2(را نصب کنید و کابل ترمز دستی  )1( شکل Eخار  .8

 
  مخزن را با روغن ترمز پر کنید و هوا را از سیستم ترمز خارج کنید. .9

  اطمینان حاصل کنید که هیچ نشتی روغن ترمزي وجود ندارد. .10
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لنت ترمز  خالصیپدال ترمز را براي سه بار یا بیشتر در حالی که موتور روشن است فشار دهید تا مکانیسم تنظیم کننده  .11
  عال شده و فاصله بین دیسک ترمز عقب و لنت ترمز به مقدار مناسب تنظیم کند.ف

  د.باش داشته قابل دستیابی و  چک کنید که نیروي ترمزي مناسبکشیده نشدن ترمز ها را  .12
چرخ عقب را نصب کنید و چک کنید که کورس حرکتی ترمز دستی مناسب بوده و نیروي ترمزي مناسب توسط ترمز  .13

  می باشد. قبولدستی قابل 
  پنل عقب کنسول را نصب کنید. .14

  عقب کالیپر ترمزباز کردن و بستن مجدد قطعات 
  مرجع: اجزاء ترمز عقب

  عقب کالیپر ترمزمرجع: باز کردن و بستن 

 ط:احتیا

  عقب آسیبی نزنید. کالیپر ترمزمراقب باشید که به پیستون و سیلندر داخلی 

 باز کردن قطعات

   کالیپر ترمزسیلندر داخلی 
  را پاك کنید. کالیپر ترمزاطراف سیلندر داخلی  .1
  را خارج کنید. )1(فنر برگردان  .2
  را باز کنید. )5(و محافظ شفت  )4(و اهرم  )3(و واشر  )2( مهره داخلی سیلندر ترمز  .3

 
  در جهت نشان داده شده شل کنید. ابزار مخصوصرا با استفاده از  )1(پیستون  .4

  ابزار مخصوص
(A) :16060–45099  ١٠١٠٢١٢۵(كد اختصاصي(  
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 گردگیر سیلندر .2

  را باز کنید.گردگیر سیلندر، کاسه نمد پیستون و پیچ هواگیري  .5

  پین راهنما
  باز کنید. )1(عقب  ترمز حامل کالیپررا از  )3(و گردگیرهاي پین  )2( راهنماها ي پین 

 
  بستن مجدد قطعات

  عقب کالیپر ترمز بازبینیمرجع: 

 احتیاط:

  قبل از بستن قطعات آن ها را با روغن ترمز بشویید. •
  و حالل هاي فرار استفاده نکنید. نامشخصاز روغن ترمزهاي  •
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  کالیپر ترمز
  زیر را انجام دهید. مراحلعقب،  کالیپر ترمزقبل از نصب پیستون ترمز درون  .1

a(  را براي وجود زنگ زدگی، خوردگی یا هر خرابی دیگر بررسی  ترمزداخلی سیلندر  سمت تمام پیستون ترمز و
  و را عوض کنید.جل کالیپر ترمز ایرادکنید. در صورت وجود هر گونه 

b( کاسه نمد جدید پیستون   روغن ترمز را به)جا  کالیپر ترمزاعمال کنید و آن را به داخل شیار سیلندر داخلی  )1
  بزنید. مراقب باشید که در حین جا زدن، کاسه نمد پیستون نچرخد.

  روغن ترمز
  مراجعه کنید.لندر اصلی ترمز یا دفترچه راهنماي مشتري به درپوش مخزن سی

 
c( را به گردگیر داخلی سیلندر  روغن ترمز )عقب  کالیپر ترمزبزنید و آن را درون شیار گردگیر سیلندر داخلی  )1

  مطابق شکل جا بزنید.

  روغن ترمز
  به درپوش مخزن سیلندر اصلی ترمز یا دفترچه راهنما مراجعه کنید.

 
[A]:  کالیپر ترمزطرف سیلندر داخلی [B]: طرف لنت ترمز 
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  نصب کنید. )3( کالیپر ترمزرا درون سیلندر داخلی  )2(و پیستون  )1(را باز کنید  کالیپر ترمزگردگیر  .2
 

 
ترمز  د تا پیستون در داخل سیلندر کالیپردر جهت نشان داده شده بچرخانی ابزار مخصوصرا با استفاده از  )1(پیستون  .3

  پیچیده شود.
  نید.گردگیر سیلندر را درون شیار گردگیر پیستون جا بز .4

 احتیاط:

  هنگام نصب پیستون تابیده شود. گردگیر سیلندر نبایستی

  

 توجه:

  و پیستون جا افتاده است. ار گردگیر سطح داخلی سیلندرچک کنید که گردگیر سیلندر به درستی و کامال درون شی

  ابزار مخصوص
(A) :16060–45099  ١٠١٠٢١٢۵(كد اختصاصي(  

  
  

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 

 91  

  
 

  عقب را نصب کنید. کالیپر ترمزبزنید و  )1( درپوش جدیدگریس را به سطح داخلی .5

 توجه:

درجه فارنهایت)  40-درجه سانتی گراد ( 40-استفاده کنید که ویسکوزیته آن حتی در دماي   گریس مخصوص الستیکاز 
 به مقدار کمی تغییر می کند.

  مشخص شده سفت کنید. گشتاوررا با  )4( ترمز دستیمهره را نصب کنید و  )3(و واشر  )2(اهرم  .6
  سفت کردن گشتاور

 a :(27 N·m (2.8 kg-m, 20.0 lbf-ft)(مهره ترمز دستی 

  درگیر کنید.اهرم با را نصب کنید و آن را  )5(فنر برگردان  .7

 
  مشخص شده سفت کنید. گشتاورعقب نصب کرده و آن را با  کالیپر ترمزپیچ هواگیري را به  .8

  سفت کردن گشتاور
 a :(7.0 N·m (0.71 kg-m, 5.5 lbf-ft)پیچ هواگیري (

  پین راهنما
  نکات زیر را چک کنید. ترمز حامل کالیپردرون  پین راهنماقبل از نصب  .1

a( را براي زنگ زدگی، خوردگی و آسیب هاي دیگر بررسی کنید و در صورت وجود خرابی آن را  راهنماهاي  پین
  عویض کنید.ت

b(  گریس را به سطح داخلی گردگیر جدید پین)بزنید. )1  
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c(  گردگیرهاي پین)نصب کنید. )2(عقب  ترمز حامل کالیپررا مطابق شکل هدایت کرده و آنها را درون  )1 

  

 توجه:

درجه فارنهایت)  40-درجه سانتی گراد ( 40-استفاده کنید که ویسکوزیته آن حتی در دماي   گریس مخصوص الستیکاز 
  به مقدار کمی تغییر می کند.

 
d(  پین راهنماگریس را به )اعمال کنید. )1  

 توجه:

درجه فارنهایت)  40-درجه سانتی گراد ( 40-استفاده کنید که ویسکوزیته آن حتی در دماي  گریس مخصوص الستیکاز 
  به مقدار کمی تغییر می کند.

 
کالیپر  حاملرا به  )2(بدون شیار (قسمت پایین)  پین راهنماو  )1(ت باالیی) با سه شیار (قسم پین راهنمامطابق شکل  .2

  نصب کنید. )3(عقب  ترمز
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[A]: به طرف باال 

  عقب کالیپر ترمز بازبینی
  عقب کالیپر ترمزباز کردن و بستن مرجع:  
  عقب کالیپر ترمزباز کردن و بستن قطعات مرجع : 

 توجه:
  را انجام دهید. بازبینیدر موارد زیر 

  هنگامی که لنت ترمز را با قطعه جدید تعویض می کنید. •
  هنگامی که ضخامت لنت ترمز را چک می کنید. •
  عقب کالیپر ترمزقبل از بستن مجدد قطعات  •

 کالیپر ترمز حاملو  کالیپر ترمز

را براي خوردگی، ترك، خرابی و زنگ زدگی چک کنید و در صورت وجود  ترمز حامل کالیپرو  کالیپر ترمزسیلندر داخلی 
  هر گونه نقص آنها را تعویض کنید.

  گردگیر سیلندر
را براي وجود هر گونه ترك، بریدگی و نشتی روغن چک کنید. در صورت وجود هر گونه نقص آن را  )1(گردگیر سیلندر

  تعویض کنید.

 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 

 94  

  پین راهنما
به راحتی در مسیر مشخص  )3(عقب و محل قرار گیري آن  کالیپر ترمزقبل از نصب در  )1( راهنما هاي پینچک کنید که 

  را در صورت وجود نقص تعویض کنید. )2(و گردگیر هاي پین  )1(ها پین راهنماشده بر روي شکل حرکت می کنند. 

 
  کالیپر ترمز
 )1(پیچ تنظیم  حرکت می کند، )2(را با استفاده از دست فشار دهید و سپس چک کنید هنگامی که اهرم  )1(پیچ تنظیم 

  در جهت نشان داده شده حرکت کند.
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  دیسک ترمز عقب صفحه گردگیر باز و بست
پی چرخ عقب باز کردن و بستن تو"/  "چرخ محرك) 2سیستم تعلیق (مدل  بازوئیباز کردن و بستن توپی چرخ عقب و "به 

  دیسک ترمز عقب مراجعه کنید.دگیرگرورقه براي باز کردن و بستن  "چرخ محرك) 4سیستم تعلیق (مدل  سگدست و 

 مشخصات

 سفت کردن گشتاورمشخصات 

 بستن گشتاور بست
N·m kgf-m lbf-ft 

 17.0 2.3 23 عقب کالیپر ترمزپین پیچ 
 44.5 6.1 60 عقب کالیپر ترمز حامل

 17.0 2.3 23 شیلنگ قابل انعطافپیچ اتصال 
 20.0 2.8 27 ترمز دستیاهرم داخلی مهره 

 5.5 0.71 7.0 پیچ هواگیري

 توجه:

  هاي بستن مشخص شده در بخش هاي زیر توضیح داده شده اند. گشتاور
  اجزاء ترمز عقب

  مرجع:
 مراجعه کنید. ”اطالعات بست ها”سفت کردن بست هایی که در این بخش مشخص نشده اند به براي 

  مخصوصتجهیزات و ابزار 
 قطعات توصیه شده براي سرویس

  توجه:

 قطعات الزم براي سرویس در زیر شرح داده شده است.

  اجزاء ترمز عقب
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 ابزار مخصوص

09900–20607 

 

09900–20701 

 

  ساعت اندازه گیري
اختصاصي  (كد

٢۵٧٠٢٠٠۵(  

 
 
 
 
 

 

  پایه مغناطیسی
اختصاصي  (كد 

٢۴۴٠٢٠١٠(  

 
 
 
 
 

 

09945–16060 

 

 
 
 
 

 دسته جازن
 پیستون

اختصاصي  (كد
٢۵١٠١٠٢١(  
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 ترمز دستی

 توضیحات عمومی

  توضیحات عمومی ترمز دستی
سیستم ترمز دستی یک سیستم مکانیکی است که با اعمال نیروي ترمز تنها به الستیک هاي چرخ با استفاده از کابل و 

 ترمز براي ترمز گرفتن استفاده می کنند. اصلی لنت رمز دستی و ترمز اصلی ماشین ازمکانیکی عمل می کند. ت اتصاالت
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 دستور العمل تعمیر

 اجزاي ترمز دستی
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  ترمز دستی اهرم .1
تا  "1"ترتیب بستن پیچ ها از 

 .می باشد "3"

کابل سمت چپ ترمز  .4
 دستی

 

25 N·m (2.5 kgf-m, 
18.5 lbf-ft) 

  شکل Uبست  .5 بست کابل ترمز دستی .2
 

11 N·m (1.1 kgf-m, 
8.5 lbf-ft) 

     سوئیچ ترمز دستی .6 کابل سمت راست ترمز دستی .3

 و تنظیم ترمز دستی بازبینی

 توجه:

 کنید.و تنظیم ترمز دستی چک  بازبینیشرایط زیر را قبل از  •

  هیچ هوایی در سیستم ترمز وجود نداشته باشد -      
  کورس حرکت پدال ترمز مناسب باشد -      
 لنت ترمز عقب کمتر از حد مجاز ساییده نشده باشد -      

 چراغ خطر ترمز روشن و سپس خاموش می شود. قرار میگیرد”ON“بافشردن کلید استارت درحالت وقتی سوئیچ خودرو  •

  بازبینی
تا  2فشار دهید و سپس اهرم ترمز دستی را  N 150موتور را روشن کنید، پدال ترمز را سه مرتبه یا بیشتر با نیروي تقریبی 

  بکشید. N 500مرتبه با نیروي تقریبی  3
کنید. در صورت وجود نقص کابل ترمز دستی را تنظیم و یا  بازبینیمز دستی باال آمد موارد زیر را هنگامی که اهرم تر •

  تعویض کنید.
a( عملکرد اهرم ترمز دستی نرم و روان است  
b( چرخ هاي عقب کامال قفل شده اند  
c(  200اهرم ترمز دستی را با نیروي N بکشید و تعداد دندانه هاي درگیر شده را بشمارید  

 توجه:

 صداي کلیک یا تق معادل درگیري یک دندانه می باشد. هر

   "a"کورس حرکتی اهرم ترمز دستی 
  دندانه 8تا  6کورس حرکتی: بین 
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 موارد زیر را چک کنید •

a( ترمز دستی کامال پایین است خاموش باشد اهرم چراغ خطر ترمز هنگامی که  
b(  ،چراغ خطر ترمز هنگامی که دستگیره ترمز دستی به اندازه ي یک دندانه (معادل یک صداي تق) باال آمده است

  روشن شود. در صورت نقص موارد زیر را بررسی و در صورت لزوم اصالح نمایید 

  توجه:

  خاموش باشد ABSچک کنید که چراغ خطر ترمز 

a( مقدار باقی مانده روغن ترمز  
b( (به مخزن سیلندر اصلی ترمز متصل شده است)سوئیچ روغن ترمز  
c(  سوئیچ دستگیره ترمز دستی 

 تنظیم

 باز کنید.کنسول را  .1
 ترمز دستی را در کامال بخوابانید .2
  شود، باز کنید کمکابل ترمز دستی کشش  مهره تنظیم را تا اندازه اي که  .3
  ) نیوتن فشار دهید.kgf, 33.7 lbf 15.3( 150را سه مرتبه با نیرویی در حدود  ترمزموتور را روشن کنید و پدال  .4
) اطمینان حاصل کنید. اگر کالیپر با پین تماس 2) و پین (1کالیپر (اهرم موتور را خاموش کنید و سپس از تماس  .5

  را دوباره انجام دهید. 4و  3نداشت عمیالت 
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حس نیروي مخالفی را  دندانه، دازه یککشیده شدن اهرم ترمز دستی به انکه ) را سفت کنید به طوري 1مهره تنظیم ( .6

  .(اهرم خالصی نداشته باشد)نمود

 
دندانه، کورس حرکتی داشته  8تا  6کشیده می شود بین  N 200چک کنید هنگامی که اهرم ترمز دستی با نیروي  .7

  باشد.
نیروي ترمزي به بعد از تکمیل عملیات تنظیم، ترمز دستی را بخوابانید و چک کنید که ترمز دستی در حالت خوابیده  .8

  چرخ ها وارد نمی کند.

  کابل ترمز دستی باز و بست
  مرجع: اجزاء ترمز دستی

 باز کردن

  کابل ترمز دستی را از کالیپر ترمز چرخ عقب باز کنید .1
  کنسول را خارج کنید .2
  ) را باز کنید1مهره تنظیم ( .3
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  کابل ترمز دستی را خارج کنید .4

  نصب
  انجام دهید. عکس عمل بازکردن  ،را با توجه به نکات زیر نصب عملیات

  مشخص شده سفت نمایید گشتاورهر پیچ را با مقدار  •
) قالب( کابلگیر ترمز دستیچک کنید که انتهاي کابل ترمز دستی به صورت ایمن به اهرم هاي کالیپر دیسک عقب و  •

  وصل شده است
  .کابل ترمز دستی را تنظیم کنید •
  ه درستی عمل می کنددستی، مطمئن شوید که سیستم ترمز ببعد از تنظیم کورس حرکتی اهرم ترمز  •

  اهرم ترمز دستی باز و بست
  مرجع: اجزاء ترمز دستی

 هشدار:

  قبل از شروع به کار از وجود شرایط زیر اطمینان حاصل کنید.
  بر روي یک سطح صاف کار کنید •
  باشد "P"یا در حالت  1خودرو در دنده . •
  بت کنید.ثا مانعچرخ ها را با استفاده از  •

 باز کردن

  کنسول را خارج کنید .1
  ) را از سوئیچ ترمز دستی جدا کنید2سوئیچ ترمز دستی ( کانکتور .2
  ) را شل کنید3مهره تنظیم کابل ترمز دستی ( .3
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) از 5()قالبکابلگیر ترمز دستی() را همراه با 1) را باز کنید و مجموعه اهرم ترمز دستی(4مهره هاي اهرم ترمز دستی ( .4
  کنید.خودرو باز 

 
 نصب

  سفت کنید "3"تا  "1"مشخص شده به ترتیب  گشتاور) با توجه به 1مهره هاي اهرم ترمز دستی ( .1
  سفت کردن گشتاور
  a :(25 N·m (2.5 kg-m, 18.5 lbf-ft)رم ترمز دستی (مهره اه

  و کابل تنظیم ترمز دستی متصل کنید. )کابلگیر ترمز دستی(قالب) را به 2کابل هاي ترمز دستی ( .2
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  اطمینان حاصل کنید که سیستم ترمز به درستی کار می کند. .3

  سوئیچ ترمز دستی بر روي خودرو بازبینی
  کنسول پایین را باز کنید .1
  سوئیچ ترمز دستی را از سوئیچ ترمز دستی که بر روي اهرم ترمز دستی است، جدا کنید. کانکتور .2
تی و بدنه خودرو چک کنید. در صورت وجود هر گونه سوئیچ ترمز دستی را براي اتصال بین ترمینال سوئیچ ترمز دس .3

  نقص سوئیچ را تعویض کنید.
  مشخصات سوئیچ ترمز دستی

  ترمز دستی خوابیده: عدم اتصال
  اهرم ترمز دستی به باال کشیده شده است: اتصال برقرار است

 
 اهرم ترمز دستی .2 سوئیچ ترمز دستی .1

  سوئیچ ترمز دستی باز و بست
  ترمز دستیمرجع: اجزاء 

  سوئیچ ترمز دستی بر روي خودرو بازبینیمرجع: 

 باز کردن

  کنسول را خارج کنید. .1
  ) را از سوئیچ ترمز دستی جدا کنید.2سوئیچ ترمز دستی ( کانکتور .2
  سوئیچ ترمز دستی را از اهرم ترمز دستی جدا کنید .3
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 نصب

  انجام دهید. نصب کردن راعکس عمل بازکردن عملیات 

 مشخصات

  سفت کردن گشتاورمشخصات 

 سفت کردن گشتاور بست ها
N·m kgf-m lbf-ft 

 18.5 2.5 25 مهره اهرم ترمز دستی

 توجه:

  توضیح داده شده است. "اجزاء ترمز دستی"هاي سفت کردن مشخص شده در قسمت  گشتاور

  مرجع:
  مراجعه کنید. "اطالعات بست ها"سفت کردن بست هایی که در این قسمت مشخص نشده است به  گشتاوربراي 
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  برنامه پایداري الکترونیکی خودرو

  احتیاط ها

   ®ESP سیستم براي ي الزماحتیاط ها
کابل منفی باطري اطمینان حاصل  بودنرا جدا می کنید، از جدا  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد  کانکتورهنگامی که 

  اعمال می شود. ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد . زیرا ولتاژ باطري به طور دائم به نمایید

  احتیاط ها براي عیب یابی
  عمل نمایید. ®ESPسیستم  بررسی و مطابق بانموده یت اموارد زیر را رععیب یابی ،  انجام دقیقبراي اطمینان از 

  ي استفاده از آن آشنا شوید.را مطالعه کنید تا با نحوه "اربري)راهنماي استفاده (ک" دستگاه عیب یابقبل از استفاده از  •
  به صورت لحظه اي روشن  ®ESPو چراغ اخطار  ABSهنگامی که خودرو در شرایط زیر کار می کند، چراغ اخطار  •

  نیست. ®ESPد اما این به معناي نقص در سیستم نمی شو
 .خودرو فعال بودن ترمز دستی هنگام رانندگی با  −
  .باشددر حال حرکت  گیرکرده اندترمز ها لنت هاي خودرو در حالی که  −
  .باشدخودرو در گل یا شن گیر کرده  −
  لغزش چرخ ها (بوکسبات) اتفاق افتاده است. −
  چرخش چرخها هنگامی که خودرو توسط جک باال رفته باشد. −

. در صورتی که پروسه هاي عیب نماییدپیروي  ESP®سیستم  بررسی در بخش توضیح داده شدهیابی از فرآیندهاي عیب  •
یابی به درستی انجام نشود، این احتمال وجود دارد که عیب یابی به طور کامل انجام نشود.(در صورتی که پروسه ها به نحو 

  ).باقی بمانند ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد ي دیگري ممکن است در  DTC، باشددرستی انجام نشده 
  ) را به سمت پایین بکشید.2( کانکتور) را جدا می کنید، اهرم قفل ESP )1®واحد هیدرولیک  کانکتورهنگامی که  •

) را به سمت باال بکشید تا قفل 2را وصل کنید و اهرم قفل ( ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد  کانکتورهنگام وصل کردن، 
  شود.

  
 

[A] :  کردن جدا [C] :  به سمت پایین بکشید تا باز شود 
[B] :  وصل کردن [D] :  .به سمت باال بکشید تا قفل شود 
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، سنسور زاویه  D/S  ،DLC، واحد کنترل  4WD، واحد کنترل  ®ECM,TCM,BCM,ESPکنترل  هايارتباط واحد •
قبل از بررسی یا انجام عملیات تعمیراتی برروي شبکه برقرار شده است. بنابر  CAN شبکهفرمان و پشت آمپر با استفاده از 

CAN "مطالعه نماییدرا  "احتیاط ها نصب تجهیزات ارتباطی بی سیم.   

  تست با استفاده از سرعت سنج و تجهیزات دیگر

  توجه:
قبل از انجام تست سرعت سنج یا تست هاي دیگر با استفاده از دستگاه سرعت سنج یا دینامومتر شاسی، باید با استفاده از 

  غیر فعال شده باشد.) Traction Control System( کنترل کششسیستم  دستگاه عیب یابیا  ESP OFFسوئیچ 

  تشریح کلی

  ABSتشریح سیستم 
 اصلیپمپ را از طریق  چرخهاترمز هر یک از  کالیپر(سیستم ترمز ضد قفل) مقدار فشار روغن اعمالی به  ABSسیستم 

  کنترل می کند تا حتی در شرایط ترمز گیري سخت نیز چرخ ها قفل نکنند. ترمز
  نیز مجهز شده است. EBDبه سیستم  ABSسیستم 

چرخ هاي جلو بین  فعال شود، نیروي ترمز ABSکه سیستم کنترل  به اندازه اي نباشدترمز اعمال شده شدت هنگامی که 
رده و باعث پایداري بهتر خودرو از قفل شدن زودهنگام چرخ هاي عقب جلوگیري ک تا می شودتوزیع بصورت نسبی و عقب 

  .گردد
را اطالع در سیستم نقص  وجود(چراغ اخطار ترمز) روشن می شود تا  EBDدچار نقص شود، چراغ اخطار  EBDگرسیستم ا

  دهد.

  ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک 
استفاده از سیگنال هایی که از طرف سنسور سرعت هر چرخ می آید لغزش چرخ ها با  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد  •
همچنین  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد و سیگنال هاي کنترلی را به واحد هیدرولیک ارسال می کند. تشخیص داده را 

و چراغ اخطار  متوقف نمودهرا از  ABSعملکرد سیستم  انیتور می کند و در صورت تشخیص بروز عیب،شرایط سیستم را م
ABS .را روشن می کند  
 سلنوئیدي هاي) (در حالت طبیعی این شیر باز است)، شیر4( يورود سلنوئیدي هاياز شیر ESP®واحد هیدرولیک  •

) تشکیل 7) و شیر یک طرفه (6) ، مخزن ها (2) ، موتور پمپ (3) (در حالت طبیعی این شیر بسته است)، پمپ (5( یخروج
هیدرولیک ترل / کنواحد را با استفاده از سیگنال هایی که از طرف  یو خروج يورود سلنوئیديشیرهاي  ،شده است. این واحد

ESP®   فعال می کند و فشار روغن ترمز اعمالی بر روي ترمز هر چرخ را کنترل می کند. (شکل زیر مدار یک چرخ با
  نشان می دهد.) خاموش حالتدر  یو خروج يورود سلنوئیديشیرهاي 
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 ترمز کالیپر  8 ترمز اصلی پمپ  1

  افزایش فشار، نگهداري فشار و کاهش فشارکنترل فشار هیدرولیک در سه حالت انجام می شود: 
 اصلی پمپمی شوند و فشار روغن ترمز از طرف  OFF یو خروج ییورود سلنوئیديدر حالت افزایش فشار، شیرهاي  •
  ترمز افزایش می یابد. کالیپربه  ترمز
  ثابت می ماند. ترمز کالیپرمی شود و فشار روغن ترمز در  ON يورود سلنوئیددر حالت نگهداري فشار، شیر  •
ترمز  کالیپرهايمی شوند و فشار روغن ترمز اعمالی به  ON یو خروج يورود يسلنوئیددر حالت کاهش فشار، شیرهاي  •

ترمز اعمالی به هر چرخ که احتمال می رود قفل شود کاهش می یابد. روغن  نیروي. در نتیجه داخل منبع رزرو تخلیه می شود
  منتقل می گردد. ترمز اصلی پمپزن ذخیره شده است به ترمزي که به صورت موقت در مخ

  سنسور سرعت چرخ
) 2( روتور سنسور (انکودر)) و 1سرعت تمامی چرخ ها با استفاده از سنسور سرعت چرخ از نوع اثر مقاومت مغناطیسی (

از روتور سنسور (انکودر) وصل شده است.  چرخ عقبسگدست و  سگدست فرمانمی شود. سنسور سرعت چرخ ها به  مشخص
بر روي  روتور سنسور (انکودر) یک آهنرباي دائم که داراي قطب هاي شمال و جنوب است، تشکیل شده است. از آنجایی که 

  توپی چرخ نصب شده است همراه با چرخ در حال گردش می باشد. 
ارسال می کند. این  ABSحد کنترل سنسور سرعت چرخ، پالس هاي سیگنال را که متناسب با سرعت چرخ است را به وا

  سرعت حرکت چرخ ها را با استفاده از اطالعات به دست آمده از سیگنال هاي ارسالی محاسبه می کند. ،واحد
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 خطوط میدان مغناطیسی  4 مدار مجتمع  3

   ®ESPتشریح 

  توجه:

ESP® ثبت شده شرکت یک مارك تجاري Daimler AG .می باشد  

ESP® )دور ) یک سیستم کمکی است که به پایداري خودرو در حال حرکت، ایستادن و  خودرو یکیالکترون یداريبرنامه پا
  کمک می کند. زدن

ESP®  ي زیر استعملکردهاشامل :  

ABS (سیستم ضد قفل)  
  مراجه کنید. ABSتشریح به 

EBD (سیستم الکترونیکی توزیع نیروي ترمزي)  
  مراجه کنید. ABSتشریح به 

  سیستم کنترل کشش
  موتور و ترمز ها از لغزش (بکسوبات) چرخهاي محرك در حین حرکت و شتاب گیري جلوگیري کنترل ، با این سیستم

کنترل / واحد و یخی کمک می کند. هنگامی که  گلی، این سیستم به رانندگی ایمن در جاده هاي همچنین. می نماید
را و سنسور هاي سرعت چرخ، لغزش چرخ ها  G/ مجموعه سنسور سرعت زاویه اي با استفاده از سنسور  ®ESPهیدرولیک 

و بصورت همزمان  خروجی از موتور را کاهش می دهد گشتاور، ریتارد نمودن زمان جرقهو  گاز، به وسیله دریچه تشخیص دهد
  یابد. موتور می تواند به چرخ هاي دیگر انتقال  گشتاورترمز چرخی که در حال لغزش است فعال شده و در نتیجه 

  کنترل پایداري
 در هنگام دور زدن خودرو ییا کم فرمان یاین سیستم در حین دور زدن، با استفاده از کنترل موتور و ترمز ها، از بیش فرمان

  .نمایدجلوگیري می 
  عقب اعمال داخلی را به چرخ موتور را کاهش داده و ترمز  گشتاورهنگامی که کم فرمانی اتفاق می افتد این سیستم 

هنگامی که بیش فرمانی اتفاق می افتد، این سیستم، ترمز  جلوگیري کند. بیرون پیچمی کند تا از حرکت خودرو به سمت 
  جلوگیري کند. پیچ از حرکت خودرو به سمت داخلچرخ خارجی جلو را فعال کرده تا 
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 تشریح اجزاءدر قسمت  " ESP® OFFسوئیچ  "مجهز شده است. به  ESP® OFFبه سوئیچ  ®ESPسیستم 
ESP®  .سیستم کنترل پایداري، کنترل کمکی سیستم کنترل کششمراجعه کنید ،ESP® )Cooperative  ESP®

Controlوئیچ ی تواند در شرایط شتابگیري توسط س) مESP® OFF  اگرمتوقف یا از سر گرفته شود.  دستگاه عیب یابیا 
، سیستم سیستم کنترل کششقرار گیرد،  ONس در حالت و سپ OFFکلید فشاري سیستم استارت بدون کلید در حالت 

گرفته کنترل پایداري و سیستم کنترل تغییر اصطکاك بر روي چرخ ها، تحت شرایط شتابگیري به صورت اتوماتیک از سر 
  .خواهد شد

   ®ESPکنترل کمکی 
مناسب حفظ می کند و از حرکت  گشتاوراین سیستم پایداري خودرو را با کمک کردن به راننده براي چرخاندن فرمان با 

  چرخ به یک طرف بر روي جاده هاي با ضریب اصطکاك متغیر جلوگیري می کند.
 با چرخهاي سمتراست سمت جاده با ضریب اصطکاك متغیر به جاده اي گفته می شود که ضریب اصطکاك چرخ هاي 

 چپ متفاوت است.

  ®ESPتشریح اجزاء 
 ®ESPموقعیت اجزاء به براي بررسی موقعیت اجزاء از اجزاء زیر تشکیل شده است.  ESP®هیدرولیک کنترل / واحد 
  .نماییدمراجعه 

  ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک 
) و سنسور 7ترمز ( پمپ اصلی، سنسور فشار ESP® OFFسیگنالها را از سنسور سرعت هر چرخ، سوئیچ  ،این واحد کنترل

بر مبناي این سیگنال ها در مورد شرایط و وضعیت خودرو قضاوت کرده و این سیستم . سپس دریافت می نماید زاویه فرمان
  در واحد هیدرولیک و موتور پمپ کنترل می کند.  ON/OFFي ها کنترل عملکرد سلنوئیدفشار هیدرولیکی ترمز را با ترکیب 

 قطع کن  سلنوئیديشیر و ) 9( ی خروج سلنوئیدي) و یک شیر 8(ي ورود سلنوئیديواحد هیدرولیک شامل یک شیر 
) براي هر مدار هیدرولیکی می باشد. همچنین، یک سنسور فشار 11فشار ضعیف ( سلنوئیدي) براي هر چرخ و یک شیر 10(

د. کنترل فشار هیدرولیک در سه حالت افزایش فشار، نگهداري فشار و کاهش فشار باش) و ... می 6اصلی، موتور پمپ ( پمپ
  انجام می شود.

  پمپ: موتور •
فعال می شوند روشن شده و فشار را به هر یک از  سیستم کنترل کششموتور پمپ در وضعیتی که سیستم هاي پایداري و 

) منتقل 1اصلی ( پمپ) را به 12( رزرو ترمز ها اعمال می کند. در حالت کاهش فشار، این پمپ روغن ترمز موجود در مخزن
 می کند.

  : اصلی ترمز پمپسنسور فشار  •
  ي اصلی اندازه گیري این سنسور فشار هیدرولیک ترمز را در لولهترمز در شرایط عادي کار می کند سیستم هنگامی که 

و  سیستم کنترل کششمی کند. همچنین این سنسور وضعیت حرکت موتور پمپ را در هنگامی که ترمز ها در وضعیت 
  سیستم کنترل پایداري قرار دارند شناسائی می کند.

  :ي ورود سلنوئیدي شیر •
با بستن مسیر روغن ترمز و سیستم کنترل پایداري، این شیر  سیستم کنترل کشش،  ABSترمز  هنگام عملکرد سیستم

  از افزایش فشار روغن اعمال شده به کالیپر ترمز جلوگیري بعمل می آید.در نتیجه و کاهش و نگهداري فشار می شود. باعث 
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  :ی خروج سلنوئیدي شیر •
مسیر روغن ترمز  باز کردنبا و سیستم کنترل پایداري، این شیر  سیستم کنترل کشش،  ABSترمز  عملکرد سیستمهنگام 

  فشار روغن اعمال شده به کالیپر هاي ترمز را کاهش می دهد.در نتیجه و کاهش فشار می شود. باعث 
  : کن قطع سلنوئیديشیر 

و سیستم کنترل پایداري داده می شود، این شیر فعال  نترل کششسیستم کهنگامی که دستور فعال شدن ترمز ها از طرف 
  ترمز اعمال شود. کالیپرهايشده تا مسیر روغن ترمز را ببندد و در نتیجه فشار هیدرولیکی تولید شده توسط موتور پمپ به 

  : پایین فشار سلنوئیديشیر 
و سیستم کنترل پایداري داده می شود، این شیر فعال  سیستم کنترل کششهنگامی که دستور فعال شدن ترمز ها از طرف 

  .می نمایدبه موتور پمپ باز  ترمز اصلی پمپمسیر روغن ترمز را از  وشده 

  
 

 راست)-عقبترمز ( کالیپر 4 اصلی ترمزپمپ  1
 )چپ-عقبترمز ( کالیپر 5 راست)-ترمز (جلو کالیپر 2
     )چپ-ترمز (جلو کالیپر 3
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  سنسور زاویه فرمان
سنسور زاویه فرمان به همراه یک سیم پیچ تماسی به عنوان یک واحد بر روي ستون فرمان نصب شده است. هنگامی که 

 ارسال می کند. ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد فرمان می چرخد این سنسور اطالعات را به 

   ESP® OFFسوئیچ
 قرار دارد. ار سوئیچ خاموش کردن سنسور پاركاین سوئیچ از نوع تماس آنی است و در سمت راست پشت آمپر، در کن

و سیستم کنترل  سیستم کنترل کشش ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد فشرده می شود،  ESP® OFFهنگامی که سوئیچ 
در پشت آمپر روشن شده و به راننده اعالم می کند که این سیستم ها غیر  ESP® OFFپایداري را متوقف میکند. چراغ 

این سیستم ها را  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد دوباره فشار داده شود،  ESP® OFFفعال شده اند. هنگامی که سوئیچ 
 .نمایددوباره راه اندازي می 

  سنسور سرعت چرخ
  ید.مراجعه کن ABSتشریح در  "سنسور سرعت چرخ"به 

  OBDتشریح سیستم 
  تعبیه شده و عملکردهاي زیر را دارد. ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد در   ®ESPمدول کنترل 

  عیب یابی- خودعملکرد 
، چراغ هر گونه نقص نموده و در صورت تشخیصورودي و خروجی را مانیتور  هايسیگنال ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد 
را ) 4( ESP® OFF)، و/یا چراغ 3( ®ESP)، چراغ اخطار 2(چراغ اخطار ترمز) ( EBD)، چراغ اخطار ABS )1اخطار 
  . اعالم نمایدوضعیت غیر عادي را به راننده بروز تا  می کندروشن 
 EBD، چراغ اخطار  ABS، چراغ اخطار نمایدتغییر (سوئیچ باز) "ON"کلید فشاري استارت به وضعیت هنگامی که  •

  مدارهاي خود روشن می شود. کنترلثانیه براي  2به مدت  ESP® OFFو چراغ  ®ESPاخطار  (چراغ اخطار ترمز)، چراغ
ثانیه خاموش می  2)، این چراغ ها بعد از عملکرد عادي سیستمشود(ه هیچ وضعیت غیر طبیعی شناسایی نهنگامی ک •

  ماند.خواهد (چراغ اخطار ترمز) روشن باقی  EBD، چراغ اخطار فعال باشدشوند. با وجود این، اگر ترمز دستی 
(چراغ اخطار  EBD، چراغ اخطار  ABSهنگامی که یک وضعیت غیرطبیعی در سیستم شناسایی می شود، چراغ اخطار  •

ذخیره  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد در  DTCروشن می شود و  ESP® OFFو/یا چراغ  ®ESPترمز)، چراغ اخطار 
  د.خواهد ش
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  فاظتی عیوبحالت ح
 عملکرد /مجموعه واحد کنترل، ESP®را ذخیره کند، واحد هیدرولیک  DTCیک  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد اگر 
ABS  وEBD  و/یا سیستم کنترل پایداري را مطابق با محل عیب متوقف می کند. این امکان وجود  سیستم کنترل کششو

  شوند. اعالمدارد که سیستم(هاي) متوقف شده با استفاده از چراغ هاي اخطار/نمایش دهنده در پشت آمپر، 

  تشریح چراغ اخطار/نمایش 
در پشت آمپر کنترل می شود.  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد چهار چراغ اخطار و نمایش دهنده وجود دارد که توسط 

  در حال چشمک زدن/ خاموش این چراغ ها در سه حالت به راننده اخطار یا عالمت می دهند: روشن/

 
 ®ESPچراغ اخطار  3 )چراغ اخطار ترمز( EBDچراغ اخطار  1
  ESP® OFFچراغ  ABS 4چراغ اخطار  2

 چراغ هاي اخطارشرایط و کارکرد چراغ هاي نمایش دهنده و 

 شرایط و عملکرد چراغ اخطار/چراغ نمایش دهنده
 داراي وضع غیر عادي باشد، آنگاه چراغ روشن می شود. ABSاگر  ABSچراغ اخطار 
  داراي وضع غیر عادي باشد، آنگاه چراغ روشن می شود. EBDاگر  • (چراغ اخطار ترمز) EBDچراغ اخطار 

کمتر باشد، آنگاه چراغ روشن  )MINحداقل (اگر روغن ترمز در مخزن از سطح  •
  می شود.

 اگر ترمز دستی کشیده شده باشد، آنگاه چراغ روشن می شود. •
 داراي وضع غیر عادي باشد، آنگاه چراغ روشن می شود.  ®ESPاگر  ®ESPچراغ اخطار 

 ESP®واحد هیدرولیک  نشان دهنده توقف عملکرد ESP® OFFچراغ   ESP® OFFچراغ 
 می باشد.و سیستم کنترل پایداري  سیستم کنترل کششعه واحد کنترل، /مجمو
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  ط کالیبره کردن سنسورایتشریح شر
  تحت شرایط زیر بدلیل پاك شدن کالیبراسیون سنسور، باید عملیات کالیبراسیون سنسور انجام گیرد.

 شرایط الزم براي کالیبره کردن سنسوري که باید کالیبره شود
  .سنسور زاویه فرمان در صورت تعویض  • فرمانسنسور زاویه 

  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد در صورت تعویض  •
  ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد در صورت تعویض  • اصلی ترمز پمپسنسور فشار 

 ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد در صورت باز شدن  •
 ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد در صورت تعویض  • سرعت زاویه اي /  Gمجموعه ي سنسور 

  انجام دهید. ®ESPکالیبراسیون سنسور را مطابق با  کالیبراسیون سنسور

 DLCتشریح 

  مراجعه کنید. DLCتشریح به  •

  CANتشریح سیستم ارتباطی 
  مراجعه کنید. CAN یارتباط بررسی شبکهبه  CANسیستم ارتباطی عملکرد براي تشریح 
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  دیاگرام شماتیک و مسیریابی

   ®ESPدیاگرام سیستم 

 
 ESP® OFFسوئیچ  .11 سنسور زاویه فرمان . ESP® 6هیدرولیک کنترل / واحد  .1
 سیگنال الکترونیک .12 سوئیچ چراغ ترمز .7 واحد هیدرولیک .2
3. ECM 8 .  4واحد کنترلWD 13. سیگنالCAN 
4. BCM 9.  یمدار هیدرولیک .14 اصلی ترمز پمپسنسور فشار 
 P/Sواحد کنترل  .15 سنسور سرعت چرخ .10 آمپرپشت  . 5

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 116 

  ®ESPدیاگرام ورودي / خروجی سیستم
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  ®ESPدیاگرام مدار 
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]A:[  هیدرولیک کنترل / واحدESP® 
 ])a(نما: [

 موتور پمپ .30 سوئیچ چراغ ترمز .14

]B:[ 2WD 15. رله منبع تغذیه شیر  .31 چراغ ترمز
  سلنوئیدي

]C:[ 4WD 16. ECM 32.  سلنوئیديشیر 
 سلنوئیديرله شیر  .33 سوئیچ سطح روغن ترمز .17 باطري .1
 سنسور سرعت چرخ محرك .34 سوئیچ ترمز دستی .18 1جعبه رله شماره  .2
سرعت زاویه /  Gسنسور  .IG1  19 رله  .3

 اي 
 P/Sواحد کنترل  .35

4. BCM & J/B 20. سنسور سرعت چرخ جلو- 
 چپ

 4WDواحد کنترل  .36

-سنسور سرعت چرخ جلو .21 سنسور زاویه فرمان .5
 راست

 ”ABS MOT“فیوز  .37

 -جلوسنسور سرعت چرخ  .CAN 22 محرك .6
 چپ

 ”ABS SOL“فیوز  .38

عقب سنسور سرعت چرخ  .23 پشت آمپر .7
 راست-

 ”IGN“فیوز  .39

 ”BT RX“فیوز  .ESP® OFF  24. DLC 40چراغ  .8
هیدرولیک کنترل / واحد  .ESP® 25چراغ اخطار  .9

ESP® 
 ”ESP“فیوز  .41

 ”MTR“فیوز  .ESP® OFF  42سوئیچ  .ABS 26چراغ اخطار  .10
چراغ اخطار ( EBDچراغ اخطار  .11

 )ترمز
27. CPU 43.  فیوز“STOP” 

 موتور بدنه .44 ي داخلیهظحاف .28 چراغ محركواحد  .12
13. BCM 29. بدنه .45 رله موتور پمپ 
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 مدار مدار ترمینال
1 BLU/WHT  سلنوئیديدرایور رله منبع تغذیه شیر 
2 RED/BLK  خط ارتباطیCAN  (باال) برايBCM 
3 RED  خط ارتباطیCAN  (باال) برايBCM 
7 LT GRN/BLK  راست ( - عقبسنسور سرعت چرخ–( 
8 GRN/ORN  هیدرولیک کنترل / واحد منبع تغذیهESP® 
9 YEL  چپ - عقبسنسور سرعت چرخ (+) 

10 BLU/BLK  چپ ( - جلو سنسور سرعت چرخ–( 
14 BLK/WHT بدنه خودرو 
15 WHT/BLK  خط ارتباطیCAN )براي پایین (BCM 
16 WHT  خط ارتباطیCAN )براي پایین (BCM 
19 GRN  راست (+) -جلوسنسور سرعت چرخ 
20 LT GRN  راست (+) - عقبسنسور سرعت چرخ 
21 YEL/BLK  چپ - عقبسنسور سرعت چرخ )–( 
22 BLU  چپ (+) -جلوسنسور سرعت چرخ 
26 WHT/BLU درایور منبع تغذیه موتور پمپ 
30 GRY  سوئیچESP® OFF  
31 GRN/BLK  راست ( -جلوسنسور سرعت چرخ–( 
38 BLK بدنه خودرو 
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 موقعیت اجزاء

   ®ESPموقعیت اجزاء 

 
 سوئیچ چراغ ترمز .11 زاویه فرمان سنسور .ESP® OFF  6سوئیچ  .1
 4WD  12. BCMواحد کنترل  .7 )چراغ اخطار ترمز( EBDچراغ اخطار  .2
 ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد  .13 عقبسنسور سرعت چرخ  .ABS 8چراغ اخطار  .3
 P/S 14. TCMواحد کنترل  .ESP® 9چراغ اخطار  .4
   سنسور سرعت چرخ جلو .ESP® OFF  10چراغ  .5

  اطالعات و پروسه هاي عیب یابی

   ®ESPسیستم  کنترل
  براي جزئیات هر مرحله به موارد زیر مراجعه کنید.

 خیر بله اقدام مرحله
 عیبآنالیز  1

  را انجام دهید. مشکل مشتريآنالیز . 1
 بروید. 2به مرحله  بروید. 6به مرحله 
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  را انجام دهید. بررسی عالئم عیب . 2
را انجام  DTC، ذخیره و پاك کردن  عملیات بررسی . 3

  .بررسی نماییدرا دوباره  DTCدهید و 
 DTCیکسان دوباره بعد از پاك کردن  DTCآیا 

 شناسائی می شود؟
 ظاهري بازبینی 2

  را انجام دهید.چشمی  بازبینی. 1
 آیا وضعیت معیوبی وجود دارد؟

یا  قطعه ي معیوب را تعمیر و
 6به مرحله  تعویض کرده

 .یدبرو

 بروید. 3به مرحله 

 تست رانندگی 3
  را انجام دهید. تست رانندگیاز : 3مرحله . 1

 شناسائی شده است؟ سیستم در عملکرد عیبیآیا 

یا قطعه ي معیوب را تعمیر و 
 6به مرحله  تعویض کرده

 .بروید

 بروید. 4به مرحله 
 

 عیب یابی ترمز ها 4
بررسی و تعمیرات را   عالئم ترمزعیب یابی به با مراجعه . 1

  .انجام دهید
 شناسائی شده است؟ سیستم در عملکرد عیبیآیا 

یا قطعه ي معیوب را تعمیر و 
 6به مرحله  تعویض کرده

 .بروید

 بروید. 5به مرحله 
 

 ایراد موقتمشکل  بررسی 5
اتصال ضعیف و  بازبینیبه  ایرادات متناوب بررسیبراي . 1

  مراجعه کنید. ارتباط متناوب
 آیا عیبی در عملکرد سیستم شناسائی شده است؟

یا قطعه ي معیوب را تعمیر و 
 6به مرحله  تعویض کرده

 .بروید

 بروید. 6به مرحله 
 

  تست تایید نهایی 6
  را انجام دهید. ست تایید نهایی: ت6مرحله . 1

 دوباره تکرار می شود؟ عیبآیا 

 پایان. .یدبرو 4به مرحله 

  آنالیز عیب :1مرحله 
  آنالیز شکایت مشتري

  جزئیات مشکل (خرابی، شکایت) و نحوه اتفاق افتادن آن که توسط مشتري تشریح شده است را به دقت ثبت کنید.
براي این کار از چنین پرسشنامه اي مطابق با جدول نشان داده شده استفاده کنید. این کار به جمع آوري اطالعات الزم 

  آنالیز درست کمک می کند.براي عیب یابی و 
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  )نمونهپرسشنامه مشتري (

  نام مشتري :
  

  : VIN  مدل خودرو :

  تاریخ مراجعه :
  

      تاریخ ثبت :

  
 : خطا در روشن شدن /خطا در خاموش شدن ®ESPعدم عملکرد مناسب چراغ هشدار  •  عالئم عیب

 شدنخطا در روشن شدن/خطا در خاموش  : ABSعدم عملکرد مناسب چراغ هشدار  •
 خطا در روشن شدن/خطا در خاموش شدن : EBDعدم عملکرد مناسب چراغ هشدار  •
 صداي نامناسب هنگام حرکت خودرو : از موتور ، از سوپاپ و  •

 ---------------- موارد دیگر           
 ترمز چرخها قفل شده اند. •
 گیر کردن لنت ها هنگام گردش فرمان •
 عدم توقف موتور پمپ (عملکرد دائمی موتور) •
 عدم عملکرد سیستم ترمز •
  موارد دیگر :  •

 دائمی / متناوب (                  دفعه در روز، در ماه ) / یا  •  بازه رخ دادن عیب
  موارد دریگر :           

 : ONدر حالت توقف خودرو و سوئیچ در وضعیت  •  شرایط رخ دادن عیب
 -- استارت / موارد دیگر : در حین استارت زدن : در استارت زدن اول / در تمامی حالتهاي  •
  سرعت خودرو : هنگام شتابگیري / هنگام کاهش شتاب / هنگام توقف خودرو /  •

  هنگام گردش فرمان / هنگام حرکت در سرعت ثابت /
 ----------------------- موارد دیگر :         

  شرایط سطح جاده :  جاده صاف / جاده ناهموار / جاده برفی / •
 ------------------- ---- موارد دیگر :         

  مجموعه (زنجیره)  تجهیزات : •

 ----------------- شرایط آب و هوایی :    مطلوب / ابري / بارانی / برفی / موارد دیگر :  •  شرایط محیطی
  C (         °F)°دماي هوا :          •

 )                       بررسی اولیه :                      کد عادي / کد خرابی (        •  کد خطاي عیب 
  بررسی دوم ، بعد از تست جاده : کد عادي / کد خرابی (                              ) •
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  عیبتایید عالئم 
 را  عیبعالئم  وجود، امکانپذیر می باشد آن روي خودرو  دوبارهایجاد شده است یا  ثبت "پرسشنامه مشتري"اگر عالئم در 

رحله در صورت امکان نباید توسط مشتري انجام شود). چراغ هاي اخطار مربوط به سیستم ترمز را چک . (این منماییدتایید 
و  " ABSچراغ اخطار  کنترل"، "(چراغ اخطار ترمز) EBDچراغ اخطار  کنترل"به  چراغ اخطار بررسیدر بخش کنید. 

  .مراجعه کنید " ®ESPچراغ اخطار  کنترل"

  DTC، ثبت و پاك کردن بررسی
  آنرا پاك کنید. کد خطا،ثبت بعد از را انجام دهید،  DTC بررسیفرآیند 
DTC  کنید. بررسیرا دوباره  

  DTC بررسیدوباره شناسایی شد، براي عیب یابی به فرآیند  DTC، بعد از پاك کردن يا ثبت شده DTCهنگامی که 
  مراجعه کنید.

عملیات عیب یابی   ®ESPمدول کنترل نشد، دوباره شناسایی  DTC، بعد از پاك کردن ایی ثبت شده DTCهنگامی که 
 انجامبراي  جاده: تست 3مرحله را انجام نمی دهد، یا به صورت موقت وضعیت غیر عادي ممکن است اتفاق بیفتد، بنابر این به 

  عملیات عیب یابی بروید.

  چشمی دیدباز: 2مرحله 
می  پشتیبانی  ®ESPسیستم  از آیتم هایی که از کارکرد صحیح چشمی ه عنوان یک گام مقدماتی ، حتما به انجام بررسیب

  بپردازید.کند، 
  جاده: تست 3مرحله 

مایل بر ساعت) براي بیش از یک دقیقه شامل چرخش به راست و چپ تست  25کیلومتر بر ساعت ( 40خودرو را در سرعت 
  ) را بررسی کنید. ABSو/یا چراغ اخطار  ®ESP(مانند چراغ اخطار  عیبکنید و وجود هر گونه عالئم 

  :عیب یابی ترمزها4مرحله 
مراجعه کنید. بر مبناي عیب یابی عالئم ترمز کنید و به  بررسیاحتمالی  علت بعنوانقطعات و سیستم هاي مشکوك را 

 تعویضتعمیر و یا  ) قطعات معیوب را در صورت لزوم3تا  1عالئم ظاهر شده بر روي خودرو(عالئم به دست آمده از مراحل 
  کنید.

  : مشکالت متناوب5مرحله 
). به کانکتور(براي مثال دسته سیم یا .کنید بررسیقطعاتی را که مشکالت پی در پی به سادگی در آنها اتفاق می افتد را 

  مراجعه کنید. 5تا  1بت شده از مراحل ث عیبو مدار مرتبط با کد  اتصال ضعیف و ارتباط متناوب بازدید

  : تست تایید نهایی6 مرحله
عیب  DTCاز هرگونه شرایط غیر عادي عاري می باشد. اگر کد  ®ESPتایید کنید که عالئم مشکل ساز رفع شده اند و 

را انجام  جادهمراجعه کنید) و سپس تست  DTCپاك کردن (براي این کار به  .ابتدا پاك کنید تعمیرات انجام شده رامربوط 
  شناسایی نشده است. DTCداده و تایید کنید که هیچ 
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  چشمی بازدید
  قطعات و سیستم هاي زیر را به صورت چشمی بررسی کنید.

 مراجعه شود به بازبینیمورد 
 باطري تشریح سطح، نشتی باطري
 متناوب ارتباطاتصال ضعیف و  بازبینی قطع یا اتصال ضعیف هاي دسته سیم هاي الکترونیکی کانکتور
    سوخته فیوز ها

 سطح روغن ترمز بازبینی سطح، نشتی روغن ترمز
 چراغ اخطار کنترل در حال کار ABSچراغ اخطار 
 در حال کار )چراغ اخطار ترمز( EBDچراغ اخطار 
 در حال کار ®ESPچراغ اخطار 

    قطعات دیگري که می تواند چشمی چک شوند
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  ®ESP سیستم عیب یابیعالئم 
 اقدام دلیل احتمالی شرایط

ثانیه بعد  2براي بیش از  ®ESPچراغ اخطار 
قرار گرفتن سوئیچ فشاري سیستم استارت از 

  ، روشن می ماند. "ON"بدون کلید در وضعیت 

 را انجام دهید. ®ESP بررسی ®ESP  معیوب بودن سیستم
مدار چراغ اخطار  معیوب بودن

ESP® 
 د.کنی بررسیرا  ®ESPسیستم 

ثانیه بعد از  2براي بیش از  ABSچراغ اخطار 
قرار گرفتن سوئیچ فشاري سیستم استارت 

  ، روشن می ماند. "ON"بدون کلید در وضعیت 

  .را انجام دهید ®ESP بررسی ®ESP  معیوب بودن سیستم
 مدار چراغ اخطار معیوب بودن

ABS 
 مدار را تعمیر کنید.

بعد از قرار گرفتن سوئیچ فشاري سیستم 
چراغ ،  "ON"استارت بدون کلید در وضعیت 

 روشن نمی شود. ®ESPو/یا  ABSاخطار 

  .را انجام دهید ®ESP بررسی ®ESP  معیوب بودن سیستم
 د.کنی بررسیرا  ®ESPسیستم  پشت آمپرمعیوب بودن 
 .را چک کنید CANارتباطی  شبکه CANارتباطی  شبکهمعیوب بودن 

روغن ترمز را درون سیستم ترمز  کم بودن سطح روغن ترمز چراغ اخطار ترمز چشمک می زند
 بریزید.

ثانیه بعد از  2براي بیش از  EBDچراغ اخطار 
قرار گرفتن سوئیچ فشاري سیستم استارت 

 ، روشن می ماند. "ON"بدون کلید در وضعیت 

 بررسیترمز دستی را بخوابانید و   .ترمز دستی کشیده شده است
(چراغ  EBDچراغ اخطار که  کنید 

 اخطار ترمز) خاموش شود.
  کنید.  بررسیسطح روغن ترمز را  ناکافی روغن ترمز مقدار

سوئیچ ترمز دستی معیوب بودن 
 و/یا مدار سوئیچ سطح روغن ترمز

BCM   کنید. بررسیو مدار آن را  

سوئیچ ترمز دستی  معیوب بودن
 و/یا سوئیچ سطح روغن ترمز

سوئیچ ترمز دستی و/یا سوئیچ سطح 
 کنید. بررسیروغن ترمز را 

  سوئیچ ترمز دستی 
   زسوئیچ سطح روغن ترم

را انجام ” ®ESPسیستم  بررسی“ EBDمعیوب بودن سیستم 
  دهید

و منبع تغذیه مدار  معیوب بودن
  ®ESPواحد کنترل  اتصال بدنه 

  ®ESPمدول کنترل منبع تغذیه 
 کنید. بررسی و مدار زمین را 

 .را چک کنید CANارتباطی  شبکه CANارتباطی  شبکهمعیوب بودن 
 .پشت آمپر را تعویض کنید پشت آمپرمعیوب بودن 
 .کنیدبررسی و مدار آن را  BCM  BCMمعیوب بودن 
را تعویض ®ESPمدول کنترل  ®ESPمدول کنترل معیوب بودن 

 .نیدک
بعد از قرار گرفتن سوئیچ فشاري سیستم استارت 

 ، چراغ اخطار "ON"بدون کلید در وضعیت 
EBD .(چراغ اخطار ترمز) روشن نمی شود 

 .کنیدبررسی را  ®ESPسیستم  ®ESPسیستم معیوب بودن 
 .پشت آمپر را تعویض کنید پشت آمپرمعیوب بودن 
بررسی را  CANارتباطی  شبکه CANارتباطی  شبکهمعیوب بودن 

 .کنید
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  چراغ اخطار کنترل
   ®ESPچراغ اخطار  کنترل

  قرار دهید. "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 1
 ®ESP) براي دو ثانیه روشن شده و سپس خاموش شود. اگر چراغ اخطار ESP® )1کنید که چراغ اخطار  بررسی. 2

وضعیت سوئیچ سیستم  کلید فشاري استارت جهت تغییربعد از فشار دادن  ®ESPچراغ اخطار روشن نشدن روشن نشد، به 
 DTCبه صورت روشن باقی ماند و هیچ گونه   ®ESPمراجعه کنید. اگر چراغ اخطار   "ON"استارت بدون کلید به وضعیت 

  مراجعه کنید. ®ESPچراغ اخطار روشن ماندن ذخیره نشد، به   ®ESPمدول کنترل در 

 
 ABS  چراغ اخطار

  قرار دهید. "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 1

هرگز  ABS) براي دو ثانیه روشن شده و سپس خاموش شود. اگر چراغ اخطار ABS )1چک کنید که چراغ اخطار  . 2
کلید فشاري استارت جهت تغییر وضعیت سوئیچ سیستم بعد از فشار دادن  ABSچراغ اخطار روشن نشدن روشن نشد، به 

در  DTCبه صورت روشن باقی ماند و هیچ گونه  ABSمراجعه کنید. اگر چراغ اخطار   "ON"استارت بدون کلید به وضعیت 
  مراجعه کنید.  ®ESPچراغ اخطار روشن ماندن ذخیره نشد، به  ABSواحد کنترل 
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 )چراغ اخطار ترمز( EBD چراغ اخطار

  توجه:

  انجام دهید. ترازاین بررسی را بر روي 

 .کنید بررسیسطح روغن ترمز را  .1

  اهرم ترمز دستی را بکشید.. 2
  قرار دهید. "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت  . 3
(چراغ اخطار ترمز) هرگز  EBD) روشن شود. اگر چراغ اخطار 1((چراغ اخطار ترمز)  EBDچک کنید که چراغ اخطار  . 4

کلید فشاري استارت جهت تغییر وضعیت سوئیچ سیستم بعد از فشار دادن  EBDچراغ اخطار روشن نشدن روشن نشد، به 
  مراجعه کنید.   "ON"استارت بدون کلید به وضعیت 

 
(چراغ اخطار  EBDچراغ اخطار خاموش می شود. اگر  EBDاهرم ترمز دستی را بخوابانید و چک کنید چراغ اخطار . 5

 EBDچراغ اخطار روشن ماندن ذخیره نشد، به  ABSدر واحد کنترل  DTCبه صورت روشن باقی ماند و هیچ گونه  ترمز)
  مراجعه کنید.(چراغ اخطار ترمز) 

  DTC بررسی
  قرار دهید. "OFF"استارت بدون کلید را در وضعیت سوئیچ سیستم . 1
  ) وصل کنید.DLC )1را به  دستگاه عیب یاب. 2
  

  عیب یابابزار 
)A :(دستگاه عیب یاب  (SUZUKI-SDT) 
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  قرار دهید. "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت  . 3
4 .  DTC  بخوانید و آنرا پرینت یا یادداشت کنید. براي  دستگاه عیب یابرا مطابق دستور العمل نمایش داده شده بر روي

  ®ESPمدول کنترل و  دستگاه عیب یابمراجعه کنید. اگر ارتباط بین  دستگاه عیب یابجزئیات بیشتر به دفترچه راهنما 
قطع ارتباط عیب یابی به  نتیجه بررسی مطلوب بودرا چک کنید. اگر   ®ESPمدول کنترل  بدنهو  برقامکان پذیر نیست، 

BUS .مراجعه کنید  
را  دستگاه عیب یابفرآیند بررسی بعد از تکمیل و قرار دهید  "OFF"سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت  . 5
  جدا کنید. DLCاز 

 DTCپاك کردن 

 هشدار:

استفاده نمایید تا از بروز تصادف و حوادث رانندگی جلوگیري شود، سپس تست رافیک براي تست جاده از مکان ایمن بدون ت
  ي رانندگی انجام دهید.پرهیز از حادثهرا با دقت و 

  .قرار دهید "OFF"سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 1
  ) وصل کنید.DLC )1را به  دستگاه عیب یاب . 2
  قرار دهید. "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت  . 3
4 . DTC  پاك کنید. براي جزئیات بیشتر به دفترچه  دستگاه عیب یابرا مطابق با دستور العمل نشان داده شده بر روي

  مراجعه کنید. دستگاه عیب یابراهنما 
بر روي  "NO DTC"تایید کنید که عبارت  DTC کنترلو    ®ESPتم سیس کنترلرا در  "جاده: تست 3مرحله " . 5

  نمایش داده می شود. دستگاه عیب یاب
  را جدا کنید. دستگاه عیب یاب،  DTCبعد از تکمیل فرآیند پاك کردن کد  . 6
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 DTCجدول 

 احتیاط:

  انجام شده است.  ®ESPسیستم  بررسیمطمئن شوید که قبل از شروع عیب یابی 

  

  توجه:
(چراغ اخطار  EBD، چراغ اخطار  ABSچراغ اخطار  : در صورت خرابی سه سنسور سرعت چرخ یا بیشتر،1*  •

ي سیستم هاي کنترلی غیر فعال می شوند. اگر یک یا دو روشن می شود و همه ®ESPترمز) ، چراغ اخطار 
سیستم یداري و کنترل روشن می شود و کنترل پا ®ESPو چراغ اخطار  ABS، چراغ اخطار باشدسنسور معیوب 

  غیر فعال می شوند.  لغزش
  .نشان داده می شود ثبت شدههاي  DTCتنها :  2* •
• *3  :DTC به صورت خودکار با کالیبراسیون سنسورها پاك می شود.  
  بروید. C1024کد می شود، به عیب یابی  تشخیص داده C1075و  C1024 کد درموردي که هردو:  4* •

DTC تشخیص  شرایط شرح عیبDTC  چراغ اخطار
ABS 

چراغ 
اخطار 
EBD 

چراغ 
اخطار 

ESP® 
  بدون

DTC 
 — — — — عادي

C1015 
  

 G  طولی سیگنال
 انحراف دارد

معیوب  G/سنسور 
 است.

ي در محدوده Gسنسور طولی سیگنال 
 مشخص شده نیست.

خاموش 
چراغ (

4WD : 
  روشن)

 

 خاموش
روشن می 

 شود

ي مقایسه به وسیلهکه گیر کردن سنسور 
مشخص شده  Gو سیگنال  خودروشتاب 
 است.

روشن می 
 شود

 خاموش
روشن می 

 شود

C1016 
  

عملکرد مدار 
 سوئیچ چراغ ترمز

اصلی علیرغم عدم  پمپسیگنال ورودي فشار 
تشخیص وجود سیگنال از سوئیچ چراغ ترمز 

  می شود. داده
 

 خاموش خاموش
روشن می 

 شود

ECM  سیگنال سوئیچ چراغ ترمز را براي
می کند بیش از زمان مشخص شده شناسائی 

سرعت خودرو بیش از حد  در صورتی که
 شود.مشخص و پدال گاز فشار داده 

 خاموش خاموش
روشن می 

 شود
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C1017   
 Gعملکرد مدار سنسور 

 جانبی
جانبی خارج از  Gسیگنال سنسور 

 .ي مشخص شده است.محدوده
خاموش 

)4WD(روشن: 
 خاموش

روشن 
 می شود

C1020   

ولتاژ منبع تغذیه 
پمپ سنسور فشار 

 راصلی

اصلی در  پمپولتاژ تغذیه سنسور فشار 
 مقداراز  خارج  ®ESPمدول کنترل 

 مشخص شده است.
 خاموش خاموش

روشن 
 می شود

C1021   

ولتاژ مدار سنسور 
 -سرعت چرخ جلو

 راست

سیگنال سنسور سرعت چرخ خارج از 
 مشخص شده است. مقدار

 روشن می شود
روشن می 

 *1شود 
روشن 

 می شود

C1022   

روتور عملکرد سیگنال 
یا سنسور سرعت  چرخ 
 راست -جلوچرخ 

سیگنال غیر عادي سنسور سرعت چرخ 
 می شود. به طور مداوم شناسایی

 روشن می شود
روشن می 

 *1شود 
روشن 

 می شود

C1023    عملکرد مدار سنسور 

خارج  سرعت زاویه اي سیگنال سنسور 
 از محدوده است.

روشن  خاموش خاموش
می 
 .شود

با وجود اینکه خودرو متوقف است، 
 سرعت زاویه اي سیگنال سنسور 

 شناسائی می شود.
 خاموش خاموش

C1024 
*4   

عملکرد مدار سنسور 
 زاویه فرمان

CPU  داخل سنسور زاویه فرمان
 خرابی دخلی را تشخیص داده است.

روشن  خاموش خاموش
 سیگنال سنسور زاویه فرمان خارج از می شود

 ي مشخص شده است.محدوده
 خاموش خاموش

C1025   
ولتاژ مدار سنسور 

 چپ -جلوسرعت چرخ 
سیگنال سنسور سرعت چرخ خارج از 

 محدوده ي مشخص شده است.
 روشن می شود

روشن می 
 *1شود 

روشن 
 می شود

C1026   

کد عملکرد سیگنال 
یا سنسور سرعت  گذار

 چپ-  جلوچرخ 

سیگنال غیر عادي سنسور سرعت چرخ 
 به طور مداوم شناسایی می شود.

 روشن می شود
روشن می 

 *1شود 
روشن 

 می شود

C1027   
 ®ESPخرابی سوئیچ 

OFF  

بیشتر از زمان  ESP® OFFسوئیچ 
 مشخص شده روشن می ماند.

 خاموش خاموش
روشن 

 می شود

C1028   
ولتاژ مدار سنسور فشار 

 اصلی پمپ

ولتاژ سیگنال ورودي از سنسور فشار 
مدول کنترل اصلی ترمز در  پمپ

ESP®   بسیار کم یا بسیار زیاد می
 باشد.

 خاموش خاموش
روشن 

 می شود

C1031   

ولتاژ مدار سنسور 
-عقبسرعت چرخ 

 راست

سیگنال سنسور سرعت چرخ خارج از 
 محدوده ي مشخص شده است.

 روشن می شود
روشن می 

 *1شود 
روشن 

 می شود
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C1032 
  

یا  روتورعملکرد سیگنال 
سنسور سرعت چرخ 

 راست- عقب

سیگنال غیر عادي سنسور سرعت 
چرخ به طور مداوم شناسایی می 

 شود.
 روشن می شود

روشن می 
 *1شود 

روشن 
 می شود

C1033 
  

انحراف سنسور سرعت 
 چرخ

سیگنال غیر عادي سنسور سرعت 
چرخ به طور مداوم شناسایی می 

 شود.
 روشن می شود

روشن می 
 *1شود 

روشن 
 می شود

بیشتر از زمان  ABSسیستم 
 مشخص شده وارد عمل شده است.

 روشن می شود
روشن می 

 شود
روشن 

 می شود
ولتاژ غیر عادي منبع تغذیه سنسور 

 سرعت چرخ شناسایی شده است.
 خاموش روشن می شود

روشن 
 می شود

C1035 
  

ولتاژ مدار سنسور سرعت 
 چپ -عقبچرخ 

سیگنال سنسور سرعت چرخ خارج از 
 محدوده ي مشخص شده است.

 روشن می شود
روشن می 

 *1شود 
روشن 

 می شود

C1036  

یا  روتورعملکرد سیگنال 
سنسور سرعت چرخ 

 چپ- عقب

سیگنال غیر عادي سنسور سرعت 
شده چرخ به طور مداوم شناسایی 

 .است
 روشن می شود

روشن می 
 *1شود 

روشن 
 می شود

C1037 
*2   

ولتاژ تغذیه سنسور زاویه 
 فرمان

ولتاژ غیر عادي از سنسور زاویه فرمان 
 شناسایی شده است.

 خاموش خاموش
روشن 

 می شود

C1038 
  

 ایراد، زاویه فرمانسنسور 
در شمارشگر چرخش 
 شناسایی کرده است.

مدول کنترل از سنسور زاویه فرمان  
ESP®اطالعات CAN غیر عادي  

 .تشخیص داده است
 خاموش خاموش

روشن 
 می شود

C1039 
  

خرابی در داخل مجموعه 
سرعت زاویه /Gسنسور 

  ي ا

سرعت  /Gخرابی در داخل سنسور 
 شناسایی می شود. زاویه اي 

خاموش 
)4WD(روشن: 

 خاموش
روشن 

 می شود

C1040 
  ®ESPکارکرد مداوم   

سیستم کنترل پایداري بیشتر از زمان 
 مشخص شده وارد عمل شده است.

 روشن می شود
روشن می 

 شود
روشن 

 می شود

C1041 
  

ارتباط مدار شیر 
 - جلوورودي  سلنوئیدي

 راست 

 با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید ینگمانیتور

 روشن می شود
روشن می 

 شود
روشن 

 می شود

C1042 
  

ارتباط مدار شیر 
- خروج راست سلنوئیدي

 جلو 

 با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید ینگمانیتور

 روشن می شود
روشن می 

 شود
روشن 

 می شود

C1043 
  

شیر ارتباط مدار 
 قطع کن  سلنوئیدي

  1شماره 

 با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید ینگمانیتور

 روشن می شود
روشن می 

 شود
روشن 

 می شود
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C1044 
  

 سلنوئیديشیر ارتباط مدار 
 2شماره  قطع کن 

 ینگمانیتور با اطالعات یدسلنوئخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود

C1045 
  

 سلنوئیديارتباط مدار شیر 
 چپ- جلو ورود 

 ینگمانیتور با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود

C1046 
  

 سلنوئیديارتباط مدار شیر 
 جلو- چپخروج 

 ینگمانیتور با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود

C1047 
  

یا   روتورعملکرد سیگنال 
سنسور سرعت چرخ هر دو 

 چرخ جلو

براي تخمین اندازه گیري شده  سرعت زاویه اي
از هر دو سنسورهاي سرعت  ي سرعت زاویه

 .مطابقت ندارد ايچرخ جلو با یکدیگر 

روشن 
 می شود

 خاموش
روشن 

 می شود

C1048 
  

 کد گذارعملکرد سیگنال 
یا  سنسور سرعت چرخ هر 

 دو چرخ عقب

اندازه گیري شده براي تخمین  سرعت زاویه اي
از هر دو سنسورهاي سرعت  ي سرعت زاویه

 .مطابقت ندارد ايچرخ جلو با یکدیگر 

روشن 
 می شود

 خاموش
روشن 

 می شود

C1051 
  

 سلنوئیديارتباط مدار شیر 
 عقب- ورود راست

 ینگمانیتور با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود

C1052 
  

 سلنوئیديارتباط مدار شیر 
 راست- عقب خروج 

 ینگمانیتور با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود

C1053 
  

 سلنوئیديارتباط مدار شیر 
 1فشار ضعیف شماره 

 ینگمانیتور با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود

C1054 
  

 سلنوئیديارتباط مدار شیر 
 2فشار ضعیف شماره 

 ینگمانیتور با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود

C1055 
  

 سلنوئیديارتباط مدار شیر 
 چپ-عقب ورود 

 ینگمانیتور با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود

C1056 
  

 سلنوئیديارتباط مدار شیر 
 عقب- چپخروج 

 ینگمانیتور با اطالعات سلنوئیدخروجی 
 ندارند. مطابقت سلنوئید

روشن 
 می شود

روشن می 
 شود

روشن 
 می شود
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C1057   ولتاژ منبع تغذیه 

مدول کنترل ولتاژ منبع تغذیه 
ESP®   16.8باالي V  می
 باشد.

 روشن می شود
روشن 

 می شود
روشن 

 می شود

مدول کنترل ولتاژ منبع تغذیه 
ESP®   7.8بینV   9.3تاV  
 می باشد. ولت

 خاموش روشن می شود
روشن 

 می شود

مدول کنترل ولتاژ منبع تغذیه 
ESP®   7.7زیرV  .می باشد 

 شودروشن می 
روشن 

 می شود
روشن 

 می شود

C1061   عملکرد مدار موتور پمپ 
 موتور پمپ گیر کرده است.

 روشن می شود
روشن 

 می شود
روشن 

 می شود
ولتاژ منبع تغذیه موتور پمپ 

 بسیار کم می باشد.

C1063   
عملکرد مدار درایور منبع 

 سلنوئیديتغذیه شیر 

 سلنوئیديخروجی رله شیر 
روشن است در صورتی که 

 خاموش شناسایی شده است.
 روشن می شود

روشن 
 می شود

روشن 
 می شود

 سلنوئیديخروجی رله شیر 
است در صورتی که  خاموش
 شناسایی شده است. روشن

 خاموش روشن می شود
روشن 

 می شود

C1071   
مدول کنترل خرابی داخلی 

ESP®   

مدول کنترل  یداخل خرابی
ESP®  .شناسایی شده است 

 روشن می شود
روشن 

 می شود
روشن 

 می شود

C1074 
*3, *4   

 Gکالیبراسیون سنسور 
کامل  Gکالیبراسیون سنسور 

 نشده است.
خاموش 

)4WD(روشن: 
 خاموش

روشن 
 می شود

C1075 
*3, *4   

کالیبراسیون سنسور زاویه 
 فرمان

 زاویه فرمانکالیبراسیون سنسور 
 کامل نشده است.

 خاموش خاموش
روشن 

 می شود

C1084   

ESP®   پیغام خرابی
دریافت  EPSشمارشگر از 

 می کند.

از  CAN نامعتبر اطالعات
دریافت می شود.  P/Sکنترلر 

 (مقدار شمارشگر) 
 خاموش خاموش خاموش

C1085   
ESP®   مجموعهخرابی 
EPS .را تشخیص داده است 

از  CANنامعتبر اطالعات 
دریافت می شود.  P/Sکنترلر 

 (مقدار مجموع) 
 خاموش خاموش خاموش

C1090   

ECM  خرابی شمارشگر
مدول کنترل چرخش را از 

ESP®  .شناسایی می کند 

از  CANنامعتبر اطالعات 
دریافت می شود.  ECMکنترلر 

 موتور)  گشتاور(درباره کنترل 
 خاموش خاموش

روشن 
 می شود

C1091   
 اطالعات نامعتبردریافت 
 ECMاز  CAN شبکه

DTC هب مربوط ECM 
 شناسایی شده است.

 خاموش خاموش
روشن 

 می شود
   

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 134 

 

C1092 
  

 شبکهاطالعات نامعتبر دریافت 
CAN  ازTCM 

DTC هب مربوط TCM  شناسایی
 شده است.

 خاموش خاموش خاموش

C1093 
  

در واحد  CANخرابی خط 
 4WDکنترل 

DTC 4 هب مربوطWD  شناسایی
 شده است.

 خاموش خاموش
روشن می 

 شود

C1094 
  گشتاوروضعیت رد درخواست   

 ECMاطالعات نامعتبر از کنترلر 
دریافت می شود. (درباره کنترل 

 موتور)  گشتاور
 خاموش خاموش

روشن می 
 شود

C1096 
  

مجموعه پیغام خطاي شمارشگر 
 سرعت زاویه اي/Gسنسور 

اطالعات نامعتبر از کنترلر دریافت 
  سرعت زاویه اي/Gسنسور 

خاموش 
)4WDرو:

 شن)
 خاموش

روشن می 
 شود

C1097 
  

DTC  در مورد واحد کنترل
 قدرت فرمان

DTC  در رابطه باP/S  شناسایی
 شده است.

 خاموش خاموش خاموش

U0073 
  واحد کنترلBUSقطع ارتباط   

امکان دریافت دریافت و انتقال 
  وجود ندارد. CANاطالعات 

 خاموش خاموش
روشن می 

 شود

U0100 
 ECMعدم ارتباط با   

از  ECMاطالعات عدم دریافت 
  CANارتباط 

 خاموش خاموش
روشن می 

 شود

U0101 
 TCMعدم ارتباط با   

طریق از  CVTاطالعات عدم دریافت 
  CANارتباط 

 خاموش خاموش خاموش

U0114 
  

واحد کنترل عدم ارتباط با 
4WD 

از  BCMاطالعات عدم دریافت 
  CANارتباط طریق 

 خاموش خاموش
روشن می 

 شود

U0126 
  

با سنسور زاویه عدم ارتباط 
 فرمان

در اطالعات پیغام سنسور زاویه فرمان 
 وجود ندارد. CAN شبکه

 خاموش خاموش
روشن می 

 شود

U0134 
  

 قطع ارتباط با واحد کنترل
 فرمان هیدرولیک

 CANاز ارتباط  P/Sاطالعات پیغام 
 وجود ندارد.

 خاموش خاموش خاموش

U0140 
  

با واحد کنترل  ارتباطقطع 
 بدنهتجهیزات 

از  BCMاطالعات عدم دریافت 
  CANارتباط طریق 

 خاموش خاموش خاموش
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  (سیستم حفاظتی) Fail-Safeجدول 
 Fail-Safeدر وضعیت  DTCنسبت به کد   ESP، سیستم تشخیص داده شوندهاي زیر  DTCهنگامی که هر یک از 

  .نمایدمان حل مشکل غیر فعال می زتا  را  ، کنترل پایداريلغزش، کنترل  ABS  ،EBD سیستم هاي و قرار گرفته

 توجه:

•   O :  باشدفعال می.  
  .یر فعال استغ  –: •
 در صورت خرابیاما باشد،فعال می  EBDاگر یک یا دو سنسور سرعت چرخ معیوب است، سیستم کنترل :  1* •

  یا بیشتر این سیستم غیر فعال می گردد.  سنسورسه 
  لغو شده و تمامی سیستم هاي کنترلی فعال می شود. ESP® OFF وضعیت: 2*  •
  شود (عملکرد ناصحیح) V 9.6-7.6که ولتاژ تغذیه بین  فقط وقتی فعال می شود EBDسیستم کنترل :   3* •
  در موقعیت روشن باقی بماند. سلنوئیديفعال می شود اگر شیر  EBDسیستم کنترل :   4* •

  در موقعیت خاموش باقی بماند. سلنوئیديغیر فعال می شود اگر شیر  EBDسیستم کنترل 
  کنترل پشتیبان:  5* •

DTC 

 حفاظت عیوبعمل کردن 

 حفاظت عیوبشرایط لغو 
ABS EBD 

کنترل 
/کنترل لغزش

 پایداري

کنترل روي 
 شیب صعودي

C1015 
  

O 
(2WD)– 
(4WD) 

O – – 

بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد  ONبه  OFFسوئیچ از وضعیت 

 سیستم را عادي تشخیص داده است.
C1016 

  O O O – – 

C1017 
  

O 
(2WD) 
– (4WD)  

O – – 
بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 

عملکرد  ONبه  OFFسوئیچ از وضعیت 
 C1020 سیستم را عادي تشخیص داده است.

  O O – – 

C1021 
  – *1 – – 

بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد  ONبه  OFFسوئیچ از وضعیت 

 سیستم را عادي تشخیص داده است.
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C1022   – *1 – – 

وضعیت بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
و سرعت خودرو از مقدار تقریبی  ONبه  OFFسوئیچ از 

15 km/h (9 mile/h)  افزایش یابد، عملکرد سیستم را
  عادي تشخیص داده است.

C1023   O O 
X   ترمز)TCS ،
 –  است) 5*

وضعیت بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 – – C1024   O O داده است.

C1025   – *1 – – 

وضعیت بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
سیستم را عادي تشخیص عملکرد  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1026   – *1 – – 

وضعیت بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
و سرعت خودرو از مقدار تقریبی  ONبه  OFFسوئیچ از 

15 km/h (9 mile/h)  افزایش یابد، عملکرد سیستم را
 عادي تشخیص داده است.

C1027 *2 
  O O – – – 

C1028   O O – – 

وضعیت بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1031   – *1 – – 

وضعیت بعد از تغییر  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1032   – *1 – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
و سرعت خودرو از مقدار تقریبی  ONبه  OFFسوئیچ از 

15 km/h (9 mile/h)  افزایش یابد، عملکرد سیستم را
 عادي تشخیص داده است.

C1033   – *1 – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1035   – *1 – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1036   – *1 – – 

بعد از تغییر وضعیت سوئیچ از  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
OFF  بهON  15و سرعت خودرو از مقدار تقریبی km/h (9 

mile/h)  افزایش یابد، عملکرد سیستم را عادي تشخیص داده
 است.
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C1037 
  O O – – 

عملکرد سیستم را عادي  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
 دهد. تشخیص

C1038 
  O O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1039 
  

O 
(2WD) 
– (4WD( 

O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1040 
  – – – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1041 
  – – – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1042 
  – – – – 

C1043 
  – – – – 

C1044 
  – – – – 

C1045 
  – – – – 

C1046 
  – – – – 

C1047 
  – O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1048 
  – O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1051 
 – – – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1052 
  – – – – 

C1053 
  – – – – 

C1054 
  – – – – 

C1055 
  – – – – 

C1056 
  – – – – 

C1057 
 – *3 – – 

عملکرد سیستم را عادي  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
 دهد. تشخیص

   

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 138 

C1061 
  – *5 – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
و سرعت خودرو از مقدار تقریبی  ONبه  OFFسوئیچ از 

15 km/h (9 mile/h)  افزایش یابد، عملکرد سیستم را
 عادي تشخیص داده است.

C1063 
  – *4 – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1071 
  – – – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1074 
  

O 
(2WD) 
– (4WD( 

O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1075 
  O O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1084 
 O O O O 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1085 
  O O O O 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1090 
  O O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1091 
  O O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1092 
  O O O – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1093 
  O O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.
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C1094 
  O O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1096 
  

O 
(2WD) 
– (4WD( 

O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

C1097 
  O O O – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

U0073 
  O O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

U0100 
  

O O – – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

O O O O 
U0101 

  O O O – 
U0114 

  O O – – 
U0126 

  O O – – 

U0134 
  O O O O 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.

U0140 
  O O O – 

بعد از تغییر وضعیت  ESP®هنگامی که واحد کنترل 
عملکرد سیستم را عادي تشخیص  ONبه  OFFسوئیچ از 
 داده است.
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  دستگاه عیب یاباطالعات 
   ®ESPمدول کنترل 

 دستگاه عیب یاباز آنجایی که مقادیر اطالعات، مقادیر استانداردي هستند که بر مبناي کارکرد معمولی خودرو با استفاده از 
به دست آمده اند، از آنها به عنوان مقادیر مرجع استفاده کنید. حتی در هنگامی که خودرو در شرایط خوبی است ممکن است 

مشخص شده نباشد. بنابر این قضاوت در مورد غیر عادي بودن نباید تنها بر اساس این  ي مقادیرمقادیر چک شده در محدوده
  اطالعات صورت گیرد.

 توجه:

وضعیت سوئیچ استارت  جهت فعال شدن منبع تغذیه به وضعیت کلید فشاري استارت سیستم استارت بدون کلید وابسته 
  می باشد.

 وضعیت/مقدار مرجع ط خودروایشر دستگاه عیب یاباطالعات 
 ولت  15.0 – 13.0 (موتور خاموش است) "ON"سیستم استارت بدون کلید   ولتاژ باطري

 موتور پمپ محرك
 ولت  0.0 غیر فعال (پمپ موتور کار نمی کند)

 ولت  15.0 – 13.0 فعال (پمپ موتور کار می کند)

 km/h (0 mph) 0 )دارددر توقف (خودرو در وضعیت ساکن قرار   راست-جلوسرعت چرخ 
 km/h (0 mph) 0 )در توقف (خودرو در وضعیت ساکن قرار دارد چپ-جلوسرعت چرخ 
 km/h (0 mph) 0 )در توقف (خودرو در وضعیت ساکن قرار دارد راست-عقبسرعت چرخ 
 km/h (0 mph) 0 )در توقف (خودرو در وضعیت ساکن قرار دارد چپ-عقب سرعت چرخ

 سوئیچ ترمز
 روشن ترمز را فشار دهید.پدال 

 خاموش پدال ترمز را رها کنید.

 ترمز اصلی پمپفشار 
 MPa 0.8 ± 0بیش از  پدال ترمز را فشار دهید.

 MPa 0.8 ± 0 پدال ترمز را رها کنید.

 (جانبی) Gسنسور 
 G 0 ) صاف، بر روي سطح " ON " سوئیچ خودرو باز(پارك 

 G 0.1– راست هچرخش ب
 G 0.1 چپچرخش به 

 (در جلو و پشت) Gسنسور 
 G 0 )صاف، بر روي سطح " ON "سوئیچ خودرو باز (پارك 

 G 0.1 شتاب گیري
 G 0.1– کاهش سرعت

 سرعت زاویه ايسنسور 
 deg/s 4 ± 0  ، بر روي سطح تراز) " ON "سوئیچ خودرو باز پارك (

 یا بیشتر  deg/s 4 ± 0 راست بهچرخش 

 یا کمتر  deg/s 4 ± 0 چرخش به چپ
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 سنسور زاویه فرمان
 °3 ± 0 مستقیم به جلو قرار گیرد.چرخ جلو 
 °3 ± °360 فرمان را یک مرتبه در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید. غربیلک
 °3 ± °360– فرمان را یک مرتبه در جهت عکس عقربه هاي ساعت بچرخانید. غربیلک

 ESP® OFFوضعیت سوئیچ 
 خاموش در حالت آزاد ESP® OFFسوئیچ 

 روشن فشرده در حالت  ESP® OFFسوئیچ 

 سیگنال زاویه فرمان
 Neutral درجه) 5و منفی  5(بین  چرخ جلو مستقیم به جلو قرار گیرد.

 Not N یا کالیبره نشده است.به غیر از شرایط باال و/

 کنترل پایداري
 روشن در حین عملکرد

 خاموش عدم عملکرد

 شیب سرباالییکنترل بر روي 
 روشن اعمال شده است.سرباالیی ترمز فعال به خودرو روي شیب 

 خاموش باال شرایطغیر از 

 (ترمز) TCSSکنترل 
 روشن ترمز فعال به چرخ اعمال شده است.

 خاموش باال شرایطغیر از 

 (موتور) TCSSکنترل 
 روشن در حال کار می باشد. موتور گشتاورکنترل 
 خاموش باال شرایطغیر از 

 دستگاه عیب یابتعریف اطالعات 

مدول کنترل ولتاژ باطري یک سیگنال ورودي آنالوگ است که توسط   )Vولتاژ باطري (
ESP®  .مدول کنترل خوانده می شودESP®  ممکن است در

 Battery Volt (V) صورت کاهش یا افزایش ولتاژ باطري بیشتر از حد آستانه، از کار بیفتد.
موتور پمپ را نشان می دهد.  محركاین پارامتر وضعیت کاري  )Vموتور پمپ ( محرك

 Pump Motor Driver (V) (ترانزیستور)
جلو، سرعت چرخ چپ -سرعت چرخ راست

جلو، سرعت چرخ راست عقب، سرعت چرخ 
عقب (کیلومتر بر ساعت، مایل بر - چپ

 ساعت)

است. این  ®ESPمدول کنترل سرعت چرخ یک پارامتر داخلی 
پارامتر با استفاده از پالسهاي مرجع فرستاده شده از طرف سنسور 

 سرعت چرخ محاسبه می شود.
RF Wheel Speed, LF Wheel 
Speed, RR Wheel Speed and LR 
Wheel Speed (km/h, MPH) 

واحد کنترل ترمز را به  سوئیچفعال یا عدم فعالیت این سیگنال  سوئیچ ترمز (روشن، خاموش)
ESP® اطالع می دهد.  Brake Switch (ON, OFF) 

 .می کند را مشخصاصلی ترمز  پمپاز دریافتی فشار روغن ترمز  )MPaترمز ( پمپفشار 
Master Cyl Press (MPa) 

 مدول کنترلدر  سرعت زاویه اي/Gشتاب جانبی توسط سنسور  )G(جانبی) ( Gسنسور 
ESP®  .اندازه گیري می شود G Sensor (Lateral) (G) 

 )G(در جلو و پشت) ( Gسنسور 
در  سرعت زاویه اي/Gتوسط سنسور  شتاب گیري و کاهش سرعت

 اندازه گیري می شود.  ®ESPمدول کنترل 
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G Sensor (In front and behind) 
(G) 

اندازه گیري  سرعت زاویه اي/Gسنسور مجموعه توسط  سرعت زاویه اي (Deg/s) سرعت زاویه ايسنسور 
می  ارسال  ®ESPمدول کنترل  سیگنال پالس به به شکلشده و 

 Yaw Rate Sensor (Deg/s) شود.

زاویه چرخش فرمان توسط سنسور زاویه فرمان اندازه گیري می شود و  (°) سنسور زاویه فرمان 
 ارسال  ®ESPمدول کنترل با پالس سیگنال خروجی این سنسور به 

 (°) Steering Angle Sen می شود.

(روشن،  ESP® OFFوضعیت سوئیچ 
 را نشان می دهد. ESP® OFFوضعیت سوئیچ  پارامتر این خاموش)

ESP® OFF SW State (ON, OFF) 
فرمان در راستاي مستقیم را با اندازه گیري پارامتر قرار داشتن این  سیگنال زاویه فرمان (خنثی، عدم خنثی)

 Steering Angle Sig (Neutral, Non مشخص می نماید.فرمان  غربیلکزاویه 
N) 

خودرو فعالیت یا عدم فعالیت سیستم ترمز نسبت به اینکه این پارامتر  کنترل پایداري (روشن، خاموش)
 Stability Control (ON, OFF)  نشان می دهد.ی قرار داشته باشد، یا کم فرمان یبیش فرمان در وضعیت

فعالیت یا عدم فعالیت سیستم ترمز ، هنگام قرار داشتن این پارامتر  کنترل بر روي شیب صعودي (روشن، خاموش)
 Hill Hold Control (ON, OFF)  را نشان می دهد. خودرو بر روي شیب صعودي

فعالیت یا عدم فعالیت سیستم ترمز، هنگام قرار داشتن این پارامتر  (ترمز) (روشن، خاموش) TCSSکنترل 
 TCSS Control (Brake) (ON, OFF) را نشان می دهد.شتابگیري  در حالخودرو 

فعالیت یا عدم فعالیت کنترل گشتاور موتور، هنگام قرار این پارامتر  (موتور) (روشن، خاموش) TCSSکنترل 
 ,TCSS Control (Engine) (ON را نشان می دهد.شتابگیري  در حالخودرو داشتن 

OFF) 
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در سیستم استارت بدون کلید  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر  ®ESP چراغ اخطار
  .روشن نمی شود ”ON“ حالت

 دیاگرام مدار

 
]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  ] :نما)a([ 7. 16 پشت آمپر. DLC 
]B:[ 2WD 8.  چراغESP® OFF  17.  مدول کنترلESP®   
]C:[ 4WD 9.  چراغ اخطارESP® 18.  4واحد کنترلWD 

 ”ABS MOT“فیوز  .ABS 19چراغ اخطار  .10 باطري .1
 ”ABS SOL“فیوز  .EBD  20چراغ اخطار  .11 1جعبه رله شماره  .2
 ”IGN“فیوز  .21 چراغ محركمدول  .IG1  12رله  .3
4. BCM & J/B 13. BCM 22.  فیوز“ESP” 
 ”MTR“فیوز  .23 سوئیچ سطح روغن ترمز .14 سنسور زاویه فرمان .5
       سوئیچ ترمز دستی .CAN  15محرك  .6
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  تشریح مدار
چراغ در پشت آمپر  محركاز طریق واحد   ®ESPمدول کنترل توسط  ®ESPعملکرد (روشن/خاموش) چراغ اخطار 

  کنترل می شود.
سیستم استارت  وضعیت سوئیچبا تغییر   ®ESPمدول کنترل ، عادي قرار داشته باشددر وضعیت  ®ESPاگر سیستم 
و سپس آن را خاموش می کند. اگر هر  نگه داشتهثانیه روشن  2 بمدترا  ®ESPچراغ اخطار ، "ON" حالت بدون کلید به

 روشن  ®ESPمدول کنترل به طور مداوم توسط  ®ESPسیستم شناسایی شود، چراغ اخطار گونه شرایط غیر عادي در 
،  ®ESPمدول کنترل  ارتباط با چراغ در صورت قطع محركماند. همچنین این چراغ به طور دائم توسط واحد باقی خواهد 

 روشن می ماند.

 عیب یابی

 خیر بله اقدام  مرحله

1 

  چراغ اخطار  کنترل
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت . 1

 قرار دهید. "ON"بدون کلید را در وضعیت 
ي دیگر روشن می آیا چراغ هاي نشان دهنده

 شوند؟

 بروید. 4به مرحله  بروید. 2به مرحله 

2 

 DTC کنترل
از قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون  . 1

   اطمینان حاصل نمایید. "OFF"کلید در وضعیت 
 .متصل کنید DLC را به دستگاه عیب یاب. 2
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت . 3

 قرار دهید. "ON"بدون کلید را در وضعیت 
4 . DTC را چک کنید. 

 شناسایی می شود؟ DTC U0073آیا 

” BUSقطع ارتباط “به 
 .مراجعه کنید

 بروید. 3به مرحله 

3 

 دستگاه عیب یابپارامتر  کنترل
 Active "را در بخش  " Indicator"عملگر . 1

test " .انتخاب کنید  
 ؟روشن می شود ®ESP آیا چراغ اخطار

  ®ESPمدول کنترل یک 
 جایگزین کرده و سالم

DTC  بررسیرا دوباره 
 .کنید

 سالمیک پشت آمپر 
را  DTC جایگزین کرده و

 .کنید بررسیدوباره 

4 
 فیوز کنترل

 سالمپشت آمپر  مربوط به "MTR"آیا فیوز 
 است؟

را تعویض ” MTR“ فیوز بروید. 5به مرحله 
بدنه کرده و اتصال کوتاه به 

 .کنید بررسیرا  خودرو
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 خیر بله اقدام  مرحله

5 

   CANمدار ارتباطی  کنترل
 ®ESP  بین واحد کنترل CAN مدار ارتباطی. 1

 کنید. بررسیو پشت آمپر را 
 است؟ مدار ارتباطی در شرایط مطلوبآیا 

دسته سیم معیوب را تعمیر  بروید. 6به مرحله 
 .و یا جایگزین کنید

6 

 مدار منبع تغذیه پشت آمپر کنترل
از قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون . 1

 اطمینان حاصل نمایید. "OFF"کلید در وضعیت 
 .کنید جداپشت آمپر را . 2
از لحاظ را  "BLK"و  "GRY"سیم هاي . 3

  کنید. بررسیپشت آمپر  کانکتور به اتصال مناسب
با فشار کلید فشاري در صورت مناسب بودن،  . 4

سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت 
"ON" کانکتورو ولتاژ بین ترمینال  قرار دهید  

 " G240-1"  را اندازه گیري کنید. بدنه خودروو  
را  بدنه خودروو  " GRY "ولتاژ بین سیم  . 5

  کنید. بررسی
 ولت است؟ 14تا  10بین ولتاژ آیا 

مدار منبع تغذیه پشت  بروید. 7به مرحله 
 .آمپر را تعمیر کنید

7 

 پشت آمپر اتصال بدنهمدار  کنترل
را  بدنه خودروو  " BLK "مقاومت بین سیم . 1

  اندازه گیري کنید.
 اهم است؟ 2آیا کمتر از 

سالم یک پشت آمپر 
را  DTC جایگزین کرده و

  .کنید بررسیدوباره 

 "BLK"مدار باز 
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 به صورت مداوم روشن می ماند ®ESPچراغ اخطار 

 دیاگرام مدار

 
]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  ي(نما]:a([ 7. 16 پشت آمپر. DLC 
]B:[ 2WD 8.  چراغESP® OFF 17.  مدول کنترلESP®   
]C:[ 4WD 9.  چراغ اخطارESP® 18.  4واحد کنترلWD 

 ”ABS MOT“فیوز  .ABS 19چراغ اخطار  .10 باطري .1
 ”ABS SOL“فیوز  .EBD 20چراغ اخطار  .11 1جعبه رله شماره  .2
3. IG1 فیوز  .21 چراغ محركواحد  .12  رله“IGN” 
4. BCM & J/B 13. BCM 22.  فیوز“ESP” 
 ”MTR“فیوز  .23 سوئیچ سطح روغن ترمز .14 زاویه فرمانسنسور  .5
       سوئیچ ترمز دستی .CAn 15درایور  .6
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 تشریح مدار

سیستم  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر   ®ESPچراغ اخطار در بخش "تشریح مدار"به قسمت 
 نمایید.مراجعه  .روشن نمی شود  ”ON“در حالتاستارت بدون کلید 

 عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 

  ®ESPمدول کنترل  کانکتور کنترل
را   ®ESPمدول کنترل  کانکتوراتصال صحیح . 1

 بررسی نمایید.
 است؟شرایط کانکتور مطلوب آیا 

را به صورت  کانکتور بروید. 2به مرحله 
 متصل کنید. مناسب

2 
  ®ESP سیستم DTC کنترل

 را انجام دهید. DTC کنترل. 1
 هایی) وجود دارد؟( DTCآیا 

 DTCبه عیب یابی 
 مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 

3 

مدول و منبع تغذیه  اتصال بدنهمدار  کنترل
   ®ESPکنترل 

 اتصال بدنه مدول کنترلو مدار مدار منبع تغذیه . 1
ESP®  .را چک کنید  

 ؟شرایط آنها مطلوب استآیا 

 سالمیک پشت آمپر 
را  DTCجایگزین کرده و 
 .دوباره چک کنید
 ®ESPاگر چراغ اخطار 

یک روشن باقی می ماند، 
  ®ESPمدول کنترل 

جایگزین کرده و  سالم
DTC را دوباره چک کنید. 

و منبع  اتصال بدنهمدار 
تغذیه واحد کنترل  

ESP® .را تعمیر کنید 
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در سیستم استارت بدون کلید  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر  ABS چراغ اخطار
 .روشن نمی شود ”ON“ حالت

 دیاگرام مدار

سیستم  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر   ®ESPچراغ اخطاردر بخش  "مدار دیاگرام"قسمت به 
 نمایید.مراجعه   .نمی شودروشن   ”ON“در حالتاستارت بدون کلید 

  تشریح مدار
چراغ در پشت آمپر  محركاز طریق واحد   ®ESPمدول کنترل توسط  ABSعملکرد (روشن/خاموش) چراغ اخطار 

  کنترل می شود.
سیستم استارت بدون  وضعیت سوئیچبا تغییر   ®ESPمدول کنترل ، عادي قرار داشته باشددر وضعیت  ABSاگر سیستم 

و سپس آن را خاموش می کند. اگر هر گونه  نگه داشتهثانیه روشن  2 بمدترا  ABS، چراغ اخطار "ON" حالت کلید به
باقی  روشن  ®ESPمدول کنترل به طور مداوم توسط  ABSشرایط غیر عادي در سیستم شناسایی شود، چراغ اخطار 

، روشن  ®ESPمدول کنترل  ارتباط با قطعچراغ در صورت  محركماند. همچنین این چراغ به طور دائم توسط واحد خواهد 
  می ماند.

 عیب یابی

سیستم  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر   ®ESPچراغ اخطاردر بخش  "عیب یابی"قسمت به 
  نمایید.مراجعه   .روشن نمی شود  ”ON“در حالتاستارت بدون کلید 

  .به صورت مداوم روشن می ماند ABSچراغ اخطار 
  دیاگرام مدار

سیستم  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر   ®ESPچراغ اخطاردر بخش  "مدار دیاگرام"قسمت به 
  نمایید.مراجعه   .روشن نمی شود  ”ON“در حالتاستارت بدون کلید 
  تشریح مدار

سیستم  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر   ®ESPچراغ اخطاردر بخش  "تشریح مدار"قسمت به 
  نمایید.مراجعه   .روشن نمی شود  ”ON“در حالتاستارت بدون کلید 

 عیب یابی

  نمایید.مراجعه   بصورت مداوم روشن می ماند. ®ESP چراغ اخطاردر بخش  "عیب یابی"قسمت به 
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در سیستم استارت بدون کلید  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر  EBD چراغ اخطار
  .روشن نمی شود ”ON“ حالت

 دیاگرام مدار

سیستم  وضعیت سوئیچبعد از فشار دادن سوئیچ موتور براي تغییر   ®ESPچراغ اخطاردر بخش  "مدار دیاگرام"قسمت به 
 نمایید.مراجعه   .نمی شودروشن   ”ON“در حالتاستارت بدون کلید 

 تشریح مدار

 نمایید.مراجعه   بصورت مداوم روشن می ماند. ®ESP چراغ اخطاردر بخش  "تشریح مدار"قسمت به 

 عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 

 چراغ اخطار کنترل
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون . 1

  قرار دهید. "ON"کلید را در وضعیت 
به صورت مداوم روشن  ABSچراغ اخطار آیا 
 می ماند؟ن

 ABSچراغ اخطار "بخش 
به صورت مداوم روشن می 

 را انجام دهید. "ماند

 بروید. 2به مرحله 

2 

 دستگاه عیب یابپارامتر  کنترل
1 ."Indicator "  را در بخش" Active test " 

  انتخاب کنید.
 روشن می شود؟ EBDآیا چراغ 

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC  بررسیرا دوباره 
 .کنید

سالم یک پشت آمپر 
را  DTCجایگزین کرده و 

 .کنید بررسیدوباره 
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  .ترمز) به صورت مداوم روشن می ماندچراغ اخطار ( EBDچراغ اخطار 
 دیاگرام مدار

 
]A:[ مدول کنترل کانکتور ESP®  ي (نما]:a([ 7. 16 پشت آمپر. DLC 
]B:[ 2WD 8.  چراغESP® OFF  17.  مدول کنترلESP®   
]C:[ 4WD 9.  چراغ اخطارESP® 18.  4واحد کنترلWD 

 ”ABS MOT“فیوز  .ABS 19چراغ اخطار  .10 باطري .1
 ”ABS SOL“فیوز  .EBD  20چراغ اخطار .11 1جعبه رله شماره  .2
 ”IGN“فیوز  .21 چراغ محركواحد  .IG1 12رله  .3
4. BCM & J/B 13. BCM 22.  فیوز“ESP” 
 ”MTR“فیوز  .23 سوئیچ سطح روغن ترمز .14 سنسور زاویه فرمان .5
       سوئیچ ترمز دستی .CAN  15محرك  .6
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  تشریح مدار
  کنترل می شود. BCMو   ®ESPمدول کنترل توسط در جلو آمپر  EBDعملکرد (روشن/خاموش) چراغ اخطار 

سیستم استارت بدون  وضعیت سوئیچبا تغییر   ®ESPمدول کنترل ، عادي قرار داشته باشددر وضعیت  EBDاگر سیستم 
  و سپس آن را خاموش می کند.  نگه داشتهثانیه روشن  2 بمدترا  EBD، چراغ اخطار "ON" حالت کلید به
  ترمز) در شرایط زیر به صورت مداوم روشن باقی می ماند. اخطارچراغ ( EBD اخطار چراغ
  وجود دارد. EBDاگر هر گونه شرایط غیر عادي در سیستم  •
  اهرم ترمز دستی کشیده می شود. •
  سطح روغن ترمز از سطح مینیمم کمتر است. •

 شبکهدرون پشت آمپر از طریق  اخطار چراغ محركبه واحد  BCMاطالعت سوئیچ ترمز دستی و سطح روغن ترمز از 
مدول  ارتباط با چراغ در صورت قطع محركین این چراغ به طور دائم توسط واحد انتقال داده می شود. همچن CANارتباطی 
  .شود، روشن می  ®ESPکنترل 

 عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 

  ®ESPمدول کنترل  کانکتور کنترل
را   ®ESPمدول کنترل  کانکتوراتصال صحیح . 1

 بررسی نمایید.
 است؟شرایط کانکتور مطلوب آیا 

را به صورت  کانکتور بروید. 2به مرحله 
 متصل کنید. مناسب

2 

  سطح روغن ترمز و ترمز دستی کنترل
 کنید.  بررسیزیر را  موارد. 1
  ترمز دستی کامال خوابیده است. •
 .سطح روغن ترمز از سطح مینیمم بیشتر است •

 آیا آنها در وضعیت خوبی هستند؟

ترمز دستی را بخوابانید و  بروید. 3به مرحله 
ترمز را چک  سطح روغن

 کنید.

3 

 ABSعملکرد چراغ اخطار  کنترل
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون . 1

 قرار دهید. "ON"کلید را در وضعیت 
به صورت مداوم روشن  ABSآیا چراغ اخطار 

 می ماند؟

چراغ "فرآیند عیب یابی 
به صورت  ABSاخطار 

را  "مداوم روشن می ماند
 انجام دهید.

 بروید. 4مرحله به 
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 خیر بله اقدام مرحله

4 

مدار سوئیچ سطح روغن ترمز و مدار  کنترل
 سوئیچ ترمز دستی

از قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1
  اطمینان حاصل نمایید. "OFF"وضعیت 

 BCMرا از  "L03 "و  "E05 "هاي  کانکتور. 2
  جدا کنید.

 کنید.  بررسیزیر را  موارد. 3
اهم  2 بدنه خودروو  "E05-18"مقاومت بین  •

  یا کمتر است.
اهم  2 بدنه خودروو  "L03-21"مقاومت بین  •

  یا کمتر است.
 آیا آنها در وضعیت خوبی هستند؟

مدارهاي مربوطه را از 
با بدنه  اتصال کوتاهلحاظ 
  کنید.  بررسی خودرو

، سوئیچ مشکلی نبوداگر 
ترمز دستی و/یا سوئیچ 

 بررسیسطح روغن ترمز را 
  کنید.

  سوئیچ ترمز دستی-
 .زسوئیچ سطح روغن ترم-

 بروید. 5به مرحله 

5 

  CAN شبکه مدار ارتباطی کنترل
 BCMرا به  "L03 "و  "E05 "هاي  کانکتور. 1

  متصل کنید.
 متصل کنید. DLCرا به  دستگاه عیب یاب . 2
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون  . 3

 قرار دهید. "ON"کلید را در وضعیت 
4 .DTC .را چک کنید 

 می شود؟تشخیص داده    DTC U0073آیا 

قطع ارتباط “ بررسی  به
BUS ”.مراجعه کنید 

 بروید. 6به مرحله 

6 

 BCM مدول  DTC کنترل
 متصل کنید. DLCرا به  دستگاه عیب یاب. 1
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون . 2

 قرار دهید. "ON"کلید را در وضعیت 
3 . DTC (هاي) مدول کنترل BCM  بررسیرا 

 کنید.
 می شود؟تشخیص داده    DTC U0073آیا 

قطع ارتباط “ بررسی  به
BUS ”.مراجعه کنید 

سالم  پشت آمپریک 
را  DTCجایگزین کرده و 

اگر  کنید بررسیدوباره 
به  ABSچراغ اخطار 

صورت مداوم روشن می 
 مدول کنترلیک ماند 

ESP®  جایگزین  سالم
را دوباره  DTCکرده و 
 کنید. بررسی
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DTC C1015 / C1017 / C1023 
 و محل عیب DTC ط تشخیصایشر

 محل عیب DTCط تشخیص ایشر
C1015   :در سنسور  ایراد انحرافG  یا خرابی سنسور طولی /G 

  طولی خارج از محدوده ي مشخص شده است. Gسنسور عملکرد  •
 شده است. تشخیص دادهگیر کردن سنسور  Gبا مقایسه شتاب خودرو و سیگنال  •

  ®ESPمدول کنترل 

C1017 عملکرد مدار سنسور :G جانبی  
 جانبی خارج از محدوده ي مشخص شده است. Gسنسور عملکرد  •

C1023  : سرعت زاویه ايعملکرد مدار سنسور  
  خارج از محدوده ي مشخص شده است. سرعت زاویه ايسیگنال سنسور  •
 شناسایی می شود. سرعت زاویه ايبا وجود اینکه خودرو متوقف است، سیگنال  •

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده  " ®ESPسیستم  کنترل"آیا 

 است؟

  سیستم کنترل به بروید. 2به مرحله 
ESP® .بروید 

2 

 ®ESP مدول کنترل DTC کنترل
از قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در  . 1

   اطمینان حاصل نمایید. "OFF"وضعیت 
 .متصل کنید DLC را به دستگاه عیب یاب. 2
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون . 3

 قرار دهید. "ON"کلید را در وضعیت 
4 . DTC را چک کنید. 

هایی غیر از  DTCآیا 
C1051,C1017,C1023 وجود دارد؟ 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC  بررسیرا دوباره 
  .کنید
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DTC C1016 
 و محل عیب DTC ط تشخیصایشر

 محل عیب DTCط تشخیص ایشر
C1016 چراغ ترمز:عملکرد مدار سوئیچ 

سوئیچ چراغ ترمز بیش از زمان مشخص شده ، در حالی که پدال گاز فشرده می شود •
  مانده است.روشن 

هیچ سیگنالی از سوئیچ چراغ ترمز شناسایی نمی شود در حالی که از سنسور فشار •
 سیگنال دریافت می شود. ترمز اصلی پمپ

  مدار سوئیچ چراغ ترمز•
  سوئیچ چراغ ترمز•
• ECM  
   ®ESPمدول کنترل •

 دیاگرام مدار

 

]A:[ 
  ®ESPمدول کنترل  کانکتور

 )]a[ : نما(
 CAN محرك .6 چراغ ترمز .3

     ECM .4 متصل به باطري .1
       ®ESPمدول کنترل  .5 سوئیچ چراغ ترمز .2

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2مرحله به 
ESP®  

2 

  ®ESP مدول کنترل DTC کنترل
 را انجام دهید. DTC کنترل. 1

شناسایی  DTC 0100یا  DTC U0073آیا 
 می شود؟

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 

3 

  مدار سوئیچ چراغ ترمز کنترل
سوئیچ چراغ ترمز، چراغ ترمز و مدارهاي آنها را . 1

  کنید. بررسی
 آیا آنها در وضعیت خوبی هستند؟

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و سالم 
DTC  بررسیرا دوباره 
 .کنید

 تعویض یا تعمیر وعملیات 
 .را انجام دهید
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DTC C1020 
 و محل عیب DTC ط تشخیصایشر

 محل عیب DTCط تشخیص ایشر
C1020  اصلی پمپ: خرابی منبع تغذیه سنسور فشار  

خارج از   ®ESPمدول کنترل در  ترمز اصلی پمپولتاژ منبع تغذیه سنسور فشار 
 ي مشخص شده است.محدوده

   ®ESPمدول کنترل 

 DTC عیب یابی

 قرار دهید. "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت  .1

 اطمینان حاصل نمایید. ®ESPمدول کنترل  اتصال صحیحاز  . 2

  نید.جایگزین ک سالم ®ESPمدول کنترل یک اگر اتصال درست است،  . 3
  کنید. بررسیسیستم را دوباره  . 4

DTC C1021 / C1022 / C1025 / C1026 / C1031 / C1032 / C1033/ C1035 / C1036 
 و محل عیب DTC ط تشخیصایشر

 محل عیب DTCط تشخیص ایشر
C1021/ C1025 / C1031/ C1035  ولتاژ مدار سنسور سرعت :

  عقب -عقب/چپ- جلو/راست-جلو/چپ- چرخ راست
 سیگنال سنسور سرعت چرخ خارج از محدوده ي مشخص شده است.

  سنسور سرعت چرخ •
   مدار سنسور سرعت چرخ •
  عقبسنسور سرعت چرخ  روتور •
 میزان کارایی سیگنال:  ESP®   C1022 / C1026 / C1032 / C1036مدول کنترل  •

-جلو/راست-جلو/چپ- یا سنسور سرعت چرخ راست روتور
  عقب -عقب/چپ

 سیگنال غیر عادي سنسور سرعت چرخ به طور مداوم شناسایی می شود.
C1033انحراف سنسور سرعت چرخ :  

  سیگنال غیر عادي سنسور سرعت چرخ به طور مداوم شناسایی می شود. •
  بیشتر از زمان مشخص شده وارد عمل شده است. ABSسیستم  •
 ولتاژ غیر عادي از منبع تغذیه سنسور سرعت چرخ شناسایی شده است. •

 

  توجه:
در صورتیکه خودرو تحت شرایط زیر مورد استفاده قرار گرفته باشد، حتی اگر سنسور سالم باشد امکان ایجاد یکی از این کدها وجود 

را یکبار پاك کرده و وجود موارد غیر عادي را با انجام دادن تست جاده و  DTCدارد. چنانچه احتمال موارد مشابه را می دهید، کدهاي 
    مورد بررسی قرار دهید. ®ESPبررسی سیستم  3ه شده در مرحله فرآیند توضیح داد

  خودرو در حالی که ترمز دستی کشیده شده است در حال حرکت است. •
  .لغزش چرخ در حال رانندگی رخ داده است •
  .چرخ ها هنگامی که خودرو با جک بلند شده بودند، چرخیده اند •
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 دیاگرام مدار

 
]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  )]:نماa[( 3. سنسور سرعت چرخ محرك .6 عقب-سنسور سرعت چرخ چپ 

       عقب- سنسور سرعت چرخ راست .4 جلو-سنسور سرعت چرخ چپ .1

       ®ESPمدول کنترل  .5 جلو- سنسور سرعت چرخ راست .2

 DTC عیب یابی

 آماده سازي

  شناسایی نشده است. DTC C1057کنید که  بررسی •
  بار پی در پی انجام دهید. 8هاي زیر را بیش از هر یک از پروسه  •

 قرار دهید. "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت  .1

  مایل بر ساعت) حرکت کنید. 12کیلومتر بر ساعت یا ( 20با سرعت بیش از  . 2
 اطمینان حاصل نمایید. "OFF"از قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در وضعیت  . 3

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبه  بروید. 2به مرحله 
ESP® .مراجعه نمایید 

2 

 فشار تایر کنترل
مقدار مشخص به تایر باد چک کنید که فشار . 1

  .باشدشده 
 آیا آن در وضعیت خوبی است؟

را چک کنید  باد تایرفشار  بروید. 3به مرحله 
یا تایر را تعویض کرده و 

DTC  را دوباره چک
 کنید.
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 خیر بله اقدام مرحله

3 

  مدار سنسور سرعت چرخ کنترل
از قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1

  اطمینان حاصل نمایید. "OFF"وضعیت 
هاي سنسور سرعت  کانکتورو  "E09" کانکتور . 2

  چرخ را جدا کنید.
هاي  کانکتورو  "E09" صحیح کانکتوراتصال . 3

  کنید. برررسیسنسور سرعت چرخ را 
 بررسیزیر را  موارداگر اتصال ها درست است، . 4

  کنید:
 "E09" کانکتوردو ترمینال  برقراري ارتباطعدم  •
اتصال  کنترلترمینال هاي سنسور () مربوط به 1(

  کوتاه)
 "E09" کانکتوردو ترمینال  برقراري ارتباطعدم  •

  )بدنهاتصال کوتاه به  کنترل(با بدنه خودرو
و  "E09 " کانکتور روي اتصال ترمینال سنسور•

) در 2سنسور سرعت چرخ ( کانکتورترمینال معادل 
دسته سیم اصلی (براي سنسور جلو) یا دسته سیم 

  اتصال) کنترلکف (براي سنسور عقب). (
 و "E09 " کانکتورترمینال سنسور بین ژ ولتا •

). "ON" سوئیچ در وضعیت( V 0 بدنه خودرو
  اتصال کوتاه به منبع تغذیه) کنترل(

 

 هستند؟ نتایج شرایط فوق مطلوبآیا 

دسته سیم معیوب را  بروید. 3به مرحله 
 کنید. تعویضتعمیر و یا 

4 

  سیگنال سنسور سرعت چرخ کنترل
 بررسیرا  سنسور خروجیشکل موج یا ولتاژ . 1

  کنید.
آیا ولتاژ و/یا شکل موج مشخص شده به دست 

 آمده است؟

 بروید. 5به مرحله  بروید. 6به مرحله 
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 خیر بله اقدام مرحله

5 

  سنسور سرعت چرخ کنترل
  کنید. بررسیسنسور سرعت چرخ را . 1

 است؟ سنسور مطلوب آیا وضعیت

 سنسور سرعت چرخ را بروید. 6به مرحله 
تعویض یا تمیز  ،تعمیر
  کنید.

  سنسور سرعت چرخ جلو-
 سنسور سرعت چرخ عقب-

6 

  سنسور سرعت چرخ روتور کنترل
  سنسور سرعت چرخ را چک کنید. روتور. 1

 است؟ روتور مطلوب آیا وضعیت

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC  بررسیرا دوباره 
  .کنید

سنسور سرعت چرخ  روتور
یا سنسور سرعت  و جلو

چرخ عقب را تعمیر، 
 تعویض ویا تمیز کنید. 

سنسور سرعت  روتور -
  چرخ جلو

سنسور سرعت  روتور -
 چرخ عقب

DTC C1024 
 و محل عیب DTC ط تشخیصایشر

 محل عیب DTCط تشخیص ایشر
C1024 :عملکرد مدار سنسور زاویه فرمان 

  در سنسور زاویه فرمان، شناسایی شده است. CPUخرابی داخلی سنسور زاویه فرمان توسط  •
 ي مشخص شده استاز محدوده خارجسیگنال سنسور زاویه فرمان  •

  سنسور زاویه فرمان •
مدول کنترل  •

ESP®   

 DTC عیب یابی

 احتیاط:

سنسور زاویه  به معناي نقص فنی در سنسور زاویه فرمان است. DTC C1075و  DTC 1024شناسایی هر دو خطاي 
 .فرمان را تعویض کنید

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 

 DTC کنترل
 را انجام دهید. DTC کنترل. 1

 DTC U0126یا  و DTC U0073آیا 
 شناسایی می شود؟

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 

  
   

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 159 

 

 خیر بله اقدام مرحله

3 
 DTC C1075و  DTC C1024 کد  آیا هر دو

 شناسایی می شود؟

سنسور زاویه فرمان را 
 .تعویض کنید

 بروید. 4به مرحله 

4 
  سنسور زاویه فرمان روي خودرو بازدید

  کنید. بررسیسنسور زاویه فرمان را . 1
 است؟ سنسور مطلوبآیا وضعیت 

سنسور زاویه فرمان را  بروید. 5به مرحله 
 .تعویض کنید

5 

  سنسور زاویه فرمان بازدید
  کنید. بررسی سنسور زاویه فرمان را. 1

 آیا آن در وضعیت خوبی است؟

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC  .را دوباره چک کنید
  

سنسور زاویه فرمان را 
 .تعویض کنید

DTC C1027 
 و محل عیب DTC ط تشخیصایشر

 محل عیب DTCط تشخیص ایشر
C1027 خرابی سوئیچ :ESP® OFF  

ESP® OFF .بیش از زمان مشخص شده روشن می ماند 

   ESP® OFFسوئیچ  •
  ESP® OFFمدار سوئیچ  •
   ®ESPمدول کنترل  •

 دیاگرام مدار

 
]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  )ي نما: ]a[( 1.  سوئیچESP® OFF  2.  مدول کنترلESP®   
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 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله  انجام شده است؟ “ ®ESP سیستم کنترل“آیا  1
ESP®. 

2 

   ESP® OFFسوئیچ  کنترل
قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1

 را بررسی نمایید. "OFF"وضعیت 
  کنید. جدارا   ESP® OFFسوئیچ . 2
از لحاظ اتصال را   ESP® OFF هايترمینال. 3

   بررسی کنید.صحیح 
را  ESP® OFFاگر اتصال درست است، سوئیچ . 4

 چک کنید.
 است؟ سوئیچ مطلوبآیا وضعیت 

را   ESP® OFFسوئیچ  بروید. 3مرحله به 
 تعویض کنید.

3 

  ESP® OFF مدار سوئیچبررسی 
  را جدا کنید. "E09 " کانکتور. 1
 بررسیرا  "E09-30 "به ترمینال  صحیحاتصال . 2

  کنید.
 "E09-30 "اگر اتصال درست است، مقاومت بین . 3
  را چک کنید. بدنه خودروو 

 آیا مقاومت بینهایت است؟

  ®ESPمدول کنترل یک 
 DTC جایگزین کرده و سالم

 .کنید بررسیرا دوباره 

اتصال  " GRY "مدار سیم 
  بدنه خودرو شده کوتاه به

 .است

DTC C1028 
 و محل عیب DTC ط تشخیصایشر

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1028  ترمز اصلی پمپ: ولتاژ مدار سنسور فشار  

بسیار زیاد یا بسیار   ®ESPمدول کنترل اصلی ترمز در  پمپولتاژ سیگنال ورودي سنسور فشار 
 کم است.

  سیستم ترمز•
مدول کنترل •

ESP®   

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله  انجام شده است؟ “ ®ESP سیستم کنترل“آیا  1
ESP®. 

2 

  سیستم ترمز کنترل
  .کنید بررسیزیر را  موارد. 1

  نشتی روغن ترمز یا هوا در سیستم هیدرولیک ترمز •
  بین لنت ترمز و دیسک بسیار زیاد است. خالصی •

 ؟هستند موارد فوق مطلوب آیا وضعیت

 ®ESPمدول کنترل یک 
 جایگزین کرده و سالم 

DTC  بررسیرا دوباره 
 .کنید

سیستم ترمز را تنظیم، 
 .تعویض یا تعمیر کنید
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DTC C1037 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1037ولتاژ منبع تغذیه سنسور زاویه فرمان :  

 ولتاژ غیر عادي از سنسور زاویه فرمان شناسایی شده است.

   مدار منبع تغذیه سنسور زاویه فرمان•
   سنسور زاویه فرمان اتصال بدنهمدار •
  سنسور زاویه فرمان•
   ®ESPمدول کنترل •

 مداردیاگرام 

 
]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  )]:نماa([ 3.  فیوز“ESP” 6.  4واحد کنترلWD 

 CAN 7. BCM محرك .4 سنسور زاویه فرمان .1
     پشت آمپر .ESP®   5مدول کنترل  .2

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 

 DTC کنترل
قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1

  را بررسی نمایید. "OFF"وضعیت 
 متصل کنید. DLCرا به  دستگاه عیب یاب . 2
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون  . 3

 قرار دهید. "ON"کلید را در وضعیت 
4. DTC  .را چک کنید 

و  C1037,C1038(هایی) به جز  DTCآیا 
C1057 د؟نوجود دار 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 
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 خیر بله اقدام مرحله

3 

  BCMمدول کنترل  DTC کنترل
1 .DTC  (هاي) مدولBCM  کنید. بررسیرا  

هاي  DTCآیا هیچ یک از 
U0073,U0121,U0126 شناسایی می شود؟ 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 4به مرحله 

4 
 فیوز کنترل

  " ESP"فیوز  کنترل. 1
 است؟ فیوز سالمآیا 

فیوز را تعویض کرده و  بروید. 5به مرحله 
 بدنه خودرواتصال کوتاه به 

 کنید. بررسیرا 

5 

  مدار منبع تغذیه سنسور زاویه فرمان کنترل
قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1

 را بررسی نمایید. "OFF"وضعیت 
  سنسور زاویه فرمان را جدا کنید. کانکتور . 2
  را جدا کنید. "E09 " کانکتور . 3
  را چک کنید. " GRN/ORN " صحیحاتصال  .4
با فشار کلید فشاري  ،اگر اتصال درست است . 5

سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت 
"ON" .قرار دهید 

بدنه و  " GRN/ORN "ولتاژ بین سیم  . 6
  را اندازه گیري کنید. خودرو

 است؟ V 14- 10آیا بین 

  مدار سیمقطعی در  بروید. 6به مرحله 
 " GRN/ORN " 

6 

  مدار زمین سنسور زاویه فرمان کنترل
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون . 1

 قرار دهید. "ON"کلید را در وضعیت 
را اندازه  بدنه خودرو و " BLK "مقاومت سیم  . 2

  گیري کنید.
 اهم است؟ 2آیا کمتر از 

مدار سیم قطعی در  بروید. 7به مرحله 
"BLK ". 

7 

  سنسور زاویه فرمان کنترل
  سنسور زاویه فرمان را وصل کنید. کانکتور. 1
  کنید. بررسیسنسور زاویه فرمان را  . 2

 است؟ سنسور مطلوبآیا وضعیت 

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC  بررسیرا دوباره 
 کنید. 

سنسور زاویه فرمان را 
را  DTCتعویض کنید و 

 دوباره چک کنید.
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DTC C1038 
 عیبو محل  DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1038 تشخیص : سنسور زاویه فرمان ، خرابی شمارشگر چرخش را

  داده است.
  ®ESPمدول کنترل غیر عادي را از  CANسنسور زاویه فرمان اطالعات 

 .تشخیص داده است

  CANمدار ارتباطی  •
  سنسور زاویه فرمان •
   ®ESPمدول کنترل  •

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

 ®ESPسیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 

2 

 DTC کنترل
 را انجام دهید.DTC  کنترل . 1

 C1038(هایی) به غیر از  DTCآیا هیچ 
 شناسایی می شود؟

 DTCبه عیب یابی 
مربوطه مراجعه 

  نمایید.

تعویض سنسور زاویه فرمان را 
را دوباره چک  DTCو  نموده

 DTC C1038کنید. اگر هنوز 
مدول یک شناسایی می شود 

جایگزین  سالم  ®ESPکنترل 
 کنید.

DTC C1039 / C1071 / C1096 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1039 خرابی داخلی مجموعه سنسور :G/سرعت زاویه اي  

 شناسایی می شود. زاویه اي سرعت/Gخرابی داخلی مجموعه سنسور 

   ®ESPمدول کنترل  •

C1071 مدول کنترل : خرابی داخلیESP®    
 شناسایی می شود.  ®ESPمدول کنترل خرابی داخلی 

C1096 واحد سنسور :G/پیغام خطاي شمارش می دهد. سرعت زاویه اي  
 دریافت می شود. سرعت زاویه اي/Gغیر مجاز از سنسور  CANاطالعات 

 DTC یابی عیب

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 

 DTC کنترل
  را انجام دهید.DTC کنترل . 1

و  C1039,C1071(هایی) به جز  DTCآیا 
C1096 د؟نوجود دار 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC را دوباره چک کنید. 
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DTC C1040 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1040 عملکرد مداوم :ESP®   

 کنترل پایداري بیش از زمان مشخص شده فعال است.

   ®ESPمدول کنترل •

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 
 DTC کنترل

 را انجام دهید. DTC کنترل. 1
 وجود دارد؟ C1040(هایی) به جز  DTCآیا 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC را دوباره چک کنید. 

DTC C1041 / C1042 / C1043 / C1044 / C1045 / C1046 / C1051 / C1052 / C1053 / C1054 / 
C1055 / C1056 / C1063 

 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1041 / C1045 / C1051 / C1055 جلو  /راست - جلو ورود  سلنوئیدي: شیر - 

  راست - / عقب  راست - / عقب  چپ
C1042 / C1046 / C1052 / C1056 چپ - جلو  /راست -جلو  سلنوئیدي: شیر 

  راست - / عقب  راست - / عقب 
C1043 / C1044 2و  1اره شم قطع کن  سلنوئیديشیر :ارتباط مدار  
C1053 / C1054 2و  1فشار پایین شماره  سلنوئیدي: ارتباط مدار شیر  

یا  و بدنه خودروباز است، اتصال کوتاه به منبع تغذیه، اتصال کوتاه به  سلنوئیديمدار شیر 
  ®ESPمدول کنترل اتصال کوتاه بین شیرها در 

مدول مدار منبع تغذیه •
    ®ESPکنترل 

 مدول  اتصال بدنهمدار •
  ®ESPکنترل  

   ®ESPمدول کنترل •

C1063 سلنوئیديمنبع تغذیه شیر  محرك: عملکرد مدار  
خاموش) است با وجود این خروجی آن حالت عادي روشن ( سلنوئیديخروجی رله شیر 

 روشن) شناسایی می شود.حالت عادي خاموش (
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 دیاگرام مدار

 
 

]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  )]:نماa[( 3.  فیوز“ABS SOL” 6.  سلنوئیديشیر 
 ESP®   7. CPUمدول کنترل  .4 باطري .1
     سلنوئیديرله شیر  .5 1جعبه رله شماره  .2

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 

و منبع تغذیه  اتصال بدنهمدار هاي  کنترل
  ®ESPمدول کنترل 

و مدارهاي   ®ESPمدول کنترل منبع تغذیه . 1
  را چک کنید. اتصال بدنه

 آیا آنها در وضعیت خوبی هستند؟

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC  .را دوباره چک کنید 

و  اتصال بدنهمدارهاي 
منبع تغذیه واحد کنترل  

ESP® کنید. را تعمیر 

  
   

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 166 

DTC C1047 / C1048 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1047 : یا سنسور سرعت هر دو  (انکدر)روتورعملکرد سیگنال
  چرخ جلو

اندازه گیري شده توسط سنسور سرعت هر دو چرخ جلو با  سرعت زاویه اي
  ي نرخ یا تطابق ندارد.مقدار تخمین زده شده

 

  زاویه فرمانسنسور •
  سنسور سرعت چرخ•
   مدار سنسور سرعت چرخ•
   سنسور سرعت چرخ روتور•
   ®ESPمدول کنترل •

C1048 : یا سنسور سرعت هر دو چرخ عقب روتورسیگنال عملکرد  
اندازه گیري شده توسط سنسور سرعت هر دو چرخ عقب با  سرعت زاویه اي

 .سرعت زاویه مورد انتظار مطابقت نداردمقدار 

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 

 DTC کنترل
 را انجام دهید. DTC کنترل. 1

 C1048یا  C1047(هایی) به غیر از  DTCآیا 
 وجود دارد؟

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3 به مرحله

3 

  سنسور زاویه فرمان بر روي خودرو بازدید
  کنید. بررسیسنسور زاویه فرمان را . 1

 است؟ سنسور مطلوبآیا وضعیت 

به عیب یابی سنسور 
مراجعه  سرعت چرخ

  نمایید.
 

سنسور سرعت چرخ را 
را  DTCتعویض کنید و 

 دوباره چک کنید.
  سنسور سرعت چرخ جلو -
سنسور سرعت چرخ  -

 عقب

DTC C1057 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1057ولتاژ منبع تغذیه :  

  است. V 16.8بیش از   ®ESPمدول کنترل ولتاژ منبع تغذیه •
 است. V 9.3کمتر از   ®ESPمدول کنترل ولتاژ منبع تغذیه  •

   ®ESPمدول کنترل منبع تغذیه مدار •
  ®ESPکنترل   مدول اتصال بدنهمدار •
  سیستم شارژ•
   ®ESPمدول کنترل •
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 دیاگرام مدار

 
]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  )]:نماa[( 3. رلهIG1  6.  مدول کنترلESP®   

 J/B 7. CPU .4 باطري .1
     ”ESP“فیوز  .5 1جعبه رله شماره  .2
 DTC عیب یابی
 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 

و منبع تغذیه  اتصال بدنهمدار هاي  کنترل
  ®ESPمدول کنترل 

کنترل   مدولو منبع تغذیه  اتصال بدنهمدارهاي . 1
ESP®  کنید بررسیرا. 

 ؟است مدار مطلوبآیا وضعیت 

و  اتصال بدنهمدارهاي  بروید. 3به مرحله 
کنترل   مدولمنبع تغذیه 

ESP® .را تعمیر کنید 

3 

  ®ESPمدول کنترل ولتاژ منبع تغذیه  کنترل
اندازه را  rpm 300ولتاژ باطري در دور موتور . 1

  گیري کنید.
 است؟ولت  16.7و  9.4آیا ولتاژ بین 

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC  .را دوباره چک کنید 

 را چک کنید.سیستم شارژ 

DTC C1061 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1061عملکرد مدار موتور پمپ :  

  موتور پمپ گیر کرده است.•
 منبع تغذیه موتور پمپ بسیار پایین است.ولتاژ •

  (موتور پمپ)   ®ESPمدول کنترل مدار منبع تغذیه •
  ®ESPواحد کنترل    اتصال بدنهمدار • 
   ®ESPمدول کنترل •
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 دیاگرام مدار

 
]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  )نما : ]a[( 3. فیوز  .6 رله موتور پمپ“ABS MOT” 

 1جعبه رله شماره  .7 موتور پمپ .ESP®   4مدول کنترل  .1
2. CPU 5. متصل به باطري       

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله  انجام شده است؟“  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

ESP®. 

2 

 ®ESPمدار منبع تغذیه  واحد کنترل   کنترل
قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1

  را بررسی نمایید. "OFF"وضعیت 
  را جدا کنید. "E09 " کانکتور. 2
  کنید.را چک  "E09-26 "ترمینال  صحیحاتصال . 3
  اگر اتصال درست است، ولتاژ بین ترمینال)4
 " E09-26"  را اندازه گیري کنید. بدنه خودروو  

 است؟ V 14تا   10آیا بین 

  سیم مدار قطعی  بروید. 3به مرحله 
 " WHT/BLU "  

 

3 

   ®ESPواحد کنترل    اتصال بدنهمدار بررسی 
 "E09-14 "مقاموت بین هر یک از ترمینال هاي . 1
  و زمین را اندازه گیري کنید. "E09-38 "و 

 اهم است؟ 1آیا مقاومت کمتر از 

مدول کنترل یک 
ESP®  جایگزین  سالم

 کرده و دوباره چک کنید.

  قطعی در مدار اتصال بدنه
 .®ESPکنترل   مدول
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DTC C1074 / C1075 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1074 کالیبراسیون سنسور :G 

 نشده است. کمیلت Gکالیبراسیون سنسور 

کامل  سرعت زاویه اي/Gکالیبراسیون سنسور •
  نشده است.

   ®ESPمدول کنترل •
C1075کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان :  

تشخیص داده کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان  عدم وجود اطالعات
 شده است.

  سنسور زاویه فرمان•
  کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان کامل نشده است.•
   ®ESPمدول کنترل •

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله  انجام شده است؟“  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

ESP®. 

2 

 DTC کنترل
 را انجام دهید. DTC کنترل . 1

 C1057یا  C1074(هایی) به جز  DTCآیا 
 وجود دارد؟

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 

3 
  کالیبراسیون سنسور

  تمامی سنسور ها را کالیبره کنید.. 1
 است؟رسیده تمام به اآیا کالیبراسیون 

سنسور زاویه فرمان را  بروید. 4به مرحله 
  .تعویض کنید

4 

 بررسیرا  DTC(ها) را پاك کرده و  DTCي همه. 1
  کنید.

هنوز شناسایی  C1075و / یا  DTC C1074آیا 
 می شود؟

DTC C1074 : یک
  ®ESPمدول کنترل 

جایگزین کرده و  سالم
DTC   بررسیرا دوباره 
  .کنید

DTC C1075  : سنسور
زاویه فرمان را تعویض 

را دوباره  DTCکنید و 
 کنید. بررسی

 نشدهکالیبراسیون کامل 
 .است
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DTC C1084 / C1085 / C1097 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
: C1084  مدول کنترل® ESP  خرابی شمارشگر پیام ازESP .را شناسایی می کند  

 شناسایی می شود. (مقدار شمارشگر) P/Sغیر مجاز از واحد کنترل  CANاطالعات 
   P/Sسیستم •
 P/Sواحد کنترل •
  را شناسایی می کند. EPSمجموعه خرابی  ESP ®مدول کنترل  ESP®   : C1085مدول کنترل •

 شناسایی می شود. (مقدار مجموع) P/Sغیر مجاز از واحد کنترل  CANاطالعات 
: C1097  مدول کنترل® ESP الکتریکی مربوط به واحد کنترل فرمان  

DTC  مربوط بهP/S .شناسایی می شود 

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 

 DTC کنترل
 را انجام دهید. DTC کنترل. 1

یا  C1085یا  C1084(هایی) به جز  DTCآیا 
C1097 وجود دارد؟ 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 

3 

   P/S براي سیستم DTC کنترل
1 .DTC  را براي واحد کنترلP/S .چک کنید  

یا  C1085یا  C1084(هایی) به جز  DTCآیا 
C1097 وجود دارد؟ 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

جایگزین  سالم P/Sیک 
را دوباره  DTCکرده و 
  .کنید بررسی

هنوز وجود   DTCاگر
مدول کنترل یک دارد، 
ESP®   جایگزین  سالم
 کنید.

DTC C1090 / C1091 / C1094 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
C1090 :ECM  مدول کنترلخرابی شمارشگر چرخش را ازESP® تشخیص داده شده.  
  موتور) گشتاور. (درباره کنترل شده استدریافت  ECMغیر مجاز از  CANاطالعات 
C1091 : اطالعات غیر مجاز دریافتCAN  ازECM 

  دریافت می شود. ECMغیر مجاز از  CANاطالعات سیگنال 
C1094وضعیت رد درخواست گشتاور :  

 دریافت می شود. ECMاز  گشتاوراطالعات سیگنال غیرمجاز کنترل 

 CANمدار ارتباطی •
• ECM 
   ®ESPمدول کنترل •
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 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 

 DTC کنترل
 را انجام دهید.DTC  کنترل .1

یا  C1090،C1091(هایی) به جز  DTCآیا 
C1094 وجود دارد؟ 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 

3 

 ECM مدول کنترل DTC  کنترل
1 .DTC مدول کنترل ECM کنید. را بررسی  

شناسایی  U0121یا  U0073هاي  DTCآیا 
 می شود؟

یا  DTC U0073 بررسی به
DTC U0121  مراجعه

 نمایید.

  ®ESPمدول کنترل یک 
جایگزین کرده و  سالم

DTC  بررسیرا دوباره 
 کنید. 

DTC C1092 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
DTC C1092 : غیر مجاز دریافت اطالعاتCAN  ازTCM  

DTC  مربوط بهTCM .شناسایی می شود 

 CVTسیستم  •
• TCM  
   ®ESPمدول کنترل •

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2به مرحله 
ESP®. 

2 
 DTC کنترل

 را انجام دهید. DTC کنترل. 1
 وجود دارد؟ C1092(هایی) به جز  DTCآیا 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 

3 

 TCM مدول کنترل DTC کنترل
1 .DTC مدول TCM کنید. را بررسی  

 اي شناسایی می شود؟ DTCآیا هیچ 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

جایگزین  سالم TCMیک 
را دوباره  DTCکرده و 

  .چک کنید
هنوز  DTC C1092اگر 

مدول یک وجود دارد، 
 سالم   ®ESPکنترل 

 کنید.جایگزین 
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DTC C1093 
 و محل عیب DTC تشخیص شرایط

 محل عیب DTCتشخیص  شرایط
DTC C1093 خرابی خط :CAN  4در اطالعات واحد کنترلWD  

DTC  4مربوط بهWD .شناسایی می شود 

 4WD سیستم•
 4WD واحد کنترل•
   ®ESPمدول کنترل •

 DTC عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 
انجام شده “  ®ESPسیستم  کنترل“آیا 

 است؟

سیستم  کنترلبرو به  بروید. 2مرحله به 
ESP®. 

2 
 DTC کنترل

  را انجام دهید.DTC کنترل . 1
 وجود دارد؟ C1093(هایی) به جز  DTCآیا 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 بروید. 3به مرحله 

3 

 4WD براي سیستم  DTC کنترل
1 .DTC  4واحد کنترلWD .چک کنید  

 ؟اي(هایی) شناسایی می شود DTCآیا هیچ 

 DTCبه عیب یابی 
  مربوطه مراجعه نمایید.

 4WDواحد کنترل یک 
 جایگزین کرده و سالم

DTC  بررسیرا دوباره 
 کنید.

هنوز  DTC C1093گر ا
مدول وجود دارد، یک 

 سالم   ®ESPکنترل 
 جایگزین کنید.

DTC U0073 
  .مراجعه کنید )BUS OFFقطع ارتباط و ( CANشبکه  DTCجدول به 

DTC U0100  

 .مراجعه کنید )BUS OFFقطع ارتباط و ( CANشبکه  DTCجدول به 

DTC U0101  

 .مراجعه کنید )BUS OFFقطع ارتباط و ( CANشبکه  DTCجدول به 

DTC U0114  

 .مراجعه کنید )BUS OFFقطع ارتباط و ( CANشبکه  DTCجدول به 

DTC U0126  

  .مراجعه کنید )BUS OFFقطع ارتباط و ( CANشبکه  DTCجدول به 
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DTC U0134  

  .مراجعه کنید )BUS OFFقطع ارتباط و ( CANشبکه  DTCجدول به 

DTC U0140  

  .مراجعه کنید )BUS OFFقطع ارتباط و ( CANشبکه  DTCجدول به 

    ®ESPمدول کنترل و منبع تغذیه  اتصال بدنهمدار  کنترل
 دیاگرام مدار

 
]A:[ مدول کنترل  کانکتورESP®  )نما : ]a[( 4.  مدول کنترلESP®   8.  فیوز“ABS MOT” 

 ”ABS SOL“فیوز  .9 سنسور زاویه فرمان .5 متصل به باطري .1
 ”ESP“فیوز  .10  متصل به رله موتور پمپ .6 جعبه فیوز اصلی .2
3. J/B 7.  سلنوئیديمتصل به رله شیر     

 تشریح مدار

منبع متصل می شود. سپس   ®ESPمدول کنترل به منبع تغذیه ،  "ON"هنگام قرار گرفتن سوئیچ استارت در وضعیت 
  می شود. اعمالبا استفاده از سیستم سوئیچینگ  سلنوئیديبه موتور پمپ و شیر   ®ESPاز طریق مدول کنترل  تغذیه

 عیب یابی

 خیر بله اقدام مرحله

1 

 فیوز کنترل
 ABS MCT "  ،" ABSآیا فیوزهاي 

SOL "  و" ESP " ؟هستند سالم 

فیوز را تعویض کرده و  بروید. 2به مرحله 
 بدنه خودرواتصال کوتاه به 

 کنید. بررسیرا 
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 خیر بله اقدام مرحله

2 

مدار منبع تغذیه  واحد کنترل   کنترل
ESP®  

قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1
  را بررسی نمایید. "OFF"وضعیت 

  را جدا کنید. "E09 " کانکتور. 2
  ،" "E09-1ترمینال هاي  صحیحاتصال . 3

" E09-8"،" E09-14"،" E09-26 و  
 " E09-38" .را چک کنید  
با فشار کلید فشاري  ،اگر اتصال ها درست هستند)4

سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت 
"ON" .قرار دهید  

را  بدنه خودروو  "E09-8 "ترمینال ولتاژ بین . 5
  اندازه گیري کنید.

 ولت است؟ 14تا  10آیا بین 

  سیممدار قطعی  بروید. 3به مرحله 
 " GRN/ORN " 

3 

  منبع تغذیه شیر و موتور پمپ کنترل
قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1

  را بررسی نمایید. "OFF"وضعیت 
با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون . 2

 قرار دهید. "ON"کلید را در وضعیت 
-E "و  "E09-26 "ولتاژ بین ترمینال هاي . 3

  را اندازه گیري کنید. بدنه خودروبا  "09-1
 ولت است؟ 14تا  10آیا بین 

  قطعی مدار  بروید. 4به مرحله 
 " WHT/BLU " یا  
 " BLU/WHT " 

4 

    ®ESPمدول کنترل مدار زمین 
قرار داشتن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در . 1

 را بررسی نمایید. "OFF"وضعیت 
 "و  "E09-14 "ولتاژ بین ترمینال هاي  . 2

E09-38"  را اندازه گیري کنید. بدنه خودروبا  
 هستند؟ 0Vولتاژهاي اندازه گیري شده آیا 

 "مدار باز در  بروید. 5به مرحله 
BLK/WHT "  یاو  

 " BLK " 

5 

   ®ESPواحد کنترل اتصال بدنهمدار بررسی 
 "و  "E09-14 "مقاومت بین ترمینال هاي . 1

E09-38"  را انداره گیري کنید. بدنه خودروبا  
 اهم است؟ 2آیا مقاومت کمتر از 

مدول کنترل منبع تغذیه 
ESP®   بدنه و مدارهاي
در شرایط خوبی  خودرو

 هستند.

یا تعمیر مدار را تعویض 
 کنید.
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 دستورالعمل تعمیر

   ®ESPهیدرولیک  مدولعملکرد  کنترل
 احتیاط:

  ، بررسی نمایید شرایط زیر برقرار باشد. ®ESPقبل از بررسی عملکرد واحد کنترل هیدرولیک 

  به خوبی انجام نمی شود. ®ESPعملکرد واحد هیدرولیک  بررسیدر غیر این صورت 

  نداشته باشد.هوا داخل سیستم ترمز وجود  •
  .باشدیا بیشتر  V 11ولتاژ باطري  •
  درگیر نباشد.ترمز  •
  اي را شناسایی نمی کند. DTCهیچ   ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد  •

  توجه:

  عملکرد باید توسط دو نفر صورت گیرد. کنترل •
 C1075و  C1074هاي  DTC(واحد هیدرولیک) تعویض می شود،   ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد هنگامی که  •

عملکرد واحد هیدرولیک  بررسیروشن می شوند.  ABSو چراغ اخطار  ®ESPشناسایی می شوند و همچنین چراغ اخطار 
ESP® .را بعد از کالیبراسیون سنسور انجام دهید  

روشن یا چراغ هاي اخطار ،  ®ESPعملکرد واحد هیدرولیک  بررسیبعد از ،  "ON"قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت  با •
  .خواهند شدخاموش  "ON"قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت  باشمک زن ، چ

 قرار دهید. "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 1

  ) که در زیر پشت آمپر طرف راننده قرار دارد وصل کنید.DLC )1را به  دستگاه عیب یاب. 2
  عیب یابابزار 
(A) :دستگاه عیب یابSUZUKI   
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  خودرو را با جک به گونه اي بلند کنید که چرخ ها آزادانه بچرخند.. 3
  دنده را خالص کنید و ترمز دستی را بخوابانید.. 4
  و منويقرار دهید.  "ON"با فشار کلید فشاري سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 5

 " Depressurization check" / " Pressurization check" را در "Hydroulic Control Test"  بخش
"Utility "  انتخاب کنید. دستگاه عیب یاباز  

  موارد زیر را با کمک شخص دیگري انجام دهید.. 6
  )Depressurization check( برداشتن فشار کنترل •

) بگذارید و با استفاده از دستگاه عیب یاب سوزوکی، چرخ مورد تست را انتخاب نموده و به 1ترمز ( پاي خود را بر روي پدال
  ) با دست را بررسی نمایید.2کمک فرد دیگر چرخش چرخ (

  )Pressurization check( اعمال فشار کنترل •
کی، چرخ مورد تست را انتخاب نموده و به ) بردارید و با استفاده از دستگاه عیب یاب سوزو1ترمز ( روي پدال ازپاي خود را 

  ) با دست را بررسی نمایید.2کمک فرد دیگر چرخش چرخ (
  

  توجه:

ثانیه  0.5براي  دستگاه عیب یابتوسط ) Pressurization/ Depressurization(اعمال فشار/ برداشتن فشار 
  .امکانپذیر می باشد

 
  دهید. این کار را براي هر چهار چرخ به ترتیب انجام. 7
 ،تغییر می کند "ON"به وضعیت  "OFF"سوئیچ سیستم استارت بدون کلید از وضعیت کنید که هنگامی  بررسی. 8
  کنید. را بررسی DTC ي اخطار،در صورت روشن بودن چراغ ها می شوند.خاموش  ®ESPو  ABSاخطار  هايچراغ
  تعویض کنید.را   ®ESPهیدرولیک کنترل / واحد ، در صورت بروز هرگونه عیب. 9

و  قرار داده "OFF"سوئیچ استارت سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت ، تایید کنید که بررسیبعد از اتمام . 10
  جدا کنید. DLCرا از  دستگاه عیب یاب
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   ®ESPکالیبراسیون سنسور 
  توجه:

امکانپذیر نمی کالیبراسیون سنسور تکمیل فرآیند ،  DTC C1074,C1075در صورت تشخیص کدي غیر از کدهاي  •
  را رفع کنید. DTCعلت عیب ابتدا . باشد

/سرعت زاویه اي را ذخیره می Gو سنسور  ترمز اصلی پمپنقطه مرجع سنسور فشار  ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  •
بر اساس انحراف از و پایداري  کنترل لغزشي مرجع خود را ذخیره میکند. سیستم کند. همچنین سنسور زاویه فرمان نقطه
سنسور کالیبراسیون نیاز به تغییر کند،  بدالیل تعمیراتی زیري مرجع از بین برود یا این نقاط مرجع کار میکنند. اگر نقطه

  می باشد.

 عملیات تعمیر سنسور
 )C1074را تعویض کنید. (  ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  سرعت زاویه اي/Gسنسور 

  را تعویض کنید.®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  سنسور زاویه فرمان
 )C1075سنسور زاویه فرمان را تعویض کنید.(

  را تعویض کنید.®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  سنسور فشار سیلندر اصلی
 را جدا کنید. ®ESPمجموعه واحد کنترل / هیدرولیک 

  کالیبره می شوند.هنگامی که عملیات کالیبراسیون انجام می شود تمامی سنسورها با هم  •

  .گیرندقرار  مستقیمطوري قرار دهید که چرخها در راستاي مسیر فرمان را غربیلک . 1
) وصل DLC )1را به  دستگاه عیب یابقرار دارد،  "OFF"هنگامیکه سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در وضعیت . 2

  کنید.
 عیب یابابزار 

(A) :دستگاه عیب یابSUZUKI   

 
  DTCکنید که هیچ   بررسیو قرار دهید  "ON"با فشار کلید فشاري، سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 3

  کنید.تعویض  یا را تعمیر منطقه معیوب،  DTCهر در صورت تشخیص . ذخیره نشده باشد C1074,C1075 بغیر از
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با فشار کلید فشاري، سوئیچ سیستم استارت بدون ، ترمز دستی را بکشید، پارك کنیدصاف خودرو را بر روي یک سطح . 4
طوري قرار دهید که چرخها در راستاي مسیر فرمان را غربیلک ، قرار داده و موتور خاموش باشد "ON"کلید را در وضعیت 

  پدال ترمز را رها کنید. گیرند،قرار  مستقیم

  توجه:

  حفظ نمایید.عملیات کالیبراسیون پایان را تا  4شرایط ذکر شده در مرحله 

و  نمودهانتخاب  "Utility"منوي اصلی را از   "Sensor Calibration"منوي ، زیرستگاه عیب یاببا استفاده از د. 5
کالیبره کنید. براي جزئیات بیشتر به دفترچه ،  "ON"با قرار دادن سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در وضعیت سنسور ها را 

  مراجعه کنید.دستگاه عیب یاب نما راه
  را بررسی نمایید.  ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  در(ها) DTC عدم ذخیرهکالیبراسیون، عملیات  بعد از تکمیل. 6
) وصل DLC )1را به  دستگاه عیب یابقرار دارد،  "OFF"هنگامیکه سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در وضعیت  . 7

  کنید.

  ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک اجزاء 

  احتیاط:

را شل نکنید یا موتور را خارج نکنید. انجام  در پوش کورکن را باز نکنید، ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک هیچ گاه اجزاء 
 آسیب برساند.®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  صحیحهر یک از سرویس هاي ممنوع باال، ممکن است به تنظیمات و عملکرد 

 
حد کنترل / هیدرولیک وا .1

ESP®  : 

16 N.m (1.6 kgf-m, 
12.0 lbf-ft)  

: 

8 N.m (0.8 kgf-m, 5.9 
lbf-ft)  

 بست عملگر  .2

: 

19 N.m (1.9 kgf-m, 
14.0 lbf-ft)  

: 

25 N.m (2.5 kgf-m, 
18.5 lbf-ft)  
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  بر روي خودرو ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  بازدید

  احتیاط:

را شل نکنید یا موتور را خارج نکنید. انجام  در پوش کورکن را باز نکنید، ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک هیچ گاه اجزاء 
 آسیب برساند.®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  صحیحهر یک از سرویس هاي ممنوع باال، ممکن است به تنظیمات و عملکرد 

  کنید. بررسیروغن ترمز  ینشت از لحاظواحد هیدرولیک را 
  تعویض کنید. ، آنرا ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک در صورت معیوب بودن 

    ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک باز کردن و بستن 
  /مدول کنترلی  ESP®واحد هیدرولیک : اجزاء ارجاع 
  بر روي خودرو/مدول کنترلی  ESP®واحد هیدرولیک  بازدید: ارجاع 

 احتیاط:

  نشود. ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک وارد  گرد و غبارمراقب باشید که •
آسیب آن  را به پهلو قرار ندهید یا آنرا نچرخانید. شرایط غیر مناسب به عملکرد اصلی ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک  •

  می رساند. 
نکنید. انجام  را باز نکنید، در پوش کورکن را شل نکنید یا موتور را خارج ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک هیچ گاه اجزاء  •

  آسیب برساند.®ESPواحد کنترل / هیدرولیک هر یک از سرویس هاي ممنوع باال، ممکن است به تنظیمات و عملکرد صحیح 
اجازه ندهید که روغن ترمز بر روي سطوح رنگ شده بریزد. سطوح رنگ شده بر اثر ریختن روغن ترمز بر روي آنها آسیب •

  سریعا آن را با آب پرفشار بشویید. می بیند. در صورت ریختن روغن ترمز
  سفت شده اند تا از خرابی جلوگیري شود. ترکمترمشخص شده و با استفاده از  گشتاورمطمئن شوید که بست ها با •
  به واحد هیدرولیک ضربه نزنید.•

 باز کردن

  ) باطري را جدا کنید.-کابل منفی (. 1
  ) به سمت پایین جدا کنید.2با کشیدن اهرم قفل () را ESP® )1واحد کنترل / هیدرولیک  کانکتور . 2

 

A: .براي جدا کردن به سمت پایین بکشید 
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نیکمهره اتصال  . 3 واحد کنترل / هیدرولیک ) را از 2شل کنید و لوله هاي ترمز ( ابزار مخصوص) را با استفاده از 1( کُ
ESP® )3.جدا کنید (  

 ابزار مخصوص

(A):78220–09950  ۵٩٠۴٠٠٢٢(كد اختصاصي( 

  توجه:

  درپوش پیچ هواگیري یا چیزي شبیه به آن را بر روي لوله قرار دهید تا از ریختن روغن ترمز جلو گیري شود.

 
را از  ®ESPمجموعه واحد کنترل / هیدرولیک ) را باز یا شل کنید و ESP® )1واحد کنترل / هیدرولیک مهره هاي  . 4

  ) را جدا کنید.2بست عملگر (

 احتیاط:

  )5مراقب باشید که به بوش ها آسیب نرسانید (

  وجه:

 ، شل کنید.مطابق شکل نشان داده شده) 4خارج نشده اند، مهره ها را با انتهاي پیچ ( ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک اگر مهره هاي 
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 کردن نصبروش 

  روش نصب با توجه به موارد زیر برعکس روش باز کردن می باشد.
نیک مهره اتصال  • را با  ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک و مهره هاي  ابزار مخصوصلوله ترمز را با استفاده از کُ

  مشخص شده سفت کنید. گشتاور
 ابزار مخصوص

(A):78220–09950  ۵٩٠۴٠٠٢٢(كد اختصاصي( 

  سفت کردن گشتاور
نیک مهره اتصال اتصال    16 N·m (1.6 kg-m, 12.0 lbf-ft): (a) (M10)لوله ترمز کُ
نیک مهره اتصال اتصال    19 N·m (1.9 kg-m, 14.0 lbf-ft) :(b) (M12)لوله ترمز کُ

  ESP® )c :(8.0 N·m (0.8 kg-m, 6.0 lbf-ft)واحد کنترل / هیدرولیک مهره 

 احتیاط:

 بوش تغییر فرم ندهد یا خراشیده نشود.،  ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک مراقب باشید در هنگام نصب 

 
  ).. (روغن ترمز را تعویض کنیدرا هواگیري نماییدسیستم ترمز  •
 را انجام دهید. ®ESPعملکرد واحد هیدرولیک  کنترل بررسی نموده وروغن ترمز را  ینشت •
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  سنسور سرعت چرخ عقب و جلو بر روي خودرو بازدید

 احتیاط:

  ولتاژ اشتباه و/یا اتصال اشتباه می تواند به سنسور سرعت چرخ آسیب برساند.

  ولتاژ خروجی بازدید
  ) را از باطري جدا کنید.- کابل (. 1
  .اال ببریدا کمی برخودرو با استفاده از جک . 2
  ) را جدا کنید.1سنسور سرعت چرخ ( کانکتور. 3
  وسایل اندازه گیري را مطابق شکل وصل کنید.. 4

  
   ”BLU“ ترمینال سیم  4 (75Ω) مقاومت   2
  (V 12) منبع تغذیه   WHT”   5“ترمینال سیم  3

مطابق با مقدار مشخص شده بررسی ولتاژ هر دو انتهاي مقاومت را بدون چرخش چرخ اندازه گیري کنید. اگر نتیجه . 5
  .انجام دهیدرا  قرارگیري سنسور نسبت به روتورسنسور ، شرایط نصب و نحوه بررسی ، نبود

  اهمی بدون چرخش چرخ 75مقاومت  دوسرولتاژ 
443 – 630 mV 

ي در محدوده ) را چک کنید که2) و پایین(1ولتاژ دو انتهاي مقاومت را با چرخش چرخ اندازه گیري کنید و ولتاژ باال(. 6
   ه است. بررسی نمایید شکل موج نامنظم نباشد.مشخص شد

  چرخش چرخ بااهمی  75مقاومت  دوسرولتاژ 

 mV 630 – 443 :  ولتاژ پایین

  Mv 1260 – 885 :  ولتاژ باال
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  باز کردن ونصب سنسور سرعت چرخ جلو
 سنسور سرعت چرخ عقب و جلو بر روي خودرو بازدید :ارجاع 

 احتیاط:

  هنگام باز کردن و بستن سنسور سرعت چرخ، دسته سیم را محکم نچرخانید یا نکشید.

 باز کردن

  ) را از باطري جدا کنید.- کابل (. 1
  .اال ببریدا کمی برخودرو با استفاده از جک . 2
  ) باز کنید.2) را از گلگیر جلو (3) را جدا کنید و بخش پایین گلگیر جلو (1( خار. 3
  ) را جدا کنید.5سنسور سرعت چرخ جلو ( کانکتورو  نموده باز) را 4( بست. 4
  ).6پیچ سنسور سرعت چرخ جلو را باز کنید(. 5
  جدا کنید. سگدست فرمان) را از 7سنسور سرعت چرخ جلو  ( . 6
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 کردن نصبروش 

  سنسور سرعت چرخ جلو و عقب بازدید: ارجاع 
  روش نصب با توجه به موارد زیر برعکس روش باز کردن می باشد.

  ) با پودر آهن پوشیده نشده باشد.1سنسور سرعت چرخ (سطح بیرونی کنید،  بررسی •
  مشخص شده سفت کنید. گشتاور) را با 2پیچ سنسور چرخ ( •

  سفت کردن گشتاور
  a :(11 N·m (110 kg-m, 8.5 lbf-ft)چرخ جلو (پیچ سنسور سرعت 

  .داشته باشد) وجود ن3( سگدست فرمانبین سنسور سرعت چرخ جلو و  فاصله ايهیچ  توجه نمایید که •

 
]A:[ درست ]B:[ غلط 

 چرخ را نصب کنید. •
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  سنسور سرعت چرخ عقبو نصب باز کردن 
  سنسور سرعت چرخ جلو و عقب بر روي خودرو بازبینی: ارجاع 

 احتیاط:

 هنگام باز کردن و بستن سنسور سرعت چرخ، دسته سیم را محکم نچرخانید یا نکشید.

 باز کردن

 ) را از باطري جدا کنید.- کابل (. 1

  با استفاده از جک خودرو را کمی باال ببرید.. 2
  ) را جدا کنید.1سنسور سرعت چرخ عقب ( کانکتور. 3
  ) را خارج کنید.3) و پیچ سنسور سرعت چرخ (2پیچ بست سنسور سرعت چرخ عقب (. 4
  جدا کنید. سگدست عقب) را از 4سنسور سرعت چرخ عقب (. 5
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 روش نصب کردن

  سنسور سرعت چرخ جلو و عقب بازبینی: ارجاع 
  روش نصب با توجه به موارد زیر برعکس روش باز کردن می باشد.

  ) با پودر آهن پوشیده نشده باشد.1سنسور سرعت چرخ (سطح بیرونی کنید،  بررسی •
  مشخص شده سفت کنید. گشتاور) را با 2) و پیچ بست سنسور سرعت چرخ عقب (1پیچ سنسور چرخ عقب ( •

  سفت کردن گشتاور
  a :(11 N·m (110 kg-m, 8.5 lbf-ft)پیچ سنسور سرعت چرخ عقب (

  b:( 11 N·m (110 kg-m, 8.5 lbf-ft)پیچ بست سنسور سرعت چرخ عقب (
  .داشته باشد) وجود ن4( سگدست عقب) و 3(عقببین سنسور سرعت چرخ  فاصله ايهیچ  توجه نمایید که •
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]A:[ درست ]B:[ غلط 

  چرخ را نصب کنید.•

  سنسور سرعت چرخ عقب و جلو بازبینی
  : باز کردن ونصب سنسور سرعت چرخ جلوارجاع 
  عقب: باز کردن ونصب سنسور سرعت چرخ ارجاع 

از سنسور سرعت چرخ آسیب دیده یا با پودر آهن پوشیده شده است، سنسور سرعت چرخ را تعوض و  قسمتیدر صورتی که 
  یا تمیز کنید.

  سنسور سرعت چرخ جلو روتورباز کردن و نصب 
  .مراجعه کنید سگدست فرمانو  چرخ جلو باز کردن و نصب توپیبه 

  نسور سرعت چرخ عقبروتور سباز کردن و نصب 
سگدست و  چرخ جلو توپیباز کردن و نصب و  )2WDچرخ عقب(سگدست و  چرخ جلو توپیباز کردن و نصب به 
  مراجعه کنید )4WDعقب(

  سنسور سرعت چرخ عقب و جلو روتور بازدید
  کنید.مراجعه  سنسور سرعت چرخ جلو روتورباز کردن ونصب  به
  .مراجعه کنید سنسور سرعت چرخ عقب روتورونصب باز کردن  به

  توجه:

سنسور سرعت چرخ تعویض شود، روتور با مجموعه توپی چرخ، یکپارچه است. اگر نیاز است تا  سنسور سرعت چرخروتور 
  مجموعه توپی چرخ را تعویض کنید.

  شکل چک کنید.، تغییر دیدگی  ترك، آسیب از لحاظ وجودسنسور سرعت چرخ عقب و جلو را روتور 
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  اصلی ترمز بر روي خودرو پمپسنسور فشار  بازدید
  سنسور ها را کالیبره کنید.. 1
  کنید. بررسی ®ESPقسمت هاي اصلی سیستم ترمز را به جز . 2
 قرار دهید. "OFF"سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 3

  ) وصل کنید.DLC )1را به  دستگاه عیب یاب. 4
  یابعیب ابزار
(A) :دستگاه عیب یاب )SUZUKI-SDT(  

 
  دستگاه عیب یابو از منوي قرار دهید  "ON"با فشار کلید فشاري، سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت  . 5

 " DATA LIST "  مراجعه کنید. دستگاه عیب یابرا انتخاب کنید. براي جزئیات بیشتر به دفترچه راهنما  
دستگاه عیب یاب انتخاب نموده و در حالت پدال ترمز آزاد،  "DATA LIST"در منوي را  "Master Cyl Pre"آیتم  . 6

  .آنرا بررسی نمایید
  را تعویض کنید. ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک مطابق با مشخصات نیست بررسی اگر نتایج 

  ترمز اصلی پمپمشخصات فشار 
  MPa (0 ± 8.2 kgf/cm2, 0 ± 116 psi) 0.8 ± 0 :  پدال ترمز رها شده

  کنید. جدارا  چپ - جلوچرخ  با استفاده از جک خودرو را کمی باال برده و. 7
  ترمز وصل کنید. کالیپررا به  ابزار مخصوصباز کنید و  چپ -جلوترمز چرخ  کالیپرپیچ هواگیري را از . 8
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  ابزار مخصوص
)(A:02311–09956  كد اختصاصي)٧٠٨٠٠۴٢۴( 

 
  میزان فشار قرائت شده برروي گیج به عددرا فشار می دهید تا  ترمز هنگامی که پدال . 9

  10 MPa(102 kgf/cm2, 1450 psi)  برسد، سپس پارامتر" Master Cyl Press "  در منوي"DATA LIST" 
  دستگاه عیب یاب بررسی نمایید.

 ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک مطابق با مقدار مشخص شده نیست،  دستگاه عیب یاباگر نتایج نشان داده شده بر روي  
  را تعویض کنید.

  ترمز اصلی پمپمشخصات فشار 
  : MPa (102.0 kgf/cm2, 1450 psi) 10تا فشرده پدال ترمز 

 10 ± 1.2 MPa (102 ± 12.2 kgf/cm2, 1450 ± 174 psi)  
 قرار دهید "OFF"با فشار کلید فشاري، سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت ، فرآیند بررسیتکمیل بعد از . 10

  جدا کنید. DLCرا از  دستگاه عیب یابو 
  کنید.گیري هوا را سیستم ترمز و  ببندیدرا جدا کنید، پیچ هوا گیري را  ابزار مخصوص. 11

  سفت کردن گشتاور
  N·m (0.82 kg-m, 6.0 lbf-ft) 8.0  : پیچ هواگیري

  اصلی را چک کنید. پمپسطح روغن ترمز در مخزن . 12
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  روي خودرو سرعت زاویه اي/Gسنسور  بازدید
  جانبی Gسنسور  بازدید

  را کالیبره کنید. سرعت زاویه اي/Gمجموعه سنسور . 1
  .ثابت کنیدمانع،را با استفاده  رخ هاچ صاف پارك نموده و ترمز دستی را فعال و خودرو را بر روي سطح . 2
) وصل DLC )1را به  دستگاه عیب یابقرار دارد،  "OFF"هنگامیکه سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در وضعیت . 3

  کنید.
 عیب یابابزار

(A) :دستگاه عیب یاب )SUZUKI-SDT(  

 
را از  " DATA LIST" منويو قرار دهید  "ON"با فشار کلید فشاري، سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 4

  مراجعه کنید. دستگاه عیب یابانتخاب کنید. براي جزئیات بیشتر به دفترچه راهنماي کاربر  دستگاه عیب یاب
انتخاب کنید و خودرو را در  دستگاه عیب یابز ارا  "G Sensor (Lateral) " آیتم " DATA LIST "در منوي . 5

  کنید. بررسیشرایط زیر 
  صافسطح  •
  طرف راست باال •
 طرف چپ باال •

  را در صورتی که نتایج مطابق با مقادیر مشخص شده نیست، تعویض کنید. ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک 
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  جانبی Gمشخصات سنسور 

 (جانبی) Gسنسور  شرایط خودرو
 G 0.1 ± 0 صافسطح 

 G 0.1 ± 0.1 طرف راست باال
 G 0.1 ± 0.1– طرف چپ باال

 
]A:[ طرف راست باال “a”  180تقریبا mm (7.09 in) 
]B:[ نگه دارنده (خرك)پایه  1 طرف چپ باال 

 سرعت زاویه اي بازدید سنسور

  را کالیبره کنید. سرعت زاویه اي/ Gسنسور . 1
  وصل کنید. DLCرا به  دستگاه عیب یابقرار دارد،  "OFF"هنگامیکه سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در وضعیت . 2

 عیب یابابزار 

(A) :دستگاه عیب یاب )SUZUKI-SDT( 
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را از  " DATA LIST" منويو قرار دهید  "ON"با فشار کلید فشاري، سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 3

  مراجعه کنید. دستگاه عیب یابانتخاب کنید. براي جزئیات بیشتر به دفترچه راهنماي کاربر  دستگاه عیب یاب
  کنید. بررسیدر شرایط زیر  دستگاه عیب یاب " DATA LIST "را از منوي  "Yaw Rate Sensor " پارامتر . 4

  وضعیت پارك •
  چرخیده است.خودرو در حال پیچیدن به راست در حالی که فرمان کامال  •
   در حالی که فرمان کامال چرخیده است. چپخودرو در حال پیچیدن به  •

  را تعویض کنید. ®ESPواحد کنترل / هیدرولیک اگر نتایج مطابق با مقادیر مشخص شده نیست، 
  سرعت زاویه ايسنسور مشخصات 

 سرعت زاویه اي شرایط خودرو
 deg/s 4 ± 0 پارك

  deg/s 4 ± 38.9 چرخیدن به راست
 deg/s 4 ± 37.2– چرخیدن به چپ

  
 توجه:

  ) رانندگی کنید.10km/h )6 mile/hبر روي سطح تراز به سرعت  •
  است )5.5m )18.0 ftکمترین شعاع چرخش  •
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]A:[ چرخش به راست  “a:”  5.5 تقریباm )18.0 ft( 
]B:[ چرخش به چپ     

  سنسور زاویه فرمان بر روي خودرو بازدید
 احتیاط

  .اطمینان حاصل نماییدکالیبراسیون سنسور زاویه فرمان از  بازبینیقبل از هر گونه 
  اگر کالیبراسیون تکمیل نشده است، سنسور را کالیبره کنید.

) وصل DLC )1دستگاه عیب یاب را به قرار دارد،  "OFF"هنگامیکه سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در وضعیت . 1
  کنید.
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 عیب یابابزار 

(A) :دستگاه عیب یاب )SUZUKI-SDT( 

 

 
را از  " DATA LIST"قرار دهید و منوي  "ON"با فشار کلید فشاري، سوئیچ سیستم استارت بدون کلید را در وضعیت . 2

  دستگاه عیب یاب انتخاب کنید. براي جزئیات بیشتر به دفترچه راهنماي کاربر دستگاه عیب یاب مراجعه کنید.
  کنید. بررسیدر شرایط زیر  دستگاه عیب یابرا از  " Steering Angle Sen " پارامتر " DATA LIST "منوي  در. 3

  چرخ هاي جلو در راستاي مستقیم قرار داشته باشند. •
  .جهت عقربه هاي ساعت بچرخانیددر  از وضعیت مستقیم یک دورفرمان را غربیلک  •
  .هت عقربه هاي ساعت بچرخانیددر خالف جیک دور  از وضعیت مستقیمفرمان را غربیلک  •

  اگر نتایج مطابق با مقادیر مشخص شده نیست سنسور زاویه فرمان را تعویض کنید.
  مشخصات زاویه فرمان

 زاویه فرمان شرایط خودرو
 °3 ± 0 چرخ هاي جلو در راستاي مستقیم

در  فرمان را از وضعیت مستقیم یک دورغربیلک 
 °3 ± 360 .جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید

یک دور در  از وضعیت مستقیمفرمان را غربیلک 
 °3 ± 360– . خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید
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  نصب سنسور زاویه فرمان باز کردن و
  سنسور زاویه فرمان بر روي خودرو بازدید :ارجاع 

  .مراجعه کنید باز کردن و نصب سنسور زاویه فرمانبه 

  سنسور زاویه فرمان بازدید
  باز کردن و نصب سنسور زاویه فرمان :ارجاع 

  ضربه، ترك، و تغییر شکل چک کنید. از لحاظ وجود اثرسنسور را  •
دیدگی بررسی  آسیب از لحاظسنسور را  کانکتورسنسور (طرف سنسور و طرف دسته سیم) و مکانیسم قفل  کانکتور •

  کنید.
  کنید.بررسی گی خمیدگی، خوردگی و زنگ زداز لحاظ را  کانکتورترمینال هاي  •

  ) را تعویض کنید.1در صورت معیوب بودن سنسور زاویه فرمان (

 

   ESP® OFF نصب سوئیچ باز کردن و
 باز کردنروش 

  کنید. جدارا  داشبورد سوئیچ پنل. 1
  را جدا کنید.  ESP® OFFو سوئیچ  OFFسوئیچ سنسور پارك  کانکتور. 2
  کنید. جدا پنل سوئیچ داشبورد) را از ESP® OFF )1و  OFFسوئیچ هاي سنسور پارك . 3

 
  

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  ترمز :فصل عنوان

 196 

  ESP® OFFسوئیچ بازدید

  ESP® OFF: باز کردن و نصب سوئیچ ارجاع 
 هاي موقعیت کدام ازارتباط بین ترمینال ها در هراز لحاظ برقراري را  ESP® OFFو  OFFسوئیچ هاي سنسور پارك 

  کنید.بررسی سوئیچ، 
  را تعویض کنید. ESP® OFFو  OFFه نیست، سوئیچ هاي سنسور پارك اگر نتایج مطابق با مقادیر مشخص شد

  توجه:

استفاده نموده و برقراري  مولتی متر اندازه گیري ظرفیت قسمت از تست دیود و ، 5-4و  8-2ترمینال هاي  بررسیهنگام 
  ارتباط را بررسی نمایید.

 

 
 OFFسوئیچ سنسور پارك  .ESP® OFF  2سوئیچ  .1
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 مشخصات

 سفت کردن گشتاورمشخصات 
 کردن تسف گشتاور بست

N·m kgf-m lbf-ft 
نیکمهره اتصال   M10( 16 1.6 12.0ي ترمز (لوله کُ
نیکمهره اتصال   M10( 19 1.9 14.0ي ترمز (لوله کُ

 6.0 0.8 8.0 مجموعه واحد کنترل / ESP®مهره واحد هیدرولیک 
 8.5 110 11 پیچ سنسور سرعت چرخ جلو

 8.5 110 11 سنسور سرعت چرخ عقبپیچ 
 18.5 250 25 پیچ بست سنسور سرعت چرخ عقب

 6.0 0.82 8.0 پیچ هواگیري

  توجه:

  سفت کردن مشخص شده در زیر شرح داده شده است. گشتاور
  /مجموعه واحد کنترل ESP®اجزاء مهره واحد هیدرولیک 

  مرجع:
 مراجعه کنید. اطالعات بست هاسفت کردن بست هایی که در این بخش توضیح داده نشده است، به  گشتاوربراي 

 و تجهیزات ابزار مخصوص

 ابزار مخصوص

09950–78220 

 

09956–02311 

 

آچار مهره اتصال 
  کُنیک

(كد اختصاصي  
٢۴۴٠٢٠١٠( 

 

  فشار سنج ترمز
(كد اختصاصي  

٢۴۴٠٢٠١٠( 

 

 سوزوکی دستگاه عیب یاب

  

  این کیت شامل موارد زیر است:
1. SUZUKI-SDT  
 DLCکابل  .2
 USBکابل  .3
 AC/DCمنبع تغذیه  .4
 ولتاژ اندازه گیريپراب  .5
 کیف نگهداري .6
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