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  مشخصات موتور و عیب یابی
 هشدارهاي مربوط به سرویس موتور

  : توجه
قرار گیرد زیرا این اطالعات در جهت جلوگیري از ایجاد خسارت و بهبود  توجه اطالعات زیر در مورد سرویس موتور باید با دقت مورد

  عملکرد موتور می باشد.
لی قصد بلند کردن یا نگهداشتن موتور را دارید از قرار دادن جک در زیر کارتل روغن خودداري کنید در صورتیکه به هر دلی -

  زیرا بدلیل فاصله کم بین صافی پمپ روغن و کارتل ،احتمال خم شدن کارتل و مسدود شدن مسیر باال به روغن وجود دارد.
در به ایجاد کردن خسارت زیادي ناشی ازاتصال کوتاه می ولت قا 12باید این مطلب را به خاطر سپرد که سیستم الکتریکی  -

باشد. از آنجایی که این احتمال وجود دارد که هنگام کار ترمینال هاي الکتریکی اتصال بدنه شوند کابل زمین باطري باید 
  جدا شود.

پوشانده شود تا از ورود احتمالی اشیاء هر زمان که فیلتر هوا، دریچه گاز یا منیفولد ورودي باز شود محفظه ورودي هوا  باید  -
 خارجی به محفظه ورودي و سیلندر و ایجاد خسارت شدید به موتور هنگام روشن شدن موتور جلوگیري شود.

 هشدارهاي مربوط به عیب یابی

  :توجه
  مراجعه نمایید "J24B:موتور OBDتذکرات مربوط سیستم "به قسمت  OBDبراي آگاهی از نوع سیستم 

، داده هاي فریز شده و غیره ) در حافظه DTCحصول اطمینان از ذخیره شدن اطالعات مربوط به عیب یابی (قبل از  •
ECM   از جدا کردن کانکتورهاي ،ECM  کابل باطري از باطري، اتصال به بدنه ،ECM  از موتور یا فیوز اصلی،فیوز

“DOME”  یا“B/U”  ع شدن رله اصلی باطري قطع گردد احتمال خودداري نمایید در غیر اینصورت اگر قبل از قط
  وجود دارد. ECMپاك شدن اطالعات از حافظه 

(نوع  OBDیا دستگاه عیب یاب جامع  SUZUKIتوسط دستگاه عیب یاب  ECMاطالعات ذخیره شده در حافظه  •
A،B  وCزشی آنرا بدقت ) قابل بررسی و یا پاك کردن می باشند. قبل از استفاده از دستگاه عیب یاب  راهنماي آمو

  مطالعه نمایید تا اطالعات کافی نسبت به نحوه استفاده از آنرا داشته باشید. 
)MIL(  در خودروهاي مجهز بهECM  و یاTCM  (خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک) توسطECM  و یاTCM 

ربکس اتوماتیک به قسمت روشن می شود (براي کسب اطالعات بیشتر در مورد عیب یابی براي خودروهاي مجهز به گی
روشن می  )MIL(مراجعه نمایید و کد خطاي مربوطه را هنگامیکه چراغ عیب  4A/Tاطالعات کلی عیب یابی در قسمت 

 باشد را مشاهده نمایید.
  کنید که نحوه نمایش کد خطا به نوع دستگاه عیب یاب مورد استفاده بستگی دارد : توجههنگام بررسی کد خطا به این  •

  را نماش می دهد ECMکد خطاهاي تشخیص داده شده توسط  SUZUKIدستگاه عیب یاب  -
(براي خودروهاي داراي گیربکس اتوماتیک)  TCMو  ECMکد خطاي تشخیص داده شده توسط  OBDدستگاه عیب یاب  -

  را بظور همزمان نمایش می دهد. 
 اولویت در عیب یابی: •

  باشد کد خطایی که زودتر ثبت شده را بررسی کنید و به رفع مشکل بپردازید. در صورتیکه دو کدخطا و یا بیشتر ذخیره شده
  در صورتیکه روند مشخصی براي برطرف کردن مشکل در دسترس نیست مطابق اولویت بندي زیر عمل نمایید :

(مربوط به سیستم سوخت رسانی و به مفهوم سوخت بیش از اندازه رقیق  P0172یا  P0171الف ) به بررسی کد خطاهایی غیر از 
(که  P0402یا  P0401(که مربوط به احتراق ناقص می باشد) و P0300،P0301،P0302،P0303،P0304یا غنی می باشد) ، 

  می باشد) بپردازید. EGRمربوط به سیستم 
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سوخت رسانی و به مفهوم سوخت بیش از اندازه رقیق یا غنی (مربوط به سیستم  P0172یا  P0171ب) به بررسی کد خطاهاي 
  می باشد) بپردازید. EGR(که مربوط به سیستم  P0402یا  P0401می باشد) و 

  (که مربوط به احتراق ناقص می باشد) بپردازید.P0300،P0301،P0302،P0303،P0304ج) به بررسی کد خطاهاي 
  را مطالعه نمایید. CANبه ارتباط شبکه  هاي مربوطهشدارقبل از مطالعه ادامه مطالب  •
  : ECMتعویض  •

  خسارتی وارد نشود. ECMسالم شرایط زیر بررسی کنید تا به  ECMهنگام جایگزینی 
  مقدار مقاومت تمام رله ها و عملگرها برابر مقدار مشخص شده باشند. -
) و سنسور APPسنسور موقعیت پدال گاز (،سنسور فشار مدار کولر (در صورتیکه خودرو مجهز به کولر است)، MAPسنسور  -

TP .سالم باشند و مدار جریان آنها اتصال کوتاه به زمین نداشته باشد  
،پشت آمپر، مدول کنترلی سیستم استارت فاقد سوئیچ (در صورت مجهز بودن)، مدول کنترلی سیستم ECM،BCMارتباط بین 
ABS/ESP 4،مدول کنترلیWD  زاویه فرمان (در صورت مجهز بودن)، مدول کنترلی (در صورت مجهز بودن)، سنسورHVAC 

( شبکه کنترل کننده)  CAN(براي مدلهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک) توسط سیستم  TCM(براي مدلهاي مجهز به کولر) و 
و  J24Bمدل  CANبه توضیحات مربوط به سیستم  ECMبراي  CANصورت می پذیرد (براي اطالع بیشتر از جزئیات سیستم 

N32A  رجوع نمایید). بنابراین در ارتباط با سیستمCAN  هاي هشداردقت الزم را داشته باشید و قبل از هر اقدامی قسمت
 را مطالعه نمایید.  CANمربوط به سیستم 

  : ECMثبت کد سیستم ایموبالیزر بعد از تعویض  •
کد  "ثبت سوئیچ استارت : "ارائه شده در قسمت  را تعویض می کنید اطمینان حاصل نمایید که بر طبق مطالب ECMهنگامیکه 

  را ثبت نمایید. "سیستم ایموبالیزر

  )DTCهشدارهاي مربوط به عیب یابی کدخطا (
  را مطالعه نمایید. "  ECMهاي مربوط به بازرسی مدار هشدار"قبل عیب یابی بخش  •
 یابید.برطبق اصول تعمیرات و بازرسی، از صحت کد خطا و رفع مشکل اطمینان  •

  ECMهشدارهاي مربوط به بازرسی مدار 
وصل کرده و در حالیکه به  ECMو کانکتور  ECMمربوطه را به  عیب یابی ،ابزار ECMهنگام اندازه گیري ولتاژ یا سیگنال کانکتور 

  نمایید. توجهمراجعه می کنید به موارد زیر نیز  "و مدارهاي آن  ECMبازرسی "قسمت 
توسط پولک الستیکی عایق کاري شده اند.  ECMدر مقابل آب عایق می باشند. هرکدام از ترمینال هاي  ECMکانکتورهاي  -

سوزن تستر را در پایه عایق بندي شده دسته سیم  ECMبنابراین هنگام اندازه گیري ولتاژ،مقاومت ویا سیگنال از کانکتور 
وصل نمایید و سوزن تستر را در کانکتورهاي  ECMبه کانکتور  ) راعیب یابی فرو نکنید و براي این منظور سیم رابط (ابزار

و یا مدارش توسط آب صدمه  ECMسیم رابط فرو برده و ولتاژ ، مقاومت و یا سیگنال مورد نظر را اندازه گیري نمایید تا 
  نبینند.

یکسان  ECMورهاي رابط و فرق می کند ولی چیدمان کانکت ECM(سیم رابط) با کانکتورهاي  عیب یابی رنگ کانکتور ابزار -
  می باشد بنابراین ولتاژ و مقامت مدار را با مشخص نمودن شماره پایه مورد نظر اندازه گیري نمایید.

  هشدارهاي مربوط به کالیبراسیون سیستم دریچه گاز الکتریکی 
  ذخیره می شوند. ECMموقعیت هاي کامال باز و بسته دریچه گاز در 

ذخیره شده است را  ECMبعد از انجام هرکدام از اقدامات زیر الزم است که موقعیت مرجع کامال بسته دریچه گاز را که در حافظه 
 مراجعه نمایید).  "توضیحات مربوط به کالیبرلسیون سیستم دریچه گاز الکتریکی : "مجداا تعریف نمایید(براي اطالعات بیشتر به بخش 

  .B/Uیا  DOMEرا به منظور تعویض باطري و یا جدا کردن فیوز  ECMتیبانی برق پش )backup(قطع  •
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 ,P0122, P0123, P0222, P0223, P0607, P2101, P2102, P2103پاك کردن کد خطاهاي  •
P2111, P2119, P2122, P2123, P2127, P2128, P2135 P2138  که مربوط به سیستم کنترل

  دریچه گازي باشد.
 . ECMقصد تعویض  •
 ) .APPتعویض دریچه گاز و یا سنسور موقعیت پدال گاز ( قصد •

  تذکرات مربوط به تمیز کردن  و نگهداري
موتور خودرو ترکیبی از سطوح ماشین کاري شده ،سنگ زده شده ، پرداخت شده و سطوحی که با تلرانس هاي هزارم میلیمتر 

  (ده هزارم اینچ) بر روي هم حرکت می کنند می باشد.
  امیکه اجزاي یک موتور احتراق داخلی سرویس می شود تمیز نمودن آنها اهمیت زیادي دارد.بنابراین هنگ

نمود که تمیز کردن و حفظ سطوح ماشین کاري شده و نواحی اي که داراي اصطکاك هستند جزئی از  توجهبه همین دلیل باید 
وان بعنوان استانداردي در مراحل تعمیرات در نظر مراحل تعمیر می باشد و اگرچه در دفترچه تعمیرات ذکر نشده است ولی می ت

  گرفت.
در هنگام باز و بست موتور سطوح را باید با روغن روغنکاري نمود تا در استارت اولیه موتور از ایجاد خسارت به  •

  قسمتهاي مختلف جلوگیري کرد.
و یاتاقانهاي ثابت براي سرویس باز  هر زمان که سوپاپ ها ، پیستونها، رینگهاي پستونها، شاتونها، یاتاقانهاي متحرك •

 شوند اجزاي مذکور باید در چیدمان منظمی نگهداري شوند.
 در هنگام نصب ،قطعات باز شده در جاي قبلی خود باید قرار گیرند.

قبل از هر اقدام جدي بر روي موتور کابلهاي باطري باید جدا گردند. در غیر اینصورت احتمال وارد شدن خسارت به  •
  یم ها و دیگر اجزاي الکتریکی وجود دارد. دسته س

  تذکرات مربوط به نحوه تشخیص شماره سیلندر
  و از طرف پولی میل لنگ به سمت فالیول مشخص می شوند. 4تا  1چهار سیلندر موتور با شماره 

  
  OBDتذکرات مربوط به سیستم 

  بر طبق قوانین هر کشور موجود می باشد. J24B) براي موتورهاي DوA،B ،C(نوع  OBDسه نوع سیستم 
  مطلع گردید. OBDقبل از سرویس خودرو از نوع سیستم 

  : توجه
  مراجعه نمایید "پالك شناسایی خودرو "براي آگاهی از جزئیات بیشتر به قسمت 

  : Aنوع 
  می باشد : Aکد تجاري زیر مربوط به نوع 

Market code for Type A OBD system 
E02, E22, E53 and E54 
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  می باشد : Bکد تجاري زیر مربوط به نوع 
Market code for Type B OBD system 

E06, E24, E38, E50 and E90 
  می باشد : Cکد تجاري زیر مربوط به نوع 

Market code for Type C OBD system 
E35 

  می باشد : Dکد تجاري زیر مربوط به نوع 
Market code for Type D OBD system  

E01, E10, E11, E30, E43, E74, E85 and E96 
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 Dنوع  Cو  A،Bنوع 

 70تا  50  95تا  85  تعداد کد خطا مربوط به کنترل موتور

 غیرقابل استفاده قابل استفاده داده هاي فریز شده

  غیر قابل استفاده قابل استفاده تست آمادگی سیستم
 SUZUKIدستگاه عیب یاب 

(SUZUKI- SDT( 
 غیرقابل استفاده استفاده قابل

مجهز یه سیستم  OBDدستگاه عیب یاب 
CAN 

 غیرقابل استفاده قابل استفاده

 توضیحات کلی در مورد عیب یابی موتور

  کنترل می شود.  ECMدر این خودرو موتور و سیستم کنترل آالینده ها توسط 
ECM  داراي سیستم عیب یابی)obd(  می باشد که نقص فنی سیستم و وضعیت غیرعادي قسمتهایی که روي گازهاي خروجی

و "توضیحات مربوط به سیستم عیب یابی روي خودرو  "تاثیر می گذارند را تشخیص می دهد. قبل از عیب یابی  موتور بخشهاي 
 "موتور و سیستم کنترل آالینده ها  نحوه چک کردن "رامطالعه نموده و بر اساس بخش "هاي مربوط به عیب یابی  هشدار"

  اقدام به عیب یابی نمایید.
از نظر عملکردي و ساختاري ارتباط نزدیکی بین سیستم کنترل آالیندگی بخش مکانیکی موتور،سیستم خنک کاري 

مشکل می شود  موتور،سیستم جرقه،سیستم اگزوز و ... با موتور و سیستم کنترل آالینده ها وجود دارد. هنگامیکه موتور دچار
به عیب یابی موتور  "نحوه چک کردن موتور و سیستم کنترل آالینده ها "حتی اگر چراغ خطر موتور روشن نشود بر طبق بخش 

  بپردازید.

 (OBD)توضیحات مربوط به سیستم عیب یابی روي خودرو 

  : توجه
  مراجعه نمایید. " J24Bبراي موتور  OBDتذکرات مربوط به سیستم عیب یاب "به  OBDبراي تشخیص نوع مدل سیستم 

  )Cو A،Bتوضیحات کلی (نوع 
  کاربردهاي زیر را  دارد : ECMدر خودروي مورد نظر 

) و مدار آن 1) به منظور چک کردن چراغ چک موتور (1هنگامیکه سوئیچ باز و موتور خاموش است چراغ چک موتور( •
 روشن می شود.

دارد)  )D/C(گی بیشتري از میزات تعیین شده در یک سیکل حرکتی نقص فنی اي(که اثر آالیند ECMهنگامیکه  •
چک موتور واقع در پشت آمپر روشن می شود و یا شروع به چشمک زدن (تنها هنگامیکه  )MIL(تشخیص دهد چراغ 

 ECMاحتراق ناقص وجود داردو امکان آسیب رسیدن به کاتالیست کانورتور وجود دارد) کند و کد خطایی در حافظه 
 ت می شود.ثب

(در صورتیکه  بعد از تشخیص عیب، موتور سه سیکل متوالی را بصورت نرمال کار کندچراغ چک خاموش خواهد شد 
  ولی کد خطاي ذخیره شده در حافظه ثبت خواهد شد.)

 )MIL(چراغ عیب  ECMبراي جلوگیري از هرگونه اشتباه ، موتور باید در دو سیکل متوالی چرخشی دچار مشکل شود تا  •
 موتور را روشن کند.

ثبت می شود.( براي  ECMدر صورتیکه نقص فنی تشخیص داده شود در همان لحظه شرایط و شرایط رانندگی در حافظه  •
 )مراجعه نمایید.) Cو  A،Bکسب جزئیات بیشتر به بخش داده هاي فریز شده (نوع 
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نیز  OBD) از دستگاه عیب یاب SUZUKI (2) عالوه بر دستگاه عیب یاب DLC (3از طریق کانکتور  ECMبراي ارتباط با  •
 می توان استفاده کرد.

  
  )Dتشریح نوع  (نوع 

با  ECMو موتور روشن است در صورتیکه مشکلی در سیستم گازهاي خروجی وجود داشته باشد  )ON(هنگامیکه سوئیچ باز 
  الم می کند.) تشخیص عیب را اعMIL)(1روشن کردن چراغ چک موتور (

ECM  وMIL :بصورت زیر عمل می کنند  
هنگامیکه سوئیچ باز است(ولی موتور خاموش ) بدون در نظر گرفتن شرایط موتور سیستم کنترل گازهاي خروجی،  •

 چراغ چک موتور روشن می شود تا مدار آن چک شود.
 خاموش می شود. )MIL(در صورتیکه مشکلی در مدار وجود نداشته باشد پس از روشن شدن موتور چراغ چک  •
در صورتیکه مشکلی در موتور بوجو آید چراغ چک روشن شده تا راننده را از وجود مشکل آگاه سازد. بعالوه کد خطایی  •

ذخیره می شود.(این کد خطا حتی اگر عیب موقتی بوده و برطرف شده باشد در حافظه  ECMنیز در حافظه پشتیبانی 
براي مدت زمان معین می  ECMباقی خواهند ماند و تنها راه پاك کردن آن استفاده از دستگاه عیب یاب یا قطع برق از 

 باشد)
 DTC"یا  "DTC check" براي آگاهی از جزئیات بیشتر از نحوه چک کردن یا پاك کردن کد خطا به قسمت

Clearance" .مراجعه نمایید  
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3. DLC 

  سیکل گرم شدن موتور
درجه فارنهایت) به  73درجه سانتیگراد( 23سیکل گرم شدن موتور به مدت زمان عملکرد موتور گفته می شود که دماي آب از 

 درجه فارنهایت) برسد.158درجه سانتیگراد ( 70حداقل دماي 
  )D/Cسیکل رانندگی (

 سیکل رانندگی شامل مدت زمان بین روشن شدن تا خاموش شدن موتور می باشد.
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  منطق تشخیص عیب در دو سیکل رانندگی
ذخیره می شود (به شکل کد خطاي موقت و داده هاي فریز  ECMایراد تشخیص داده شده در سیکل اول رانندگی در حافظه 

خطا در سیکل بعدي رانندگی وجود داشته باشد چراغ چک در سیکل  شده) ولی چراغ چک روشن نمی شود. در صورتیکه همان
 دوم روشن می شود.
  کد خطاي موقت

 سیکل کاري موتور ایجاد و تثبیت گردد. 2کد خطاي موقت به کد خطایی گفته می شود که بطور موقت اولین سیکل از  
  )CوA،Bداده هاي فریز شده (نوع 

ذخیره می گردد  ECM، شرایط رانندگی و موتور بصورت داده (مطابق شکل) در  ECMدر لحظه اي که تشخیص عیب توسط 
  که به این اطالعات ، داده هاي فریز شده می گویند.

هنگام عیب یابی بررسی شرایط کارکردي موتور از روي این داده ها  امکانپذیر می باشد (مثال موتور گرم یا سرد ،روشن یا خاموش 
امکان ذخیره سازي داده هاي فریز شده براي سه عیب فنی مجزا  ECMهوا غنی یا رقیق بوده است).  بوده و یا مخلوط سوخت و

را به ترتیب ایجاد آنها دارد. با استفاده از این عملکردا امکان تشخیص ترتیب وقوع عیوب فنی وجود دارد و نتیجتا عیب یابی 
قابل  ECMبراي آشنایی با داده هاي فریز شده که توسط تسهیل می گردد و چک مجدد و یافتن عیب ساده تر می گردد. 

  خواندن می باشد به جدول زیر مراجعه نمایید.
  کد خطا

 سیستم سوخت رسانی

  بار محاسبه شده
ECT 

Short Term Fuel Trim 
Long Term Fuel Trim 

  دور موتور
 سرعت خودرو

 آوانس جرقه

  دماي هواي ورودي
  

 MAFسنسور 

 )TP(سنسور اول دریچه گاز* 

  کنیستر بخارات بنزین
  فشار اتمسفر
  ولتاژ باطري

 )TP(موقعیت نسبی دریچه گاز** 

  سنسور دوم دریچه گاز*
  سنسور اول پدال گاز*
  سنسور دوم پدال گاز*

  موقعیت هدف دریچه گاز
  

  : توجه
اطالعات فریز شده موارد ستاره دار جدول فوق بیان کننده نسبت بین ولتاژ تغذیه و ولتاژ خروجی سنسورهاي مربوطه می  •

 باشد.
  ولت باشد داده هاي فریز شده بصورت زیر نمایش داده می شوند. 4ولت و ولتاژ خروجی  5هنگامیکه ولتاژ تغذیه 

% نمایش داده می شود (درصد ماکزیمم ولتاژ 80براي سیستم هایی که ولتاژ خروجی متناسب با ولتاژ ورودي است  -
 مرجع ورودي)

% منهاي 100% نمایش داده می شود ( برابر 20براي سیستم هایی که ولتاژ خروجی نسبت عکس با ولتاژ ورودي دارد  -
 درصد ماکزیمم ولتاژ مرجع ورودي)

ولتاژ خروجی در موقعیت بسته دریچه  –ریچه گاز با دو ستاره (**) در جدول باال با فرمول (ولتاژ خروجی موقعیت نسبی د •
 گاز/ولتاژ تغذیه ) تعریف می شود.

ولت است داده فریز شده مقدار زیر را  1ولت است و ولتاژ خروجی در موقعیت بسته دریچه گاز  5هنگامیکه ولتاژ تغذیه 
  نشان می دهد :
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 %  نشان داده می شود0ولت) مقدار  1از بسته (ولتاژ خروجی =دریچه گ -
 % نشان داده می شود60ولت) مقدار  4درچه گاز کامال باز (ولتاژ خروجی = -

% منهاي فرمول فوق 100ولی براي سیستم هایی که ولتاژ خروجی نسبت عکس با ولتاژ ورودي دارد داده بصورت 
  تعریف می شود.
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  شدهمثالی از داده فریز 

  
  اولویت داده هاي فریز شده

ECM  داراي چهار بخش براي ذخیره داده هاي فریز شده می باشد. اولین بخش داده هاي فریز شده مربوط به اولین عیب می
باشد ولی داده هاي فریز شده در این حافظه مطابق اولویتی که توضیح داده شد به روز رسانی می شود.( در صورتیکه عیب فنی 

با داده هاي ردیف  2ذخیره شده است داده هاي ردیف  2هاي فریز شده در ردیف تشخیص داده شود در حالیکه داده  1در ردیف 
  بروز آوري می شوند.) 1

 1داده هاي فریز شده در حافظه  اولویت

1 
(احتراق ناقص)، کد  P0400تا  P0300داده هاي فریز شده در اولین ایراد فنی تشخیص داده شده از میان کد خطا 

  (سوخت بیش از حد غنی) P0172(سوخت بیش ار حد رقیق) و کد خطاي  P0171خطاي 
  1داده هاي فریز شده براي عیوب فنی غیر از ردیف  2

از حافظه دوم تا چهارم ، داده هاي فریز شده هر نقص فنی به ترتیب تشخیص عیب ذخیره می شود. این داده ها به روز رسانی نمی 
  نحوه ذخیره سازي داده هاي فریز شده در صورت تشخیص دو یا چند عیب قابل مشاهده است.شوند. مطابق جدول مثالهایی از 

  
  : فاقد داده فریز شده _
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  پاك کردن داده هاي فریز شده
  این داده ها با پاك کردن کد خطا پاك می شوند

  )Cو A،B(نوع  - Readiness testتست آمادگی سیستم 
تست آمادگی سیستم به کنترل اینکه عیب یابی هریک از سیستم هاي مرتبط با آالینده ها تکمیل شده یا خیر، به کار می رود. 

عیب یابی سیستمها را انجام داده و وضعیت تست آمادگی سیستم  ECMهنگامیکه شرایط براي هرکدام از سیستمها فراهم شود 
  دهد. تغییر می "کامل"به  "ناقص"را از حالت 

نمایش داده شد این وضعیت تا زمانیکه با استفاده از دستگاه عیب یاب عمل پاك کردن کد خطا صورت  "کامل"وقتیکه وضعیت 
  نگیرد باقی خواهد ماند.

  : توجه
  تغییر دهد : "ناقص"سرویس هاي زیر ممکن است وضعیت تست آمادگی سیستم را به حالت  •

 قطع کابل منفی باطري -
 ECMقطع کانکتورهاي  -
 ECMقطع اتصال بدنه  -
 ECMقطع فیوز  -

با انجام تست آمادگی می توان از کامل شدن یا نشدن عیب یابی هر سیستم اطمینان حاصل نمود. براي تمام کد خطاهاي  •
 مربوط به هر سیستم به جدول زیر مراجعه نمایید

ه کامل یا ناقص بودن عیب یابی را نشان می تست آمادگی نتیجه( نرمال یا غیر نرمال بودن) عیب یابی را نشان نمی دهد بلک •
  دهد.

  جدول تست آمادگی سیستم
 : Aنوع 

  کد خطا آیتم هاي نمایش
 — — — — — P0420 کاتالیست

سنسور اکسیژن 
)O2(  P0133 P0134 P0139 P2195 P2196 P2A01 

گرمکن سنسور 
 — — — — — —  اکسیژن

  : Bنوع 
  

  کد خطا آیتم هاي نمایش
 — — — — — P0420 کاتالیست

 — — O2(  P0133 P0134 P2195 P2196(سنسور اکسیژن 
گرمکن سنسور 

 — — — — — —  اکسیژن

  
  

  : Cنوع 
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  کد خطا آیتم هاي نمایش
 — — — — — P0420 کاتالیست

 — — — O2(  P0133 P0134 P0139(سنسور اکسیژن 
 — — — — — —  گرمکن سنسور اکسیژن
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  )DLCرابط ( توضیحات مربوط به کانکتور
DLC (1 به درخواست (SAEJ1962 و به شکل کانکتور و پین می باشد  

طبق  CAN line(که به نام  CAN) در سیستم Low line) (3) و ولتاژ پایین(Hi line) (6خطوط ولتاژ باال(
دستگاه  CAN) یا خطوط SUZUKI (SUZUKI-SDT)(7شناخته می شود) براي دستگاه عیب یاب  ISO15765-4استاندارد

  ) را برقرار کند.ECMو مدول کنترل سیستم ایموبالیزر (داخل  ECMبکار می رود تا ارتباط با  OBDعیب یاب 

  
 +Bقطب مثبت باطري   2

  (سیگنال بدنه)ECMاتصال بدنه  .4

 اتصال بدنه ( اتصال بدنه شاسی) .5

  تشریح موتور و سیستم کنترل آالینده ها
زیر مجموعه تقسیم می شوند : سیستم هواي ورودي، سیستم سوخت رسانی، سیستم  4آالینده ها به موتور و سیستم کنترل 

  کنترل الکترونیکی و سیستم کنترل آالینده ها.
  ، منیفولد ورودي و شیر می باشد.  IMT، دریچه گاز، دریچه MAFسیستم هواي ورودي شامل فیلتر هوا،سنسور 

  ، لوله هاي سوخت ، رگوالتور فشار سوخت ، انژکتورهاو غیره می باشد.سیستم سوخت رسانی شامل پمپ بنزین 
  ،سنسورهاي مختلف و قسمتهاي کنترلی می باشد. ECMسیستم کنترل الکترونیکی شامل 
  می باشد. PCVو سیستم  EVAPسیستم کنترل آالینده ها شامل 

مجدد اطمینان حاصل نمایید. براي صحت بستن هنگامیکه شلنگ ها و اجزاي دیگر براي سرویس باز می شوند از صحت نصب 
  کنید . توجهشلنگ ها به شکل زیر 
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  (در صورت مجهز بودن) IMRCمحرك  .IMT 11شیر برقی  .PCV 6شیر  .1
شیلنگ  .2

  کنیستر
 A/Fسنسور  .12 شیلنگ خال .7

 منیفلد خروجی .13  منیفولد ورودي .PCV  8شیلنگ  .3

شیلنگ  .4
 کنیستر 

 کنیستر(محفظه بخارات بنزین) .IMT 14محرك شیر  .9

     (در صورت مجهز بودن) IMRCشیر  .10 شیر کنیستر  .5

  توضیحات مربوط به سیستم هواي ورودي
)(براي مشاهده جزئیات 3)، مجموعه دریچه گاز(2)،لوله خروجی فیلتر هوا(1اجزاي اصلی سیستم هواي ورودي شامل فیلتر هوا (

) 4)(IMTمراجعه نمایید)، دریچه کنترل هواي ورودي منیفولد ( مربوط به سیستم  دریچه گاز براي موتورها به بخش توضیحات
براي موتور  IMT) تنظیم می کند (براي جزئیات بیشتر به به سیستم B) یا (Aکه طول منفولد هواي ورودي را در دو حالت (

  ) می شود.5مراجعه نمائید.)، منیفولد ورودي (
) و سرعت موتور می باشد) توسط فیلتر هوا تمیز شده سپس در منیفولد 7هوا (میزان هوا متناسب با میزان باز شدن دریچه گاز(

براي کنترل دور آرام نمی باشد. کنترل دور  IACهوا توزیع شده و در آخر در سیلندرها وارد می شود. دریچه گاز مجهز به شیر 
که دریچه گاز را باز و بسته می کند، صورت می گیرد. (براي جزئیات بیشتر به بخش سیستم ) 8آرام توسط محرك دریچه گاز (

  دریچه گاز الکتریکی  براي موتورها مراجعه نمایید)
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  توضیح مربوط به سیستم دریچه گاز الکتریکی

  این سیستم شامل اجزاي زیر می باشد :
 ) (اصلی و ثانویه) می باشدTPسنسورهاي موقعیت دریچه گاز ( مجموعه دریچه گاز که شامل دریچه، موتور و •
 (اصلی و ثانویه)APPمجموعه پدال گاز همراه با سنسورهاي موقعیت پدال گاز  •
 رله کنترل موتور دریچه گاز •
• ECM 

  نحوه کارکرد :
ECM ) بر اساس ولتاژسیگنال سنسور موقعیت دریچه گازAPP)(1 میزان فشرده شدن پدال گاز را تشخیص و با استفاده از این (

میزان باز شدن  ECMداده و اطالعات عملکردي موتور، میزان بهینه باز شدن دریچه گاز را محاسبه می کند. از طرف دیگر 
ر دارد تشخیص داده و با  ) قرا2) که در مجموعه دریچه گاز (3دریچه گاز را بر اساس ولتاژ سیگنال سنسور موقعیت دریچه گاز (

نسبت عملکرد  ECMمقدار بهینه محاسبه شده فوق مقایسه می کند. در صورتیکه تفاوتی بین این دو مقدار وجود داشته باشد 
مطابق با تفاوت تشخیص داده شده تغییر و به همان نسبت موتور دریچه را به حرکت در  100تا  0کنترل موتور دریچه گاز را بین 

درصد قرار  15نسبت عملکرد موتور دریچه را حدود  ECM. در صورتیکه اختالفی بین این دو مقدار وجود نداشته باشد می آورد.
) باز و بسته می شود تا میزان بهینه باز بودن دریچه گاز حاصل 17داده تا دریچه گاز را باز نگه دارد. به این صورت دریچه گاز (

  شود.
سنسور دریچه گاز و سنسور پدال گاز وجود دارد(اصلی و فرعی) دقت و اطمینان باال حاصل می  2در این سیستم از آنجایی که 

)را قطع کرده تا کنترل دریچه گاز 8مشکلی را در سیستم تشخیص دهد رله کنترلی عملگر دریچه گاز ( ECMگردد. در صورتیکه 
جه توسط باالنس فنر بازگرداننده و فنر باز کننده که در در 70را متوقف سازد. هنگامیکه رله قطع شود دریچه گاز در زاویه  

  مجموعه دریچه گاز قرار دارند ثابت می کند.
براي دور آرام نمی باشد.کنترل دور آرام توسط موتور دریچه گاز با تنظیم میزان باز بودن  IACاین دریچه گاز مجهز به دریچه 

  دریچه صورت می گیرد.

6 

7 
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6 . CPU 11.  مدار سنسور اصلی موقعیت پدال گاز
APP 

 مدار محرك موتور دریچه گاز .15

 برق تغذیه موتور دریچه گاز .16 مدار سنسور ثانویه موقعیت پدال گاز .12 محرك دریچه گاز .7

 THR"از طرف فیوز  . 9
MOT"  

سیگنال سنسور اصلی موقعیت دریچه  .13
 گاز

سیگنال رله کنترلی عملگر دریچه  .18
 گاز

سیگنال سنسور ثانویه موقعیت دریچه  .14 از طرف رله اصلی .10
 گاز

   

 

 ربوط به کالیبراسیون سیستم کنترل دریچه گازتوضیحات م

ECM .موقعیت دریچه گاز را بر اساس داده هاي موقعیت کامال بسته دریچه گاز محاسبه می کند  
) هرسیستم بدلیل تفاوتهاي خاص دهانه هاي دریچه ،سنسور TPموقعیت کامال بسته دریچه گاز (ولتاژ سیگنال رسیده از سنسور 

TP وAPP  قرار گیرد، کالیبره کردن موقعیت  توجهمتفاوت است. از آنجایی که براي کنترل دریچه گاز این تفاوتها باید مورد
  ضروري می باشد. ECMکامال بسته دریچه گاز در 

  کالیبره دریچه گاز بعد از انجام هر کدام از سرویسهاي زیر ضروري است :
 )B/Uیا فیوز  DOMEي،تعویض باطري، سوختن یا باز کردن فیوز ( شامل قطع کابل باطر ECMقطع برق پشتیبانی  •
 ECMتعویض  •
 ,P0607, P0122, P0123هاي مربوط به سیستم کنترل دریچه گاز برقی ( شامل   DTCپاك کردن  •

P0222, P0223, P2101, P2102, P2103, P2111, P2119, P2122, P2123, P2127, 
P2128, P2135 or P2138( 

 APPیچه گاز یا مجموعه پدال گاز و سنسور تعویض مجموعه در •
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 توضیحات مربوط به سیستم کنترل الکتریکی

) 2هایی که شرایط موتور و رانندگی را تشخیص می  دهند  ECU) سنسورهاي مختلف، سوئیچها، 1سیستم کنترل الکتریکی شامل 
ECM  تجهیزات مختلف کنترل 3سیستم هاي الکتریکی مختلف را کنترل می کند و  "1"که بر اساس سیگنالهاي رسیده از (

  الکتریکی.
  از لحاظ عملکردي این سیستم به قسمتهاي زیر تقسیم می شود :

 سیستم کنترل پاشش سوخت •
 سیستم کنترل جرقه زنی •
 سیستم کنترل دریچه گاز الکتریکی •
 بنزین سیستم کنترل پمپ •
 سیستم کنترل فن رادیاتور •
 سیستم کنترل آالینده ها و بخارات •
 A/Fسیستم کنترل گرمکن سنسور  •
 HO2Sسیستم کنترل گرمکن  •
 A/Cسیستم کنترل  •
 سیستم کنترل ایموبالیزر •
 CANسیستم کنترل کننده  •
ECU   شبکهCAN در شبکه  را جهت ارتباط با کنترل یونیت هاي دیگر بکار می برد.جهت اطالعات بیشترCAN  تشریح "به بخش

  مراجعه نمایید. " CANسیستم ارتباطی 
  مراجعه نمایید. "دیاگرام مدار سیستم کنترلی موتور "و  "دیاگرام سیستم کنترل موتور و آالینده ها: "به بخش 
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  جدول ورودي / خروجی کنترل موتور و آالینده ها
  

  ورودي خروجی عملکرد

 پاشش سوخت کنترل پاشش سوخت

 وضعیت سوئیچ استارت •
 سوئیچ جرقه زنی •
 ECTسنسور  •
 CKPسنسور  •
 CMPسنسور  •
 TPسنسور  •
 APPسنسور  •
 MAFسنسور  •
 IATسنسور  •
  A/Fسنسور  •
 سنسور اکسیژن  •
 سنسور فشار هوا •
 ولتاژ باطري •
 یونیت استارت بدون سوئیچ •
 چراغ ترمز •
 (سیگنال سنسور سرعت چرخ)ESPمدول کنترلی  •
• TCM (سیگنال کاهش تورك) 

 سوئیچ استارت • پاشش سوخت کنترل ایموبیالیزر
 مدول کنترل ایموبالیزر •

 کویل و شمع کنترل جرقه زنی

 سوئیچ استارت •
 استارت •
 ECTسنسور  •
 CKPسنسور  •
 CMPسنسور  •
 TPسنسور  •
 APPسنسور  •
 MAFسنسور  •
 IATسنسور  •
 سنسور ضربه •
 سنسور فشار هوا •
 ولتاژ باطري •
 (سیگنال سنسور سرعت چرخ) ESPمدول کنترل  •
• TCM (سیگنال کاهش تورك) 

 موتور دریچه گاز کنترل دور آرام

 سوئیچ استارت •
 سوئیچ مجموعه استارتر •
 ECTسنسور  •
 CKPسنسور  •
 TPسنسور  •
 APPسنسور  •
 MAFسنسور  •
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 IATسنسور  •
 سنسور فشار هوا •
 ژنراتور(سیگنال کنترل میدان) •
• BCM سیگنال بار الکتریکی و سیگنال)A/C ( 
 (سیگنال سنسور سرعت چرخ) ESPمدول کنترل  •
• TCM (سیگنال سنسور گیربکس) 

 موتور دریچه گاز کنترل دریچه گاز

 سوئیچ استارت •
 CKPسنسور  •
 TPسنسور  •
 APPسنسور  •
 IATسنسور  •
 سنسور فشار هوا •
• BCM سیگنال بار الکتریکی و سیگنال)A/C ( 
 (سیگنال سنسور سرعت چرخ) ESPمدول کنترل  •
• TCM (سیگنال سنسور گیربکس) 

 موتور دریچه گاز کروز کنترل

 سوئیچ استارت •
 CKPسنسور  •
 سوئیچ چراغ ترمز •
 سوئیچ کروز کنترل •
 (سیگنال سنسور سرعت چرخ) ESPمدول کنترل  •

 ژنراتور کنترل ژنراتور

 سوئیچ استارت •
• ECT 
 CKPسنسور  •
 APPسنسور  •
 ژنراتور (سیگنال کنترل میدان) •
 ولتاژ باطري •
• BCM سیگنال بار الکتریکی و سیگنال)A/C ( 
 (سیگنال سنسور سرعت چرخ) ESPمدول کنترل  •

 A/Fسنسور    A/Fکنترل گرمکن سنسور 

 سوئیچ استارت •
 ECTسنسور  •
 TPسنسور  •
 ولتاژ باطري •

کنترل گرمکن سنسور 
  )HO2S(اکسیژن

 )HO2S(سنسور اکسیژن

 سوئیچ استارت •
 ECTسنسور  •
 TPسنسور  •
 IATسنسور  •
 ولتاژ باطري •

  شیر کنیستر   کنترل بخارات بنزین

 سوئیچ استارت •
 CKPسنسور  •
 TPسنسور  •
 (سیگنال سنسور سرعت چرخ) ESPمدول کنترل  •
• TCM(سیگنال کاهش گشتاور) 

 سوئیچ استارت • VVT OCVکنترل 
 ECTسنسور  •
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 CKPسنسور  •
 CMPسنسور  •
 TPسنسور  •
 چراغ ترمز •

 IMTمحرك شیر برقی  IMTکنترل دریچه 
 سوئیچ استارت •
 CKPسنسور  •
 TPسنسور  •

 رله کمپرسور کولر کنترل کمپرسور کولر

 سوئیچ استارت •
 ECTسنسور  •
 CKPسنسور  •
 APPسنسور  •
 سنسور فشار گاز کولر •
• BCM(سیگنال روشن بودن کولر ) 
 (سیگنال سنسور سرعت چرخ) ESPمدول کنترل  •

 رله فن رادیاتور کنترل فن رادیاتور

 سوئیچ استارت •
 ECTسنسور  •
 CKPسنسور  •
 A/Cسنسور فشار گاز  •

رله کنترل موتور دریچه   کنترل برق موتور دریچه گاز
 سوئیچ استارت • گاز

 سوئیچ استارت • رله پمپ بنزین کنترل پمپ بنزین
 CKPسنسور  •

 سوئیچ استارت • رله اصلی کنترل رله اصلی
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  دیاگرام سیستم کنترل موتور و آالینده ها

  
  
 A/Cسنسور فشار گاز  .29 (در صورت مجهز بودن) HO2S .15 فیلتر هوا .1

  رله کنترل محرك دریچه گاز .30 گرم کن کاتالیست سه راهه .MAF 16و IATسنسور  .2

 .TP  17سنسور  .3
کاتالیست سه راهه (در صورت 

  تجهیز)
 رله فن رادیاتور .31

 رله کمپرسور کولر .ECM  32 .18  موتور دریچه گاز .4

  (براي کروز کنترل) CPPسوئیچ  .33 سنسور فشار هوا .IMT  19شیر برقی  .5

 سوئیچ ترمز .CMP 34سنسور  .20 شیر تخلیه کنیستر .6

  APPسنسور  .CKP 35سنسور .21 کنیستر(مخزن بخارات بنزین) .7

8. 
شیر کنترل بخار بنزین(داخل باك 

(  
22. OCV 36. رله اصلی  

9. 
پمپ بنزین(همراه با رگالتور فشار 

( 
 رله کنترل موتور استارت .ESP 37مدول کنترلی  .23

 سوئیچ چراغ ترمز .38 یونیت استارت بدون سوییچ .24 انژکتور سوخت .10
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 چراغ ترمز .39 جلو آمپر .25 مجموعه کویل جرقه زنی .11

 موتور استارتر .CAN 40یونیت ها به  .ECT  26سنسور  .12

 باطري .DLC 41 .27  سنسور ضربه .13

14. 
(در صورت مجهز  A/Fسنسور  

  بودن)
 ژنراتور .28

  

  دیاگرام سیستم کنترل آالینده ها و موتور
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  دیاگرام مدار سیستم کنترل موتور
  : توجه

  تذکرات مربوط به تشخیص سیلندر براي موتور مراجعه نمایید"براي تشخیص سیلندر به بخش 

  
  موتور فن اصلی رادیاتور .43 جلو آمپر .APP 22سنسور  .1
 موتور فن ثانویه رادیاتور .DLC 44 .23  دسته سیم .2

متصل به  ECUسنسورهاي  .CMP 24سنسور  .3
CAN 

 رله کمپرسور کولر .45

 کالچ کمپرسور کولر .CPP 46سنسور  .CKP 25سنسور  .4

 .MAF 26و  IATسنسور  .5
OCV  کنترل موقعیت میل)

  بادامک)
  1کویل سیلندر شماره  .47

  2کویل سیلندر شماره  .48 رله موتور دریچه گاز .ECT 27سنسور  .6
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  3کویل سیلندر شماره  .49 مجموعه دریچه گاز .28 سنسور فشار گاز کولر .7
  4کویل سیلندر شماره  .50 محرك دریچه گاز .29 ژنراتور .8

9. 
(در " HO2S "رله گرمکن

  صورت مجهز بودن)
 رله اصلی .51  (اصلی) TPسنسور  .30

10. 
HO2S صورت مجهز (در

  بودن)
 رله کنترل موتور استارتر .52  (فرعی) TPسنسور  .31

11. 
(در صورت  A/Fسنسور 

  مجهز بودن)
 1رله جرقه  .53 1انژکتور سیلندر شماره  .32

 فیوز کوئل جرقه .54 2انژکتور سیلندر شماره  .33 سنسور ضربه .12

13. 
سوئیچ کروز کنترل (در 

 صورت مجهز بودن)
  "DOME"فیوز  .55 3سیلندر شماره  انژکتور .34

  جعبه فیوز اصلی .56 4انژکتور سیلندر شماره  .35  سوئیچ ترمز .14

 .57  شیر تخلیه کنیستر .36 سوئیچ چراغ ترمز .15
) (مدل اتومات) یا سوییچ Pسنسور موقعیت پارك (

CPP (براي استارت در مدل دستی)  
  موتور استارتر .IMT 58شیر برقی خال  .37 چراغ ترمز .16
  یونیت استارت بدون کلید .59 رله پمپ بنزین .ESP 38مدول  .17
18. BCM 39. باتري .60 پمپ سوخت 

 سنسور فشار .61 فن رادیاتور1رله شماره  .4WD 40یونیت  .19

20. TCM (گیربکس اتومانیک) اتصال بدنه موتور .62 فن رادیاتور2رله شماره  .41  
 اتصال بدنه .63 فن رادیاتور3رله شماره  .42  فرمان  p/Sیونیت  .21
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  (از طرف دسته سیم) ECMکانکتور 

  
  

]A:[  کانکتورECM  نماي )a( 
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 موقعیت اجزاي سیستم کنترل الکترونیکی
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 قسمتهاي دیگر اجزاي کنترلی سنسورهاي اطالعاتی

 آمپر پشت ]:M/T(  ]a:[ MIL ]1سوئیچ موقعیت پدال کالچ (مدل  .1
چراغ هشداردهنده  ]:b[ سوئیچ پدال ترمز .2

 ایموبیالیزر

]2:[ )DLC کابل اتصال عیب (
  یاب

سوپاپ کنترل روغن  ]:c[  سنسور پدال گاز .3
)OCV(  

 صفحه نمایش ]:3[

 ECM ]:4[ انژکتور ]:d[ سنسور فشار گاز کولر .4
5. HO2S  ]e:[ مجموعه کویل ]جعبه فیوز اصلی ]:5 
   IMTسوپاپ عملگر  ]:A/F ]fسنسور  .6
   رله موتور استارت ]:g[  (موقعیت میل سوپاپ) CMPسنسور  .7
   رله پمپ بنزین ]:h[  (دماي آب موتور) ECTسنسور  .8
     رله اصلی ]:MAF/IAT ]iسنسور  .9

      رله کنترلی دریچه گاز ]:j[ سنسور ضربه .10
موتور فن رادیاتور  رله ]:k[  (موقعیت میل لنگ)CKPسنسور  .11

  1شماره 
      

و موتور   TPمجموعه دریچه گاز (همراه با سنسور  .12
  عملگر)

]l:[  رله موتور فن رادیاتور
  2شماره 

      

  ]m:[  رله موتور فن رادیاتور
 3شماره 

      

   ]n:[ شیر برقی کنیستر       
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 چک کردن سیستم کنترل آالینده ها و موتور

  
  توجه :

  براي آگاهی از جزئیات هر مرحله به آیتم هاي زیر مجموعه همان مرحله مراجعه نمایید
  

 خیر بلی نوع فعالیت مرحله

1 

 تحلیل توضیحات مشتري
 توضیحات مشتري را تحلیل نمایید )1

 ؟آیا اظهارات مشتري مورد بازدید قرار گرفت

 بروید 2به گام 
اظهارات مشتري را بازدید 

 نمایید

2 

،گزارش گرفتن و پاك کردن کد خطا و چک کردن 
 داده هاي فریز شده

کد خطا را چک کنید (کدخطاي موجود یا  )1
 موقت)

 آیا کد خطایی وجود دارد؟

مد خطا و داده هاي فریز 
شده را چاپ یا بنویسید و با 

پاك کردن  مراجعه به قسمت
آنها را پاك کنید و  کد خطا،

 بروید 3به مرحله 

 بروید 4به مرحله 

3 

 بازدید چشمی
  بازدید چشمی را انجام دهید )1

 آیا مشکلی مشاهده نمودید؟

قسمت معیوب را تعمیر و یا 
 11تعویض نمایید و به گام 

 بروید

 بروید 5به مرحله 

4 

 بازدید چشمی
  بازدید چشمی را انجام دهید )2

 آیا مشکلی مشاهده نمودید؟

قسمت معیوب را تعمیر و یا 
 11تعویض نمایید و به گام 

 بروید

 بروید 8به مرحله 

5 

 تایید نشانه هاي عیب
 از نشانه هاي عیب مطمئن شوید )1

 آیا نشانه هاي عیب را تشخیص دادید؟

 بروید 7به مرحله  بروید 6به مرحله 

6 

چک کردن دوباره و گزارش گیري از کد خطا یا داده 
 هاي فریز شده

وجود کد خطا و داده هاي فریز شده را دوباره  )1
 چک کنید

 آیا کد خطایی وجود دارد؟

 بروید 8به مرحله  بروید 9به مرحله 

7 

چک کردن دوباره و گزارش گیري از کد خطا یا داده 
 هاي فریز شده

وجود کد خطا و داده هاي فریز شده را دوباره  )2
 چک کنید

 آیا کد خطایی وجود دارد؟

 بروید 10به مرحله  بروید 9به مرحله 

 بروید 10به مرحله قسمتهاي معیوب را چک و  بازدید و عیب یابی موتور 8
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 موتور را بازدید نموده و عیب یابی نمایید )1
 آیا با عیبی برخورد نمودید

 11تعمیر نمایید و به مرحله 
 بروید

9 

 عیب یابی کد خطاها
 کد خطا را عیب یابی نمایید )1

 آیا چک کردن و تعمیر کامل شد؟

 بروید 11به مرحله 

قسمتهاي معیوب را چک و 
 11تعمیر نمایید و به مرحله 

 بروید

10 

  چک کردن متناوب عیب
چک کردن متناوب "با مراجعه به قسمت  )1

، نقص فنی را بطور متناوب بررسی "عیب
 کنید

 آیا ایرادي وجود دارد؟

قسمتهاي معیوب را چک و 
 11تعمیر نمایید و به مرحله 

 بروید

 بروید 11به مرحله 

11 

 تست نهایی
 انجام دهیدتست نهایی را  )1

آیا نشانه اي از عیب ،کد خطا یا شرایط غیر طبیعی 
 وجود دارد؟

 .پایان بروید 6به مرحله 

  : تحلیل شکایت مشتري 1گام 
جزئیات مشکل و نحوه وقوع آن را توسط مشتري شنیده و بنویسید. براي این منظور از فرم بازدید براي تسهیل در جمع آوري اطالعات 

  استفاده نمایید. و تحلیل و عیب یابی
  نمونه فرم بررسی شکایت مشتري
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  : توجه

  این فرم نمونه استاندارد می باشد و مطابق با شرایط و مشخصات بازارها باید اصالح شود
 چک کردن ،گزارش گرفتن و پاك کردن کد خطا و داده هاي فریز شده:  2گام 

  ابتدا کد خطا را چک کنید
  همراه داده هاي فریز شده چاپ یا یادداشت نمایید و سپس آنها را پاك کنید اگر کد خطایی وجود داشت آنرا به

 بازدید چشمی:  4و  3گام 
  به عنوان گام ابتدایی ، از بازدید چشمی آیتمهایی عملکرد موتور را تحت تاثیر قرار می دهند اطمینان حاصل نمایید 

 تایید نشانه هاي عیب :  5گام 
  یی وجود نداشت :کد خطا 2در صورتیکه در گام 
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  بدست آوردید از وجود نشانه هاي عیب اطمینان حاصل نمایید. 2و گام  1بر اساس اطالعاتی که در گام 
  کد خطایی وجود داشت : 2در صورتیکه در گام 

  مطابق روش تایید کدخطا که در عیب یابی کد خطا آمده است از وجود کدخطا اطمینان حاصل نمایید
  ش گیري دوباره از کد خطا و داده هاي فریز شده : چک و گزار 7و 6گام 

  مراجعه نمایید. "4WDچک کد خطا :موتور"به قسمت 
 بازدید و عیب یابی موتور:  8گام 

 از موتور بازدید نمایید )1
 در صورتیکه قطعه معیوبی وجود نداشت بر اساس نشانه هاي پیدا شده در گام هاي زیر نسبت به عیب یابی اقدام نمایید. )2

 تحلیل شکایت مشتري •
 تایید نشانه مشکل •

  : عیب یابی کد خطا 9گام 
  کد خطا را عیب یابی نموده و قسمتهاي معیوب را تعمیر یا تعویض نمایید.

  : چک کردن متناوب عیب 10گام 
  کد خطایی وجود نداشت : 2در صورتیکه در گام 

  نقص فنی را بطور متناوب چک کنید
  وجود داشت :کد خطایی  2در صورتیکه در گام 

  قسمتهاي مربوط به کد خطا را چک کنید (مثال دسته سیم، کانکتور و غیره)
  : تست نهایی 11گام 

بوده است کد خطا را یکبار پاك کنید و  DTCاز برطرف شدن نشانه هاي مشکل مطمئن شوید. اگر قسمتی که تعمیر شده مربوط به 
  .از ظاهر نشدن دوباره کد خطا اطمینان حاصل نمایید

 )MILکنترل چراغ چک موتور (

 ) روشن شود.1قرار گیرد (موتور خاموش) و چک کنید که چراغ چک موتور( ONموتور را فشار داده تا در حالت   سوئیچ )1
و موتور  ONدر حالت دکمه موتور  "اگر چراغ روشن نشد(یا خاموش شد) ولی موتور روشن می شود براي عیب یابی به بخش 

 خاموش چراغ چک روشن نمی شود (ولی موتور قابل روشن شدن است) مراجعه نمایید.
و  ECMچک کردن مدار برق و بدنه   "روشن نشود و موتور نیز روشن نشود به بخش  ONاگر چراغ چک در حالت دکمه موتور 

  مراجعه نمایید. مدار زمین
 مطمئن شوید.موتور را روشن نمایید و از خاموش شدن چراغ چک  )2

روشن ماندن چراغ چک بعد از روشن  "ثبت نشود به بخش  ECMروشن باقی بماند و کد خطایی در  )MIL(اگر چراغ چک 
 شدن موتور براي عیب یابی مراجعه نمایید.
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 چک کردن کد خطا

  توجه :
  مراجعه نمایید. " OBDاقدامات احتیاطی سیستم "به قسمت  OBDبراي تشخیص نوع سیستم 

تشخیص داده میشودو   TCMو هم توسط   ECMروشن است ، ایراد هم توسط  MILدر حالتی که  A,Bنوع    OBDبراي سیستم 
  در حافظه ذخیره میگردد.

  بر اساس نوع وسیله عیب یابی مطابق زیر ایرادات را بررسی نمایید.
  ) Suzuki-SDTعیب یاب سوزوکی(

  بررسی شود.زایرا اطالعات هرکدام بطور همزمان قابل مشاهده نیست. بطور مجزا ECM  ،TCMالزم است که اطالعات 
  دستگاه عیب یاب عمومی:

  بطور جداگانه بررسی گردند.زیرا اطالعات آنها بطور همزمان قابل مشاهده است. ECM  ،TCMنیاز نیست که  
 را آماده نمایید. OBDیا  SUZUKIدستگاه عیب یاب  )1

  دستگاه عیب یاب 
)A(  دستگاه عیب یاب :SUZUKI (SUZUKI-SDT( 
 ) را مطابق شکل وصل نمایید.DLC (1قرار داده  و   OFFدکمه موتور را در حالت  )2

  
 مطمئن شوید. )MIL(قرار گیرد (موتور خاموش) واز روشن شدن چراغ چک  ONموتور را فشار داده تا در حالت   دکمه )3
دستورالعمل نشان داده شده بر روي دستگاه عیب یاب خوانده و یادداشت نمایید. کد خطا و داده هاي فریز شده را بر طبق  )4

 به جزئیات مربوطه در دفترچه راهنماي دستگاه عیب یاب مراجعه نمایید.
  مراجعه نمایید. " BUSعیب یابی قطعی ارتباط  "و دستگاه عیب یاب ممکن نیست به بخش  ECMدر صورتیکه ارتباط بین 

  جدا کنید. DLCقرار داده  و دستگاه عیب یاب را از   OFF، دکمه موتور را در حالت بعد از چک کامل  )5

 پاك کردن کدخطا

 را وصل نمایید SUZUKIیا  OBDسو ئیچ را بسته و دستگاه عیب یاب  )1
 قرار گیرد  ONموتور را فشار داده تا در حالت   دکمه )2
شده نیز پاك خواهند شد. براي اطالع از جزئیات به دفترچه  کد خطا ها را پاك کنید. با پاك کردن کدخطا داده هاي فریز )3

 راهنماي دستگاه عیب یاب مراجعه نمایید.
 بعد از پاك کردن کدخطاها سوئیچ را بسته و دستگاه عیب یاب را جدا کنید. )4
  : توجه

  از آنها گزارش بگیرید.کد خطا و داده هاي فریز شده در موارد زیر نیز پاك می شوند. دقت نمایید که قبل از پاك کردن 
 ) ECMقطع شود(با جدا کردن کابل باطري،جدا کردن فیوز یا قطع کردن کانکتورهاي  ECMهنگامیکه برق  •
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سیکل گرم شدن موتور کد خطاي قبلی دوباره تکرار نشود. (به سیکل گرم شدن در قسمت  40در صورتیکه در طول  •
  مایید)مراجعه ن "OBDتوضیحات مربوط به سیستم عیب یابی "

 جدول کد خطا

  : توجه •
 مراجعه نمایید. "J24B: موتور  OBDتوضیحات سیستم عیب یاب  "به بخش  OBDبراي تعریف نوع سیستم  •
تشخیص داده شود ، چراغ چک موتور بر طبق شرایط  P0300 / P0301 / P0302 / P0303 / P0304هنگامیکه کدخطاي  •

 / P0300 / P0301کد خطا "کند. براي جزئیات بیشتربه بخش  تشخیص عیب روشن شده و یا شروع به چشمک زدن می
P0302 / P0303 / P0304  موتور :J24B .مراجعه نمایید  

 کار می کند تنها کد خطاهاي ستاره دار جدول زیر را می تواند بخواند. CANدستگاه عیب یابی که با سیستم  •
  مناسب است. Cغیر از نوع  OBDآن است که براي سیستم ) آمده است به معنی 1*آنها ( MILکدخطاهایی که در ستون  1*

DTC  عنوانDTC   شرایط تشخیصDTC 
منطق 

تشخیص 
DTC 

MIL 

*P0010 
  

مدار عملگر موقعیت 
  بادامک

 این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید.
آمپر باشد حتی   2/0ثانیه کمتر از  2براي  OCVجریان مدار  •

 % باشد.45آن بیشتر از  Duty Ratioاگر 
آمپر باشد حتی   0/8ثانیه کمتر از  2براي  OCVجریان مدار  •

 %  باشد.15آن بیشتر از  Duty Ratioاگر 

2 D/C روشن  

*P0011 
  

سیستم  آوانس طوالنی
 موقعیت میل بادامک

 12ثانیه به میزان بیشتر از  4در مدت  CMPمقداراندازه گیري شده 
داشته باشد.زمانیکه سیستم   CMPدرجه آوانس با مقدار تعیین شده 

  فعال باشد.  VVTکنترل 
2 D/C روشن 

*P0012 
 (*1) 

طوالنی سیستم ریتارد 
 موقعیت میل بادامک

ثانیه با مقدار تعیین شده  4در مدت  CMPمقدار اندازه گیري شده 
CMP   درجه ریتارد باشد.زمانیکه که سیستم کنترل  15بیش ازVVT  

  فعال باشد.
2 D/C روشن 

*P0031 
  

ولتاژ پایین مدار کنترل 
(سنسور  HO2Sگرمکن 

1( 

ولت باشد حتی اگر  6کمتر از  A/Fولتاژ خروجی مدار گرمکن سنسور 
duty ratio  سنسورA/F  2  % باشد.90کمتر از D/C روشن 

*P0032 
  

ولتاژ باال مدار کنترل 
(سنسور  HO2Sگرمکن 

1( 

ولت باشد حتی اگر  6باالتر از  A/Fولتاژ خروجی مدار گرمکن سنسور 
duty ratio  سنسورA/F  2  % باشد.10بیشتر از D/C روشن 

*P0037 
 (*1)  

ولتاژ پایین مدار کنترل 
(سنسور  HO2Sگرمکن 

2( 

 8.95ثانیه کمتر از  5براي  H2OSولتاژ خروجی مدار گرمکن سنسور 
درصد  75کمتر از  H2OSسنسور  duty ratioولت باشد حتی اگر 

  باشد.
2 D/C روشن 

*P0038 
 (*1)   

ولتاژ باال مدار کنترل 
(سنسور  HO2Sگرمکن 

2( 

 8.95ثانیه باالتر از  5براي  H2OSولتاژ خروجی مدار گرمکن سنسور 
درصد  25بیشتر از  H2OSسنسور  duty ratioولت باشد حتی اگر 

  باشد.
2 D/C روشن 
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*P0101 
 (*1) 

عملکرد مدار سنسور جرم 
و  جحم جریان هواي 

 (MAF)ورودي 

اندازه گیري شده  و  MAFثانیه تفاوت بین مقدار  7.3در صورتیکه براي 
MAF 2  تخمینی تفاوت وجود داشته باشد D/C روشن 

*P0102 
  

ولتاژ پایین مدار سنسور 
جحم جریان هواي ورودي 

(MAF) 

ولت  0.15ثانیه کمتر از  5براي  MAFولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 
 روشن D/C 2  باشد

*P0103 
  

مدار سنسور ولتاژ باالي 
 جحم جریان هواي ورودي

 4.85ثانیه بیشتر از  5براي  MAFولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 
 مرتبط D/C 2  ولت باشد

*P0111  
 (*1) 

عملکرد و رنج  مدار 
سنسور دماي هواي 

 1ورودي

 10بدون تغییر بماند حتی اگر  IATسیگنال ولتاژ خروجی مدار سنسور 
 روشن D/C 2  دقیقه از زمان روشن شدن موتور گذشته باشد.

*P0112 
  

ولتاژ پایین مدار سنسور 
 روشن D/C 2  ولت باشد 0.15ثانیه کمتر از  5براي  IATولتاژ خروجی مدار سنسور   1دماي هواي ورودي 

*P0113 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور 
 روشن D/C 2  ولت باشد 4.85ثانیه بیشتر از  5براي  IATولتاژ خروجی مدار سنسور   1دماي هواي ورودي 

*P0116 
 (*1) 

سنسور دماي عملکرد مدار 
 مایع خنک کننده موتور

براي مدت زمان  ECTدر استارت سرد ولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 
 روشن D/C 2  بستگی دارد)بدون تغییر بماند ECTمشخصی (به 

*P0117 
  

ولتاژ پایین مدار سنسور 
دماي مایع خنک کننده 

  موتور

ولت  0.15ثانیه کمتر از  5براي  ECTولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 
 روشن D/C 2  باشد

*P0118 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور 
دماي مایع خنک کننده 

  موتور

ولت  4.85ثانیه بیشتر از  5براي  ECTولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 
 روشن D/C 2  باشد

*P0122 
  

ولتاژ پایین مدار سنسور 
دریچه گاز /پدال اصلی 

  (اصلی) Aگاز/سوئیچ 
 روشن D/C 1  ولت باشد 0.3کمتر از  TP ولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور اصلی

*P0123 
  

ولتاژ باال مدار سنسور 
دریچه گاز /پدال اصلی 

  (اصلی) Aگاز/سوئیچ 
 روشن D/C 1  ولت باشد 4.46بیشتر از  TP ولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور اصلی

*P0131 
 (*1)   

ولتاژ پایین مدار سنسور 
  )1اکسیژن (سنسور 

 این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید.
ثانیه کمتر  5(+) براي  A/Fولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور  •

 ولت باشد 1.6از 
تر ثانیه کم 5) براي -( A/Fولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور  •

 ولت باشد 0.7از 

2 D/C روشن 

*P0132 
 (*1)  

ولتاژ باالي مدار سنسور 
  )1اکسیژن  (سنسور 

 این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید.
ثانیه باالتر  5(+) براي  A/Fولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور  •

 ولت باشد 2.8از 
2 D/C روشن 
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ثانیه باالتر  5) براي -( A/Fولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور  •
 ولت باشد 2.7از 

*P0133 
 (*1)  

عکس العمل ضعیف مدار 
 O2سنسور 

نسبت جمع تغییرات مصرف سوخت کوتاه مدت به نسبت جمع تغییرات 
 روشن D/C 2  بیشتر از مقدار تعیین شده در وضعیت مشخص باشد.  A/Fسنسور 

*P0134 
  

 O2فعال نبودن سنسور 
  )1(سنسور

اهم باشد. حتی  50ثانیه بیشتر از  20براي  A/Fامپدانس المنت سنسور 
 روشن D/C 2  ثانیه روشن شده باشد. 30اگر گرمکن سنسور براي 

*P0137 
 (*1)  

ولتاژ پایین مدار سنسور 
  )2اکسیژن (سنسور 

 02/0ثانیه کمتر از  25براي  HO2Sولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 
 روشن D/C 2  ولت باشد

*P0138 
 (*1)   

ولتاژ باالي مدار سنسور 
  )2اکسیژن (سنسور 

ولت 4.5ثانیه باالتر از  5براي  HO2Sولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 
 روشن D/C 2  وشن شده باشد.ثانیه ر 200باشد حتی اگر گرمکن سنسور براي 

*P0139 
 (*1) 

عکس العمل ضعیف مدار 
 )2(سنسور  O2سنسور 

ولت طوالنی  0.3ولت به  0.6هنگام قطع سوخت زمان تغییر ولتاژ مدار از 
 روشن D/C 2 ثانیه باشد.1.5تر از 

*P0171 
 (*1)   

مخلوط سوخت و هواي 
 بیش از اندازه رقیق

مصرف سوخت کلی(مصرف سوخت کوتاه مدت + مصرف سوخت بلند 
 30)) براي A/Fفیدبک هدف سنسور  – A/Fمدت+( سیگنال سنسور 

ثانیه بیشتر از مقدار مشخص شده باشد. هنگامیکه سیستم کنترلی سوخت 
  رسانی مدار بسته باشد

2 D/C روشن 

*P0172 
 (*1)   

مخلوط سوخت و هواي 
 بیش از اندازه غنی

مصرف سوخت کلی(مصرف سوخت کوتاه مدت + مصرف سوخت بلند 
 30)) براي A/Fفیدبک هدف سنسور  – A/Fمدت+( سیگنال سنسور 

ثانیه کمتر از مقدار مشخص شده باشد. هنگامیکه سیستم کنترلی سوخت 
  رسانی مدار بسته باشد

2 D/C روشن 

*P0222 
  

مدار سنسور  پایینولتاژ 
دریچه گاز /پدال موقعیت 

  Bگاز/سوئیچ 
 روشن D/C 1  ولت باشد 0.74کمتر از  TPثانویه ولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 

*P0223 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور 
دریچه گاز /پدال موقعیت 

  Bگاز/سوئیچ 
 روشن D/C 1  ولت باشد 4.7بیشتر از  TPثانویه ولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 

*P0300 
 (*1)   

احتراق ناقص در یک یا 
 چند سیلندر

  این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید.
یاچند سیلندر از نرخ مشخص شده تجاوز  2نرخ احتراق ناقص در  •

 نموده و امکان صدمه وارد شدن به کاتالیست بوجود آید.
تا زمانیکه احتراق ناقص صورت پذیرد چشمک می  MIL(چراغ 

  زند)
یاچند سیلندر از نرخ مشخص شده تجاوز  2نرخ احتراق ناقص در  •

 نموده و بر گازهاي خروجی تاثیر گذارد.

2 D/C روشن 

*P0301 
 (*1)   

  بوجود می آید.این کد خطا تحت شرایط زیر  1احتراق ناقص در سیلندر 
نرخ احتراق ناقص در سیلندر مربوطه از نرخ مشخص شده تجاوز  •

 نموده و امکان صدمه وارد شدن به کاتالیست بوجود آید.

2 D/C روشن 

*P0302 
 (*1)   

 روشن D/C 2  2احتراق ناقص در سیلندر 

www.CarGarage.ir



  کیزاشی نوع خودرو:  مشخصات موتور و عیب یابی :فصل عنوان
 

36 

*P0303 
 (*1)   

(چراغ چک تا زمانیکه احتراق ناقص صورت پذیرد چشمک می  3احتراق ناقص در سیلندر 
  زند)

یاچند سیلندر از نرخ مشخص شده تجاوز  2نرخ احتراق ناقص در  •
 تاثیر گذاردنموده و بر گازهاي خروجی 

2 D/C روشن 

*P0304 
 (*1)  

 روشن D/C 2 4احتراق ناقص در سیلندر 

*P0327 
  

ولتاژ پایین مدار سنسور 
 روشن D/C 2  ولت باشد23/1ثانیه کمتر از  5ضربه براي ولتاژ خروجی مدار سنسور   1ضربه 

*P0328 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور 
  1ضربه 

ولت 91/3ثانیه بیشتر از  5ضربه براي ولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 
 روشن D/C 2  باشد

*P0335 
  

موقعیت "A"سنسور  مدار 
  میل لنگ

وارد نشود حتی اگر  ECMثانیه به  2براي  CKPسیگنال خروجی سنسور 
 روشن D/C 1 وجود داشته باشد.سیگنال موتور استارتر 

*P0340 
  

موقعیت "A"سنسور  مدار 
  میل بادامک

  این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید.
گردش میل لنگ  8پالس در  20کمتر از  CMPپالس سنسور  •

  باشد
گردش میل لنگ  8پالس در  28بیشتر از  CMPپالس سنسور  •

  باشد
گردش میل لنگ از  8در  پالس 20کمتر از  CMPپالس سنسور  •

 زمان استارت موتور باشد.

1 D/C روشن 

*P0420 
 (*1)   

سیستم کاتالیست راندمان 
 زیر آستانه تحمل

به مجموع تغییرات  HO2Sنسبت مجموع تغییرات خروجی سنسور 
بیشتر از مقدار مشخص شده باشد (پس از گرم  A/Fخروجی سنسور 

 شدن خودرو)
2 D/C روشن 

*P0443 
  

 مدار شیر تخلیه کنیستر

  تحت شرایط زیر بوجود می آید. این کد خطا
ثانیه بیشتر از  5جریان الکتریکی مدار شیر تخلیه کنیستر برایی  •

شیر کنیستر بیشتر  duty ratioآمپر باشد در حالیکه  5/3
 درصد است.10

ولت  3ثانیه کمتر از  5ولتاژ مدار شیر تخلیه کنیستر براي  •
شیر تخلیه کنیستر کمتر از   duty ratio باشد.در حالیکه 

 درصد باشد. 90

2 D/C روشن 

P0480    رادیاتور1مدار کنترلی فن 

  این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید.
ثانیه کمتر از مقدار  5فن رادیاتور براي  1سیگنال رله شماره  •

 باشند.  OFFتعیین شده باشد.زمانیکه هردو فن رادیاتور 
ثانیه بیشتر از  5فن رادیاتور براي  1سیگنال مدار رله شماره  •

 باشد. OFFمقدار تعیین شده باشد زمانیکه فن شماره یک 

1 D/C خاموش 

P0481    رادیاتور2مدار کنترلی فن  

  این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید.
ثانیه کمتر ازمقدار  5فن رادیاتور براي   2سیگنال مدار رله شماره •

تعیین شده باشد زمانیکه هر دو فن رادیاتور یا با سرعت کم کار 
 .باشند  OFF کنند یا 

ثانیه بیشتر از  5فن رادیاتور براي  2سیگنال مدار رله شماره  •

1 D/C خاموش 
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در سرعت باال و فن  2مقدار تعیین شده باشد زمانیکه فن شماره 
 باشد..  OFF  1شماره 

P0482    رادیاتور3مدار کنترلی فن  

  شرایط زیر بوجود می آید.این کد خطا تحت 
ثانیه کمتر از  5فن رادیاتور براي   3سیگنال مدار رله شماره •

مقدار تعیین شده باشد زمانیکه هر دو فن رادیاتور در سرعت باال 
 نباشند..

ثانیه بیشتر از  5فن رادیاتور براي  3سیگنال مدار رله شماره  •
در سرعت باال مقدار تعیین شده باشد زمانیکه هر دو فن رادیاتور 

 باشند..

1 D/C خاموش 

*P0500 
  

سنسور سرعت خودرو 
"A" 

  این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید.
• VSS  ثانیه کمتر از  4برايkm/h2 )mile/h 2/1 باشد (

کمتر از rpm(هنگامیکه دور موتور در حالت قطع سوخت 
 ) CVT و  MITباشد.)(براي مدل  3600

• VSS  ثانیه کمتر از  4برايkm/h2 )mile/h 2/1 باشد (
قرار دارد و دور موتور برابر یا  D(هنگامیکه دسته دنده روي 

 ) CVTاست)(مدل  rpm3700بیشتر از 

2 D/C روشن 

P0504 
ترمز  ارتباط بین سوئیچ

"A"  و"B" 
ثانیه  2.6در مدت  "E01-6 "و ترمینال  "E01-21"ولتاژ ترمینال 

 خاموش D/C 1  کمتر از مقدار تعیین شده باشد.

P0532   
 "A"ولتاژ پایین مدار 

 سنسور فشار گاز کولر
ثانیه کمتر از  5ولتاژ خروجی مدار سیگنال  سنسور فشار گاز کولربراي 

 خاموش D/C 1 باشد.ولت  15/0

P0533   
 "A"ولتاژ باالي مدار 

 سنسور فشار گاز کولر
ثانیه باالتر از  5ولتاژ خروجی مدار سیگنال  سنسور فشار گاز کولربراي 

 خاموش D/C 1 ولت باشد. 93/4

*P0560 
  

 روشن D/C 1 ولت  باشد 2.5ثانیه کمتر از  5ولتاژ مدار برق پشتیبانی براي  سیستم ولتاژ

P0575 
کروز " ورودي مدار

 "کنترل
 خاموش D/C 1 مراجعه کنید "N32Aو  J24Bجدول کد خطا : موتور  "به بخش 

*P0601 
  

مدول کنترل داخلی 
ECM 

 خاموش D/C 1 مربوط به چک مجموع خطاها ECMخطاي داخلی 

P0602   
خطاي برنامه مدول 

 کنترلی
 خاموش D/C 1 (خطاي پردازش داده ها) ECMخطاي داخلی 

*P0607 
  

 روشن D/C 1 مربوط به سیستم کنترلی دریچه گاز ECMخطاي داخلی   ECMعملکرد 

*P0616 
 (*1) 

ولتاژ پایین مدار رله 
 استارتر

قابل تشخیص نمی باشد حتی اگر موتور روشن سیگنال سوئیچ استارتر 
 روشن D/C 2  شود.

*P0617 
 (*1) 

ثانیه در حد  180بعد از روشن شدن موتورسیگنال رله موتور استارتر براي   ولتاژ باال مدار رله استارتر
 روشن D/C 2  بماند. (ON)باال 

P0620   1  این کد خطا تحت شرایط زیر بوجود می آید. مدار کنترلی D/C خاموش 
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• Duty control signal  ثانیه ماکزیمم  10دینام براي
 ولت باشد. 8/13%) باشد حتی اگر ولتاژ باطري بیشتر از 100(

• Duty control signal  ثانیه مینیمم  10دینام براي
 ولت باشد. 6/12(صفر%) باشد حتی اگر ولتاژ باطري کمتر از 

P0625   
ولتاژ پایین مدار سیم پیچ  

 دینام

Coil duty   درصد  99.9ثانیه بیشتر از  10سیم پیچ دینام براي
 controlباشد.(ولتاژ پایین ) حتی اگر کنترل دینام ماکزیمم باشد.(

duty 100%(  
1 D/C خاموش 

P0626   
ولتاژ باالي مدار سیم پیچ 

 دینام
Coil duty   درصد باشد.(ولتاژ  1ثانیه کمتر از  30سیم پیچ دینام براي

 خاموش control duty 0%( 1 D/Cباال ) حتی اگر کنترل دینام مینیمم باشد.(

P0649   
مدار کنترل سرعت و 

  کنترل المپ

  مراجعه نمایید  DTCبه جدول 

1 D/C خاموش 

P0660 
مدار کنترلی شیر تنظیم 

کننده منیفولد هواي 
 (IMT)ورودي 

1 D/C خاموش 

P1610  
ID  ایموبیالیزر معرفی
 خاموش D/C 1  شده

P1611 1 عدم تطابق پسورد D/C خاموش 

P1622 
خطا در خواندن / نوشتن 

EEPROM 
1 D/C خاموش 

P1642 
خطا در برقراري ارتباط با 

 خاموش D/C 1 ایموبیالیزر

P1644 
  IDعدم تطابق 
 خاموش D/C 1 ایموبیالیزر

P1646  اشتباه در کدID 1 D/C خاموش 

*P2101 
  

عملکرد مدار موتور دریچه 
 گاز

نقص فنی شده است (موتور بیش از حد گرم مدار موتور دریچه گاز دچار 
 روشن D/C 1 شده یا مدار قطع شده است)

*P2102 
ولتاژ پایین مدار موتور 

  دریچه گاز
ولت باشد حتی اگر  5ولتاژ تغذیه مدار جریان موتور دریچه گاز کمتر از 

 روشن D/C 1 موتور رله کنترل دریچه گاز وصل باشد(دکمه استارت روشن باشد)

*P2103 
  

ولتاژ باالي مدار موتور 
  دریچه گاز

ولت باشد حتی اگر  5ولتاژ تغذیه مدار جریان موتور دریچه گاز بیشتر از 
موتور رله کنترل دریچه گازقطع باشد(دکمه استارت بسته باشد).حالتیکه 

  باشد.  OFF دکمه استارت 
1 D/C روشن 

*P2111 
  

سیستم کنترل باز ماندن 
 دریچه گاز

در عیب یابی دریچه گاز بسته نمی شود. حتی اگر دریچه گاز به میزان 
 روشن D/C 1 مشخص باز شده باشد

*P2119 
  

عملکرد مدار موتور دریچه 
 گاز

اندازه گیري شده بیشتر مقدار مشخص شده  TPهدف و  TPتفاوت بین 
 روشن D/C 1 باشد

*P2122  ولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور ولتاژ پایین مدار سنسورAPP  1 ولت باشد 45/0(اصلی) کمتر از D/C روشن 
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موقعیت دریچه گاز /پدال   
 "D"گاز / سوئیچ 

*P2123 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور 
موقعیت دریچه گاز /پدال 

 "D"گاز / سوئیچ 
 روشن D/C 1 ولت باشد 8/4(اصلی) بیشتر از  APPولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 

*P2127 
  

ولتاژ پایین مدار سنسور 
موقعیت دریچه گاز /پدال 

 "E"گاز / سوئیچ 
 روشن D/C 1 ولت باشد 23/0(ثانویه) کمتر از  APPولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 

*P2128 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور 
موقعیت دریچه گاز /پدال 

 "E"گاز / سوئیچ 
 روشن D/C 1 ولت باشد 4/2(ثانویه) بیشتر از  APPولتاژ خروجی مدار سیگنال سنسور 

*P2135 
  

ارتباط بین ولتاژ مدار 
سنسور موقعیت دریچه 
گاز /پدال گاز / سوئیچ 

"A"و"B"  

 روشن D/C 1 (ثانویه) بیشتر از مقدار مشخص شده باشدTP(اصلی) و  TPاختالف بین 

*P2138 
  

ارتباط بین ولتاژ مدار 
سنسور موقعیت دریچه 

/پدال گاز / سوئیچ گاز 
"D"و"E"  

(ثانویه) بیشتر از مقدار مشخص شده APP(اصلی) و  APPاختالف بین 
 روشن D/C 1 باشد

*P2195 
(*1)   

در  O2سیگنال سنسور 
حالت رقیق ثابت مانده 

  )1است (سنسور

ثانیه حالت رقیق رانشان دهد حتی اگر  10براي  A/Fخروجی سنسور 
 روشن D/C 2 ولت (حالت غنی) باشد 7/0کمتر از  HO2Sمدار سیگنال 

*P2196 
(*1)   

در  O2سیگنال سنسور 
حالت غنی ثابت مانده 

  )1است (سنسور

ثانیه حالت غنی رانشان دهد حتی اگر  10براي  A/Fخروجی سنسور 
 روشن D/C 2 ولت (حالت رقیق) باشد 7/0کمتر از  HO2Sمدار سیگنال 

*P2227 
(*1) 

عملکرد مدار فشار 
  "A"هوا

اندازه گیري شده و تخمین زده شده (بسته به  BAROاختالف بین 
 روشن D/C 2 براي زمان مشخص  باشد kPa30سرعت و بار موتور)بیشتر از

*P2228 
  

ولتاژ پایین مدار فشار 
 "A"هوا

 روشن D/C 2 ولت باشد 8/1ثانیه کمتر از  5براي  BAROولتاژ خروجی سنسور 

*P2229 
  

ولتاژ باالي مدار فشار 
 "A"هوا

 روشن D/C 2 ولت باشد 7/4ثانیه بیشتر از  5براي  BAROولتاژ خروجی سنسور 

*P2237 
مدار کنترل جریان سنسور 

O2 قطع است 
ثانیه باشد حتی  15اهم براي 500بیشتر از  A/Fامپدانس المنت سنسور 

 روشن D/C 2 ثانیه روشن باشد. 20اگر گرمکن سنسور براي 

*P2A01 
(*1)   

محدوده عملکرد مدار 
 )2(سنسورO2سنسور 

اختالف بین ولتاز ماکزیمم ثابت ماندن در حالت رقیق و مینیمم مدار 
  ولت باشد. 0.2کمتر از   HO2Sسیگنال 

ولت  4/0ثانیه کمتر از  40براي  HO2Sولتاژ خروجی مدار سیگنال 
2 D/C روشن 
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  باشد و (حالت رقیق)
اختالف بین ولتاز ماکزیمم وثابت ماندن در حالت غنی مینیمم مدار 

  ولت باشد. 0.2کمتر از   HO2Sسیگنال 
ولت  85/0ثانیه بیشتر از  40براي   HO2Sولتاژ خروجی مدار سیگنال 

 (حالت غنی باشد.

U0073   
قطع شدن ارتباط شبکه 

  اي مدول کنترل

 (قطع شدن ارتباط ) مراجعه نمایید  CANجدول کد خطاي  "به بخش 

1 D/C خاموش 

*U0101 
  

 روشن TCM  1 D/Cفقدان  ارتباط با  

*U0121 
  

فقدان  ارتباط با  
ABS/ESP 

1 D/C روشن 

U0140  فقدان  ارتباط باBCM 1 D/C خاموش 

U0131 
فقدان ارتباط با مدول 

 خاموش D/C 1  کنترل فرمان

U0141 
فقدان ارتباط با مدول 
کنترل استارت بدون 

  سوئیچ
1 D/C خاموش 

  
  CVTخودورهاي مجهز به 

بلکه تمام کد  ECM) استفاده کنید نه تنها کد خطاهاي مربوط به CAN(مجهز به سیستم OBDدر صورتیکه از دستگاه عیب یاب 
  .نیز می باشد بطور همزمان در دستگاه نمایش داده می شود  CANاز طریق شبکه   ECMخطاهایی (جدول زیر)که مربوط به 

  
DTC DTCتوضیحات عنوان 

P0602 خطاي برنامه ریزي مدول کنترلی 

  مراجعه نمایید.  DTCبه جدول 

P062F  خطايEEPROM  مدول کنترل داخلی  

P0641  مدار ولتاز مرجع" A" سنسور وصل است  

P0703 مدار سوئیچ ترمز"B"  

P0705  نقص فنی مدار سنسور موقعیت دسته دنده (وروديP R N D L ( 

P0707  پایین مدار سنسور موقعیت دسته دندهولتاژ 

P0711 ) عملکرد مدار سنسور دماي روغن گیربکس"A"( 

P0712 ) ولتاژ پایین مدار سنسور دماي روغن گیربکس"A"( 

P0713 ) ولتاژ باالي مدار سنسور دماي روغن گیربکس"A"( 

P0716  عملکرد مدار سنسور سرعت"A" توربین /ورودي  

P0717 سیگنال در مدار سنسور سرعت توربین / ورودي ( عدم وجود"A"( 
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  خروجی مدار سنسور سرعت/ عملکرد 90721

P0722 عدم وجود سیگنال در مدار سنسور سرعت خروجی 

P0741 عملکرد مدار کالچ تورك کانورتور یا وصل نشدن آن 

P0776  عملکرد شیر برقی"B" کنترل فشار یا وصل نشدن آن  

P0777  شدن شیر برقی کنترل فشاروصل 

P0826 (دنده باال دنده پایین) مدار سوئیچ تغییر دنده 

P0842  سنسور فشار روغن گیربکس /ولتاژ پایین مدار سوئیچ"A"  

P0843  سنسور فشار روغن گیربکس /ولتاژ باال مدار سوئیچ"A" 

P0847  سنسور فشار روغن گیربکس /ولتاژ پایین مدار سوئیچ"B" 

P0848  سنسور فشار روغن گیربکس /ولتاژ باال مدار سوئیچ"B" 

P0871  سنسور فشار روغن گیربکس /عملکرد مدار سوئیچ"C" 

P0961 ) عملکرد مدار شیر برقی کنترل فشار"A"( 

P0962 ) ولتاژ پایین مدار شیر برقی کنترل فشار"A"( 

P0963 ) ولتاژ باالي مدار شیر برقی کنترل فشار"A"( 

P0966  ولتاژ پایین شیر برقی"B" کنترل فشار  

P0967  ولتاژ باال شیر برقی"B" کنترل فشار  

P1700  خطا در ارتباط درخواست گشتاور ازTCM 

P1810 قفل شدن / مدار کنترلی 

P1816 نقص در مدار استپر موتور 

P1818 عملکرد استپر موتور 

P1970  نقص در مدار سنسورGround 

P2763 ولتاژ باال مدار شیر برقی کنترل فشار کالچ تورك کانورتر 

P2764 ولتاژ پایین مدار شیر برقی کنترل فشار کالچ تورك کانورتر 

U0073 قطع ارتباط شبکه مدول کنترل 

U0100  عدم ارتیاط باECM 

U0121  عدم ارتیاط باABS 

U0140  عدم ارتیاط باBCM 
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  )Fail Safeجدول حالت هاي ایمنی (
) تا زمانیکه نقص فنی وجود داشته باشد fail safeبه حالت ایمنی ( ECMهنگامیکه هرکدام از کد خطاهاي زیر تشخیص داده شد 

  تشخیص دهد که شرایط عادي بوجود آمده از حالت ایمنی خارج می شود. ECMوارد می شود ولی هنگامیکه 
DTC  عنوانDTC   حالت ایمنیعملکرد  

P0010 
 را متوقف می سازد VVTکنترل  ECM مدار عملگر موقعیت میل لنگ   

P0011 
  

 آوانس طوالنی سیستم موقعیت میل بادامک
dh ulg;vn sdsjl 

— 

P0012 ریتارد طوالنی سیستم موقعیت میل بادامک — 

P0031 
  

 HO2Sولتاژ پایین مدار کنترل گرمکن 
 )1(سنسور 

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 

P0032 
  

 HO2Sولتاژ باال مدار کنترل گرمکن 
 )1(سنسور 

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 

P0037 
  

 HO2Sولتاژ پایین مدار کنترل گرمکن 
 )2(سنسور 

— 

P0038 
  

 HO2Sولتاژ باال مدار کنترل گرمکن 
 )2(سنسور 

— 

P0101 
  

عملکرد مدار سنسور جحم و جرم جریان 
 )MAF(هواي ورودي 

— 

P0102 
  

هواي ولتاژ پایین مدار سنسور حجم جریان 
 ورودي

ECM  مقدار حجم هواي ورودي را مطابق با موقعیت دریچه گاز و سرعت
 موتور محاسبه می کند.

ECM  کنترلA/F را متوقف می سازد 
ECM )کنترل شیر کنیستر را متوقف می سازدEVAP(  

P0103 
  

جریان هواي ولتاژ باالي مدار سنسور حجم 
 ورودي

ECM  مقدار حجم هواي ورودي را مطابق با موقعیت دریچه گاز و سرعت
 موتور محاسبه می کند.

ECM  کنترلA/F را متوقف می سازد 
ECM کنترل شیر کنیستر را متوقف می سازد 

P0111 
  

 — هواي وروديدماي  1عملکرد مدار سنسور 

P0112 
  

  دماي هواي ورودي 1ولتاژ پایین مدار سنسور 

ECM  درجه  68درجه سانتیگراد( 20با فرض اینکه دماي هواي ورودي
 فارنهایت ) است محرك ها را کنترل می کند

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 
ECM  کنترلIAC را متوقف می سازد 

P0113 
  

  دماي هواي ورودي 1ولتاژ باالي مدار سنسور 

ECM  درجه  68درجه سانتیگراد( 20با فرض اینکه دماي هواي ورودي
 فارنهایت ) است محرك ها را کنترل می کند

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 
ECM  کنترلIAC را متوقف می سازد 
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P0116 
  

عملکرد مدار سنسور دماي مایع خنک کننده 
 موتور

— 

P0117 
  

 ولتاژ پایین مدار سنسور دماي مایع خنک
  کننده موتور

ECM  167درجه سانتیگراد( 80با فرض اینکه دماي مایع خنک کننده 
 درجه فارنهایت ) است محرك ها را کنترل می کند

ECM فن رادیاتور را با سرعت باال فعال می سازد  
ECM کنترلVVT  .را متوقف می کند  

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 
ECM  کنترلIAC را متوقف می سازد 

ECM  کنترلA/C متوقف می سازد 

P0118 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور دماي مایع خنک 
  کننده موتور

ECM  167درجه سانتیگراد( 80با فرض اینکه دماي مایع خنک کننده 
 نددرجه فارنهایت ) است محرك ها را کنترل می ک

ECM فن رادیاتور را با سرعت باال فعال می سازد  
ECM کنترلVVT  .را متوقف می کند  

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 
ECM  کنترلIAC را متوقف می سازد 

ECM  کنترلA/C متوقف می سازد  
ECM   با فرض اینکه خودرو با سرعت مشخصی حرکت میکند میزان

  سوخت را کنترل می کند.

P0122 
  

ولتاژ پایین مدار سنسور دریچه گاز /پدال 
  (اصلی) Aگاز/سوئیچ 

ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 
 درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کند

ECM.قطع سوخت را در دور مشخصی از موتور کنترل می کند 
ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 

P0123 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور (اصلی) دریچه گاز 
  A/پدال گاز/سوئیچ 

ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 
 درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کند

ECM .قطع سوخت را در دور مشخصی از موتور کنترل می کند 
ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 

P0131 
  

  )1ولتاژ پایین مدار سنسور اکسیژن (سنسور 
ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 

ECM  کنترل گرمکنA/F را متوقف می سازد 
ECM کنترل شیر کنیستر را متوقف می سازد 

P0132 
  

 -1ولتاژ باالي مدار سنسور اکسیژن (بانک 
  )1سنسور 

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 
ECM  کنترل گرمکنA/F را متوقف می سازد 
ECM ی سازدکنترل شیر کنیستر را متوقف م 

P0133 
  

 — O2عکس العمل ضعیف مدار سنسور 

P0134 
  

) O2(HO2Sفعال نبودن سنسور 
  )1(سنسور

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 
 

P0137 
  

 —  )2ولتاژ پایین مدار سنسور اکسیژن (سنسور 
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P0138 
  

 —  )2ولتاژ باالي مدار سنسور اکسیژن (سنسور 

P0139 
  

 O2عکس العمل ضعیف مدار سنسور 
 )2(سنسور 

— 

P0171 
  

 کنترل شیر کنیستر را متوقف می سازد ECM مخلوط سوخت و هواي بیش از اندازه رقیق

P0172 
  

 کنترل شیر کنیستر را متوقف می سازد ECM هواي بیش از اندازه غنیمخلوط سوخت و 

P0222 
  

ولتاژ پایین مدار سنسور دریچه گاز /پدال 
  Bگاز/سوئیچ 

ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 
 الت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کنددرجه نسبت به ح

ECM .قطع سوخت را در دور مشخصی از موتور کنترل می کند 
ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 

P0223 
  

ولتاژ باالي مدار سنسور اصلی دریچه گاز 
  B/پدال گاز/سوئیچ 

ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 
 درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کند

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 
ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 

P0300 
  

 — احتراق ناقص در یک یا چند سیلندر

P0301 
  

 — 1احتراق ناقص در سیلندر 

P0302 
  

 —  2احتراق ناقص در سیلندر 

P0303 
  

 — 3احتراق ناقص در سیلندر 

P0304 
  

 — 4احتراق ناقص در سیلندر 

P0327 
  

  ضربه 1ولتاژ پایین مدار/ سنسور
ECM کنترل سنسور ضربه را متوقف می سازد 

ECM  سرعت موتور را بوسیله نظارت بر قطع سوخت در سرعت مشخص
 کنترل میکند.

P0328 
  

  ضربه 1ولتاژ باالي مدار/ سنسور
ECM کنترل سنسور ضربه را متوقف می سازد 

ECM  سرعت موتور را بوسیله نظارت بر قطع سوخت در سرعت مشخص
 کنترل میکند.

P0335 
  

 سنسور موقعیت میل لنگ "A"مدار 
ECM زمان جرقه زنی را کنترل می کند 

ECM .قطع سوخت را در سرعت موتور پایین تر از حد نرمال کنترل میکند 

P0340 
  

  موقعیت میل بادامک"A"مدار  سنسور 
ECM کنترل سنسور ضربه را متوقف می سازد 

ECM .قطع سوخت را در سرعت موتور پایین تر از حد نرمال کنترل میکند 
P0420 

  
 — راندمان سیستم کاتالیست زیر آستانه تحمل

P0443 
  

 — مدار شیر تخلیه کنیستر

P0480  فن رادیاتور1مدار کنترلی — 
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P0481 
  

 —  فن رادیاتور2مدار کنترلی 

P0482 
  

 —  فن رادیاتور3مدار کنترلی 

P0500 
  

 "A"سنسور  سرعت خودرو

ECM  با فرض اینکه سرعت خودروkm/h 0 (mile/h0 است (
 عملگرها را کنترل می کند

ECM  عملکرد قطع سوخت را با فرض اینکه موتور در سرعت مشخصی می
 باشد کنترل مینماید.

ECM سیستم کروز کنترل را متوقف می سازد 
ECM  کنترلIAC را متوقف می سازد 

P0504 ترمز  ارتباط بین سوئیچ"A"  و"B" ECM سیستم کروز کنترل را متوقف می سازد 
P0532 

  
 را متوقف می سازد A/Cکنترل  ECM سنسور فشار گاز کولر "A"ولتاژ پایین مدار 

P0533 
  

 را متوقف می سازد A/Cکنترل  ECM سنسور فشار گاز کولر "A"ولتاژ باالي مدار 

P0560 
  

 — ECMنقص در مدار برق پشتیبانی 

P0575 مدار ورودیکروز کنترل ECM سیستم کروز کنترل را متوقف می سازد 
P0601 

  
 — مدول کنترل داخلی

P0602 
  

 — ECMخطاي کنترل حافظه داخلی 

P0607 
  

  ECMعملکرد 
ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 

 درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کند
ECM .در دور مشخصی دور موتور را بوسیله قطع سوخت کنترل میکند 

P0616 
  

 — مدار رله استارترولتاژ پایین 

P0617 
  

 —  ولتاژ باال مدار رله استارتر

P0620 
  

 کنترل دینام را متوقف می سازد ECM مدار کنترلی دینام

P0625 
  

 کنترل دینام را متوقف می سازد ECM ولتاژ پایین مدار کویل دینام

P0626 
  

 کنترل دینام را متوقف می سازد ECM ولتاژ باالي مدار کویل دینام

P0649  کنترل سرعتمدار المپ  ECM سیستم کروز کنترل را متوقف می سازد 
P0660 

  
 را متوقف می سازد IMTکنترل دریچه  ECM مدار کنترلی دریچه منیفولد ورودي

P2101 
  

  "A"ر دریچه گازعملکرد مدار موتو

ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 
 درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کند

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 
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P2102 
  

  "A"مدار موتور دریچه گاز ولتاژ پایین
ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 

 درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کند
ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 

P2103 
  

 در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند A"  ECM"ولتاژ باالي مدار موتور دریچه گاز

P2111 
  

 باز ماندن دریچه گاز

ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 
 سته(حالت پیش فرض) ثابت می کنددرجه نسبت به حالت کامال ب

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 

P2119 
  

 عملکرد مدار موتور دریچه گاز

ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 
 درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کند

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 

P2122 
  

دریچه گاز  ولتاژ پایین مدار سنسور موقعیت
 "D"/پدال گاز / سوئیچ 

باز شدن دریچه گاز بر اساس باالترین و پایین ترین محدوده عملکردي پدال 
 گاز صورت می گیرد

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 

P2123 
  

دریچه گاز ولتاژ باالي مدار سنسور موقعیت 
 "D"/پدال گاز / سوئیچ 

باز شدن دریچه گاز بر اساس باالترین و پایین ترین محدوده عملکردي پدال 
 گاز صورت می گیرد

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 

P2127 
  

دریچه گاز ولتاژ پایین مدار سنسور موقعیت 
 "E"/پدال گاز / سوئیچ 

باز شدن دریچه گاز بر اساس باالترین و پایین ترین محدوده عملکردي پدال 
 گاز صورت می گیرد

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 

P2128 
  

چه گاز ولتاژ باالي مدار سنسور موقعیت دری
 "E"/پدال گاز / سوئیچ 

باز شدن دریچه گاز بر اساس باالترین و پایین ترین محدوده عملکردي پدال 
 گاز صورت می گیرد

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 

P2135 
  

دریچه ارتباط بین ولتاژ مدار سنسور موقعیت 
  "B"و"A"گاز /پدال گاز / سوئیچ 

ECM  7رله کنترلی عملگر دریچه گاز را قطع کرده و دریچه گاز را در زاویه 
 درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت پیش فرض) ثابت می کند

ECM در دور مشخصی از موتور سوخت را قطع می کند 

P2138 
  

ارتباط بین ولتاژ مدار سنسور موقعیت دریچه 
  "E"و"D"گاز /پدال گاز / سوئیچ 

ECM  درجه نسبت به حالت کامال بسته(حالت  7دریچه گاز را در زاویه
 پیش فرض) ثابت می کند

ECM دور موتور را بوسیله قطع سوخت کنترل میکند 

P2195 
  

در حالت رقیق ثابت  O2سیگنال سنسور 
 —  )1مانده است (سنسور

P2196 
  

در حالت غنی ثابت  O2سیگنال سنسور 
 —  )1مانده است (سنسور

P2227 
  

 — "A"عملکرد مدار فشار هوا

P2228 
  

 "A"ولتاژ پایین مدار سنسور فشار هوا
ECM  با فرض اینکه فشار هوا  برابرkPa 101 (mmHg 760)  است

 عملگرها را کنترل می کند
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P2229 
  

 "A"ولتاژ باالي مدار سنسور فشار هوا
ECM  با فرض اینکه فشار هوا  برابرkPa 101 (mmHg 760)  است

 عملگرها را کنترل می کند

P2237 
  

قطع  O2مدار کنترل جریان مثبت سنسور 
 )1است(سنسور

ECM  ( حلقه بسته) کنترلA/F را متوقف می سازد 
ECM  کنترل گرمکنA/F را متوقف می سازد 
ECM کنترل شیر کنیستر را متوقف می سازد 

P2A01 
  

  از طریق کنترل هاي خروجی کاتالیست متوقف میشود.  ECM )2سنسور-1( بانک O2عملکرد مدار سنسور 

  داده هاي دستگاه عیب یاب 
ECM 

از آنجایی که مقادیر داده هاي تخمین زده شده بر اساس مقادیر بدست آمده از شرایط عملکردي نرمال توسط دستگاه عیب یاب  
مقادیر استانداردي هستند از آنها به عنوان مقادیر مرجع استفاده نمایید. حتی هنگامیکه خودرو در شرایط خوبی قرار دارد ممکن است 

که مقادیر چک شده با محدوده مشخص شده داده ها همخوانی نداشته باشد بنابراین تنها بر اساس این داده مواردي وجود داشته باشد 
ها نباید قضاوت نمود. شرایطی که با استفاده از دستگاه عیب یاب می توان چک نمود شرایطی هستند که ممکن است که موتور و 

تشخیص داده شوند قابل اجرا می باشند. براي چک کردن  ECMروجی و یا خ ECMعملگرها فعال نباشند و دستوراتی که توسط 
  زمانبندي جرقه زنی از چراغ آن استفاده نمایید.

  توجه :
 تنها موارد ستاره دار جدول زیر قابل خواندن می باشند. OBDهنگام استفاده از دستگاه عیب یاب 

) قرار داده و ترمز دستی را CVTیا دنده پارك (گیربکس  براي چک کردن داده ها خودرو را در دنده خالص (گیربکس دستی) و
 و دیگر سوئیچ ها را خاموش کنید تا باري روي موتور اعمال نشود.  P/Sبکشید. همچنین کولر،تجهیزات برقی، 

  مراجعه نمایید. "اطالعات دستگاه عیب یاب "براي موارد مربوط به کروز کنترل به بخش 
  

داده هاي دستگاه  
 عیب یاب

 شرایط نرمال/ مقادیر مرجع رایط خودروش

شرایط موتور بصورتی نیست که کنترل حلقه باز به کنترل حلقه  سیستم سوخت رسانی *
 ECT > 10 °C, IAT, TP, A/F(بسته تبدیل شود

sensor/system = OK( 

OL (حلقه باز ) 

بدلیل شرایط رانندگی ،موتور در حالت حلقه باز قرار دارد( 
 توان و غیره)افزایش 

 ( حلقه باز) OL-رانندگی

 ( حلقه باز) OL-نقص فنی بدلیل وجود مشکل در سیستم موتور در حالت حلقه باز قرار دارد
استفاده A/Fکنترل حلقه بسته با استفاده از سنسور اکسیژن و 
 از بعنوان براي کنترل مقدار سوخت

CL(حلقه بسته) 

 — و موتور خاموش است ONموتور ignitionهنگامیکه دکمه 
تنظیم نسبت سوخت  *

   به هوا در کوتاه مدت

دقیقه در دور درجاي  2بعد از دوره گرم شدن موتور، به مدت 
 مشخص شده

 درصد 20تا  - 20تقریبا بین 

تنظیم نسبت سوخت  *
   به هوا در بلند مدت

دقیقه در دور درجاي  2بعد از دوره گرم شدن موتور، به مدت 
 مشخص شده

 درصد 20تا  - 20تقریبا بین 

تنظیم نسبت سوخت  
   به هواي کل

دقیقه در دور درجاي  2موتور، به مدت بعد از دوره گرم شدن 
 مشخص شده

 درصد 30تا  - 30تقریبا بین 
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بازه زمانی پاشش  
 سوخت

بعد از دوره گرم شدن موتور، بدون بار در دور درجاي مشخص 
 شده

 میلی ثانیه 4تا  1.6تقریبا بین 

بعد از دوره گرم شدن موتور،بدون بار در دور درجاي مشخص  آوانس جرقه زنی *
 شده

 قبل از مرگ باال 5° ± 6

 Fixed Spark“زمانبندي جرقه زنی : ثابت (با استفاده از 
Control”  از قسمت“Engine / Active Test”  در

 دستگاه عیب یاب)

 قبل از مرگ باال 5°

بعد از دوره گرم شدن موتور، بدون بار در دور درجاي مشخص  بار محاسبه شده *
 شده

 درصد 40تا 20تقریبا بین 

وضعیت موتور:بعد از گرم شدن در دور موتور مشخص  • دور موتور *
 شده

 فن رادیاتور : خاموش •
 تمام  قسمتهاي الکتریکی : خاموش •

 دنده (گیربکس دستی): خالص •
 CVT): Nدنده ( •

دور در   700تا  600تقریبا بین 
 دقیقه

دور شرایط موتور: بعد از دوره گرم شدن موتور، در  • دور درجاي مطلوب 
  درجاي مشخص شده

 فن رادیاتور : خاموش •
 تمام  قسمتهاي الکتریکی : خاموش •

 دنده (گیربکس دستی): خالص •
 Nدنده (گیربکس اتوماتیک): 

 دور در دقیقه  650تقریبا بین 

* MAF    درجاي مشخص  بعد از دوره گرم شدن موتور، بدون بار در دور
 شده

 گرم بر ثانیه 4تا 1.5تقریبا بین 

برابر مقدار مشخص شده توسط  خودرو در حال حرکت سرعت خودرو *
 سرعت سنج

* ECT   درجه  105تا  80تقریبا بین  بعد از دوره گرم شدن موتور، در دور درجاي مشخص شده
درجه  221تا  176 -سانتیگراد

 فارنهایت
+ دماي هواي  )C (23 °F° 5– بعد از دوره گرم شدن موتور، در دور درجاي مشخص شده دماي هواي ورودي *

+  )C (104 °F° 40محیط تا 
 دماي هواي محیط

 فشار اتمسفر نمایش داده می شود — فشار اتمسفر *
 %0 دور درجاي مشخص شدهبعد از دوره گرم شدن موتور، در  کنیستر 
بعد از دوره گرم شدن موتور، بدون بار در دور درجاي مشخص    VVTشکاف 

 شده

 CA° 5 تا  5–

 
 

بعد از دوره گرم شدن موتور، بدون بار در دور درجاي مشخص  IACباز شدن دریچه 
 شده

 درصد 40تا  5تقریبا 

شرایط موتور : بعد از دوره گرم شدن موتور، در دور  •
 درجاي مشخص شده

 درصد 50تا  10تقریبا بین 

www.CarGarage.ir



  کیزاشی نوع خودرو:  مشخصات موتور و عیب یابی :فصل عنوان
 

49 

 سوئیچ کولر :روشن •
 3سوئیچ فن کولر در دور  •

 
 

دریچه  1ولتاژ سنسور 
 گاز

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز آزاد •

  ولت0.99  0.45

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز کامال فشرده •

 ولت 4.55تا  3.22

 
 

دریچه  2ولتاژ سنسور 
 گاز

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز آزاد •

 ولت 1.82تا  1.33

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز کامال فشرده •

 ولت4.76تا  3.42

 
 

پدال  1ولتاژ سنسور 
 گاز

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز آزاد •

 ولت0.86تا  0.65

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز کامال فشرده •

 ولت4.57تا  3.42

 
 

پدال  2ولتاژ سنسور 
 گاز

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز آزاد •

 ولت 0.48تا  0.27

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز کامال فشرده •

 ولت 2.29تا  1.70

 شرایط موتور : خاموش • موقعیت پدال گاز *
 پدال گاز آزاد •

0 to 2% 

 خاموششرایط موتور :  •
 پدال گاز کامال فشرده •

90 to 100% 

 شرایط موتور : خاموش • موقعیت دریچه گاز *
 پدال گاز آزاد •

0 to 6% 

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز کامال فشرده •

90 to 100% 

 
 

موقعیت هدف دریچه 
 گاز

 شرایط موتور : خاموش •
 پدال گاز آزاد •

0 to 6% 

 شرایط موتور : خاموش •
 کامال فشردهپدال گاز  •

90 to 100% 

 شرایط موتور : خاموش • ولتاژ موتور دریچه گاز 
 ONوضعیت دکمه استارت :  •

10 to 14 V 

 O2S B1 S2    Rpm2000 ولت 1تا  0تقریبا بین  دقیقه یا بیشتر بعد از گرم شدن موتور 3براي 
دقیقه در دور درجاي  2بعد از دوره گرم شدن موتور، بعد از  A/F B1 S1جریان *

 مشخص شده

 میلی آمپر 0.1تا  -0.1تقریبا بین 

 ولت 15تا  13تقریبا بین  دور درجاي مشخص شده ولتاژ باطري 
بازرسی عملکرد سیستم "به بخش  —   A/Cفشار 

 ولر  رجوع شودک
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 Duty Control 
  دینام

 درصد 100تا  20تقریبا بین  دور درجاي مشخص شده بعد از گرم شدن موتور

 Duty Control 
 کویل دینام

 درصد 100تا  20تقریبا بین  دور درجاي مشخص شده بعد از گرم شدن موتور

 
  
  
  

 

 خاموش فن رادیاتور : خاموش فن رادیاتور
 سرعت کم سرعت کم فن رادیاتور :

 سرعت متوسط ثانیه از کم به زیاد تغییر می کند 3فن رادیاتور : سرعت فن در 
 سرعت زیاد فن رادیاتور : سرعت زیاد

 روشن سوئیچ کولر و سوئیچ موتور دمنده روشن می شود رله کمپرسور کولر 
 خاموش بجز شرایط فوق

 
 

 روشن موتور روشن پمپ بنزین
 خاموش شرایط فوقبجز 

 
 

 روشن سوئیچ استارت روشن رله موتور دریچه گاز
 خاموش بجز شرایط فوق

 
 

 روشن  (موتور روشن) STسوئیچ : در وضعیت  سوئیچ استارتر
 خاموش بجز شرایط فوق

 
 

 روشن سوئیچ کولر روشن سوئیچ کولر
 خاموش بجز شرایط فوق

 
 

 روشن پنجم یا بیشتر سوئیچ فن دمنده : در دور فن دمنده
 خاموش بجز شرایط فوق

 
 

 روشن پدال ترمز : کامال فشرده سوئیچ ترمز
 خاموش پدال ترمز :آزاد

 
 

 روشن سوئیچ چراغ جلو یا مه شکن عقب :روشن بار الکتریکی
 خاموش سوئیچ چراغ جلو یا مه شکن عقب :خاموش

 
 

 N Dیا  Pاهرم دسته دنده : بجز موقعیت  PNPسیگنال 
 N P/Nیا  Pاهرم دسته دنده : موقعیت 

 
 

 خاموش  دور درجاي مشخص شده بعد از گرم شدن  قطع پاشش سوخت
 پدال گاز : آزاد •

یا بیشتر بعد از گرم  rpm2000شرایط موتور :  •
 شدن موتور

 روشن

 
 

موقعیت دریچه گاز 
   بسته

 شرایط موتور : روشن •
 پدال گاز:آزاد •

 روشن

 شرایط موتور : روشن •
 پدال گاز: کامال فشرده شده •

 خاموش

 O2S B1عملگر  *
S2 

 فعال  دور درجاي مشخص شده بعد از گرم شدن

 فعال  دور درجاي مشخص شده بعد از گرم شدن A/F B1 S1عملگر  
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  تعاریف داده هاي دستگاه عیب یاب
  سیستم سوخت رسانی (وضعیت سیستم سوخت رسانی)

  بصورت یکی از موارد زیر نمایش داده می شود : A/Fعالئم مربوط به کنترل حلقه بسته یا باز 
OL(open loop(  : شرایط موتور بصورتی نیست که کنترل حلقه باز)ECT > 10 °C, IAT, TP, A/F sensor/system 

= OK( به کنترل حلقه بسته تبدیل شود  
CL(close loop( کنترل حلقه بسته با استفاده از سنسور اکسیژن بعنوان پسخوراند براي کنترل مقدار سوخت :  

Drive-OL (افزایش توان و غیره )بدلیل شرایط رانندگی ،موتور در حالت حلقه باز قرار دارد :  
Fault-OL  بدلیل وجود مشکل در سیستم موتور در حالت حلقه باز قرار دارد : 
CL-Fault.به دلیل وجود مشکل در سیستم موتور در حالت حلقه بسته قرار دارد:  

  نسبت سوخت به هوا در کوتاه مدت (%)
در صورتیکه این مقدار صفر باشد این مقدار بیان کننده اصالح مورد نیاز براي محاسبه نسبت سوخت به هوا در زمان کوتاه می باشد. 

  نیازي به اصالح وجود ندارد. در صورتیکه بیشتر از صفر باشد به معنی غنی بودن و کمتر از صفر به معنی رقیق بودن می باشد
  نسبت سوخت به هوا در بلند مدت (%)

ی باشد. در صورتیکه این مقدار صفر باشد این مقدار بیان کننده اصالح مورد نیاز براي محاسبه نسبت سوخت به هوا در زمان بلند م
 نیازي به اصالح وجود ندارد. در صورتیکه بیشتر از صفر باشد به معنی غنی بودن و کمتر از صفر به معنی رقیق بودن می باشد

  نسبت سوخت به هواي کلی (%)
می دهد که چه مقدار اصالح براي حفظ این مقدار با محاسبه مقدار سوخت به هواي کوتاه مدت و بلند مدت بدست می آید و نشان 

  نسبت سوخت به هواي استوکیومتریک مورد نیاز است.
  )msecبازه زمانی پاشش سوخت (

  براي باز ماندن دریچه انژکتور براي پاشش سوخت می باشد. ECMاین پارامتر بیان کننده طول پالس اعمال شده از طرف 
  ، قبل از مرگ باال) 1سیلندر آوانس جرقه زنی ( آوانس جرقه زنی براي 

  تنظیم می شود. زمان دقیق جرقه زنی توسط چراغ زمانبندي باید چک شود. ECMتوسط  1زمان جرقه زنی سیلندر 
  بارگذاري محاسبه شده : (مقدار بارگذاري محاسبه شده ،%)

از طرف سنسورهاي مختلف موتور می  ECMاین پارامتر بیان کننده بار موتور محاسبه شده (به درصد) بر اساس سیگنال ورودي به 
  باشد.

  )rpmدور موتور (
  توسط پالس مرجع سنسور موقعیت میل بادامک محاسبه می شود.

  )rpmدور آرام مطلوب (
می باشد. اگر موتور روشن  ECMمی باشد که بیان کننده دور آرام درخواست شده توسط  ECMدور آرام مطلوب یک پارامتر داخلی 

  دار معتبر نیست.نباشد این مق
MAF (g/sec  ،lb/min(  

  اندازه گیري می شود. MAFبیان کننده جرم کلی هوا وارد شده به منیفلد ورودي می باشد و با سنسور 
  )km/h ،mphسرعت خودرو (

  توسط پالسهاي رسیده از سنسورهاي سرعت چرخهاي جلو محاسبه می شود.
ECT  ،دماي مایع خنک کننده)°C, °F(  
  سنسور دماي آب مشخص می شودتوسط 

  )C, °F°دماي هواي ورودي (
  توسط سنسور دماي هوا مشخص می شود
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  )kPa,mmHg,inHg,barفشار اتمسفر (
  این پارامتر بیان کننده فشار هواي اتمسفر می باشد که براي اصالح ارتفاع در محاسبه میزان پاشش بکار می رود.

  )%پهناي پالس شیر کنیستر (
  بیان کننده نرخ زمانی باز ماندن شیر براي کنترل بخارات بنزین می باشد.این پارامتر 

  )°(موقعیت واقعی هدف ،  VVTفاصله زمانی 
  آوانس زمانی شیر (واقعی) –این پارامتر با فرمول زیر محاسبه می شود : آوانس زمانی شیر (هدف) 

  (دریچه مربوط به دور آرام) IACباز شدن دریچه گاز 
  بیان کننده درصد دریچه هوا کنترل کننده دور آرام می باشد این پارامتر 

  % نشان دهنده ماکزیمم جریان هوا می باشد)100(
  (سنسور اصلی) TP 1ولتاژ سنسور 

  میزان باز شدن دریچه گاز را به شکل ولتاژ نشان می دهد.
  (سنسور ثانویه) TP 2ولتاژ سنسور 

  شان می دهد.میزان باز شدن دریچه گاز را به شکل ولتاژ ن
  (سنسور اصلی) APP 1ولتاژ سنسور 

  میزان فشرده شدن پدال  گاز را به شکل ولتاژ نشان می دهد.
  (سنسور ثانویه) APP 2ولتاژ سنسور 

  میزان فشرده شدن پدال  گاز را به شکل ولتاژ نشان می دهد.
  )%موقعیتهاي انتهایی پدال گاز (

 100تا  90درصد و هنگامیکه کامال فشرده شده باشد موقعیت پدال بین  5تا  0موقعیت پدال بین هنگامیکه پدال گاز کامال آزاد باشد 
  درصد نشان داده می شود.
  موقعیت دریچه گاز(%)

درصد  100تا  90کامال باز باشد موقعیت دریچه بین  TPدرصد و اگر  6تا  0سنسور کامال بسته باشد موقعیت دریچه گاز بین  TPاگر 
  می باشد.

  موقعیت هدف دریچه گاز (%)
  براي دریچه گاز است. ECMمی باشد که بیان کننده موقعیت درخواست شده توسط  ECMپارامتر داخلی 

  ولتاژ موتور دریچه گاز 
  بیان کننده ولتاژ تغذیه مدار کنترلی موتور دریچه گاز (که از طرف رله وارد می شود) می باشد.

O2S B1 S2  
اگزوز می باشد. (فرسودگی کاتالیست کانورتور را نشان می  1سنسور اکسیژن نصب شده روي لوله شماره  نشان دهنده ولتاژ خروجی

  دهد)
  )A/F(جریان خروجی سنسور  A/F B1 S1جریان 

  نصب شده روي منیفولد دود می باشد. A/Fاین پارامتر بیان کننده جریان خروجی سنسور 
  ولتاژ باطري

  از طرف رله اصلی می باشد. ECMارد شده به بیان کننده ولتاژ مثبت باطري و
  )kPaفشار گاز کولر (

  می باشد. ECMبیان کننده فشار مطلق گاز کولر محاسبه شده توسط 
 )Generator Control Duty(پهناي پالس کنترل دینام (%)
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ام را کنترل می میزان تولید برق دین ECMدینام می باشد که توسط   Control Dutyاین پارامتر بیان کننده نرخ 
  %:دینام با حداکثر محدودیت عمل میکند.0%:دینام بدون محدودیت عمل میکند،100کند.

  )Generator Field Duty(پهناي پالس کویل دینام (%)
  این پارامتر بیان کننده عملکرد دینام بصورت پهناي پالس کویل می باشد.

  % : ماکزیمم عملکرد100
  % : مینیمم عملکرد0

  فن رادیاتور 
  فن صادر می شود 1به رله شماره  ONدور کم : دستور 

  صادر می شود 3و  1به رله شماره  ONدور متوسط : دستور 
  صادر می شود 3و 1،2به رله شماره  ONدور باال : دستور 

  خاموش : دستوري به عنوان خروجی صادر نمی شود
  رله کمپرسور کولر (خاموش/روشن)

  را نشان می دهد موقعیت رله کمپرسور
  پمپ بنزین (خاموش/روشن)

  نمایش داده می شود. Onاز طریق سوئیچ رله پمپ، پمپ را فعال می کند عالمت  ECMهنگامیکه 
  (باز/بسته) IMTعملگر دریچه 

  بیان کننده وضعیت عملگر دریچه منیفلد ورودي می باشد.
  رله موتور دریچه گاز (خاموش / روشن)
  فعال می شود ECMروشن : کنترل رله موتور دریچه گاز توسط 

  متوقف می شود ECMخاموش : کنترل رله موتور دریچه گاز توسط 
  سوئیچ استارتر (خاموش/روشن)

  این پارامتر شرایط خروجی رله موتور استارتر را نشان می دهد.
  است ONروشن : رله 

 است OFFخاموش : رله 
  )A/C(/روشن)سوئیچ کولر (خاموش 

  داده شده است HVACدستور فعال شدن به  ECMروشن : از طرف 
  داده نشده است HVACدستور فعال شدن به  ECMخاموش : از طرف 

  فن دمنده (روشن/خاموش)
  موقعیت سوئیچ موتور فن کولر را نشان می دهد

  سوئیچ ترمز (روشن/خاموش)
  موقعیت سوئیچ ترمز را نشان می دهد

  (روشن / خاموش)بار الکتریکی 
  روشن : چراغ جلو، چراغ کوچک یا مه شکن عقب روشن است

  خاموش : قسمتهاي فوق خاموش است
  )CVT) (مدل P/Nیا   D(دنده PNPسیگنال 

  نشان داده می شود Dدر غیر اینصورت عالمت  P/Nباشد عالمت  NیاPدر صورتیکه دنده روي 
  سوییچ کالچ
Declutchکالچ کامال فشرده است:  
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Clutch.کالچ رها شده است:  
  قطع سوخت (روشن /خاموش)

  روشن : سوخت قطع می شود(سیگنال خروجی به انژکتورها متوقف می شود)
  خاموش : سوخت قطع نمی شود

  موقعیت بسته دریچه گاز (روشن /خاموش)
  نمایش داده می شود. OFFدر غیر اینصورت  Onدر صورتیکه دریچه گاز کامال بسته شود عالمت 

  ( فعال / غیر فعال)O2S B1 S2عالیت ف
  شرایط عملکردي سنسور اکسیژن را نشان میدهد 

Active  فعال :  
Inactive موتور در حال گرم شدن یا خاموش است :  

  A/F B1 S1فعالیت 
  را نشان می دهد. A/Fشرایط عملکردي سنسور 

Active  فعال :  
Inactive موتور در حال گرم شدن یا خاموش است :  

  بازدید چشمی
 قسمتها و سیستم هاي زیر را بازدید چشمی نمایید

  
  قسمت مرجع  آیتم هایی که باید مورد بازدید قرار گیرند

 تعویض روغن و فیلتر روغن  سطح روغن موتور
 — نشتی

 چک سطح مایع خنک کننده  سطح مایع خنک کننده موتور
 بازدید سیستم خنک کننده موتور  نشتی

 — سطح سوخت
  روش چک نشتی سوخت  نشتی

 CVTچک سطح روغن گیربکس  سطح CVT روغن گیربکس
 — نشتی

 بازدید و تمییز کردن فیلتر هوا  کثیفی فیلتر هوا
 مصدود بودن

 بازدید باطري  سطح اسید باطري
 خوردگی قطبها

 N32A بازدید کشنده کمکی تسمه  و میزان کشش کشنده کمکی تسمه 
 دیدنصدمه 

 — صداي عملکرد دریچه گاز
 — قطع بودن لوله هاي خال سیستم منیفلد ورودي

 — شل بودن
 — فرسایش
 — خمیدگی
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 — قطع بودن کانکتورهاي دسته سیم ها
 — اصطکاك

 — سوختگی فیوزها
 — شل بودن پیچها

 MILبررسی چراغ چک   بررسی در زمان روشن بودن موتور MILچراغ چک 
  بخش عیب یابی دینام  بررسی در زمان روشن بودن موتور  دینامچراغ 

 بخش بررسی خودرو در زمان روشن بودن چراغ روغن  بررسی در زمان روشن بودن موتور  چراغ فشار روغن موتور
 بخش بررسی سنسورهاي دماي آب  بررسی در زمان روشن بودن موتور  چراغ آب
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  بازدید اصلی موتور
وجود ندارد و یا هیچ رفتار غیر طبیعی بصورت چشمی در موتور مشاهده نمی شود این چکها  ECMهنگامیکه هیچگونه کد خطا در 

  براي عیب یابی اهمیت زیادي دارد. 
  
 خیر بلی نوع فعالیت  گام

آیا چک موتور و سیستم آالینده ها صورت  1
 گرفته است

کنترل آالینده ها : چک موتور و "به قسمت  بروید 2به گام 
 .مراجعه  نمایید

  ولتاژ باطري را چک کنید 2
 یا بیشتر است؟ 11آیا ولتاژ آن 

 باطري را شارژ یا تعویض نمایید بروید 3به گام 

عیب یابی موتور هنگام استارت "به قسمت  بروید 4به گام  آیا موتور استارت می خورد ؟ 3
 .نخوردن : مراجعه نمایید

 بروید 7به گام  بروید 5به گام  وشن می شودآیا موتور ر 4
  چک کردن دور آرام 5

 دور آرام را چک کنید )1
 آیا نتیجه رضایت بخش است

 .عیب یابی موتور : مراجعه نمایید "به قسمت  بروید 6به گام 

  چک کردن سیستم جرقه زنی  6
a( سیستم جرقه زنی را چک کنید 

 آیا نتیجه رضایت بخش است

یابی عیب  "به قسمت 
 .موتور مراجعه نمایید

 قسمتهاي معیوب را تعمیر و یا تعویض نمایید

  چک کردن عملکرد سیستم ایموبالیزر 7
  )سیستم ایموبالیزر را کنترل کنید.1

 آیا در شرایط خوبی قرار دارد؟

 وجود عیب فنی در سیستم ایموبالیزر بروید 8به گام 

  چک سیستم سوخت رسانی 8
رسانی : بازرسی سیستم سوخت  )1

 این سیستم را چک کنید
 آیا در شرایط خوبی قرار دارد؟

عیب یابی  "به قسمت 
 .مراجعه نمایید "موتور 

 قسمتهاي معیوب را تعمیر و یا تعویض نمایید
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  عیب یابی موتور
این چکها را براي عیب هنگامیکه هیچگونه کد خطا و یا هیچ رفتار غیر طبیعی بصورت چشمی و یا در بازدید موتور مشاهده نمی شود 

  یابی انجام دهید.
 نوع فعالیت دالیل احتمالی شرایط

  موتور به سختی روشن می شود 
 (موتور استارت می خورد)

 شمع ها  بازدید شمع معیوب است
 بازدید مجموعه کویل ها  کویل معیوب است  

سوخت کثیف و یا مسدود شده شیلنگ هاي 
 است

 فشار سوخت  چک

 فشار سوخت  چک پمپ سوخت درست عمل نمی کند
نشتی هوا در واشر منیفلد ورودي یا دریچه 

 گاز

 چک سیستم ورودي هوا

 مجموعه دریچه گاز  بازدید مجموعه دریچه گاز معیوب است
 مجموعه سنسور پدال گاز  بازدید مجموعه سنسور پدال گاز معیوب است

  سنسور دماي آب بازدید  معیوب است MAFیا  ECTسنسور 
  IATو  MAFیا بازدید سنسور 

ECM بازدید   معیوب استECM  و مدار آن  
 فشار کمپرس  چک فشار کمپرس پایین است

شمع ها خوب سفت نشده اند و یا واشر 
 سرسیلندر معیوب است

 بست شمع ها  بازو

 سوپاپ و گاید آن  بازدید نشتی فشار کمپرس از نشیمنگاه سوپاپ
 سوپاپ و گاید آن زدیدبا ساق سوپاپ چسبیده است

 بازدید فنر سوپاپ  فنرهاي سوپاپ ضعیف و یا صدمه دیده اند
 سرسیلندر  بازدید نشت کمپرس در واشر سرسیلندر 

رینگ پیستون چسبیده و یا صدمه دیده 
 است

 بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون 

پیستون،رینگ پیستون یا سیلندر ساییده 
 شده است

 بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون 

  PCVشیر  بازدید معیوب شده است PCVشیر 
   OCVبازدید  نقص در سیستم کنترل میل بادامک

 تعویض روغن و فیلتر روغن  ویسکوزیته نامناسب روغن فشار روغن پایین
 سوئیچ فشار روغن  بازدید سوئیچ فشار روغن معیوب است
 چک صافی روغن صافی روغن مسدود شده است

 پمپ روغن  بازدید پمپ روغن دچار فرسودگی شده است
شیر فشار شکن پمپ روغن ساییده شده 

 است

 پمپ روغن  بازدید

 — لقی بیش از حد در قمستهاي لغزنده
  سوپاپ -صداي موتور 

  توجه : 
 میل بادامک و تایپت  بازدید لقی نامناسب سوپاپ

 وپاپ و گاید سوپاپ س بازدید ساق سوپاپ و گاید آن ساییده شده است
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قبل از چک صداي مکانیکی اطمینان 
  حاصل کنید که :

استفاده شمع مناسب مورد  •
 قرار گرفته است

سوخت مناسب مورد  •
 استفاده قرار گرفته است

 فنر سوپاپ  بازدید فنر سوپاپ شکسته و یا ضعیف شده است
 بازدید سوپاپ و فنر سوپاپ  سوپاپ خم و یا تاب برداشته است

صداي پیستون،رینگ  –صداي موتور 
  پیستون و سیلندر

  توجه :
مکانیکی اطمینان قبل از چک صداي 

  حاصل کنید که :
شمع مناسب مورد استفاده  •

 قرار گرفته است
سوخت مناسب مورد  •

 استفاده قرار گرفته است

پیستون،رینگ پیستون و یا سیلندر ساییده 
 شده است

 بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون 

  صداي شاتون - صداي موتور
  توجه :

قبل از چک صداي مکانیکی اطمینان 
  کنید که : حاصل
شمع مناسب مورد استفاده  •

 قرار گرفته است
سوخت مناسب مورد  •

 استفاده قرار گرفته است

پیستون،رینگ پیستون و یا سیلندر ساییده 
 شده است

 بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون 

 بازدید میل لنگ و یاتاقان ها  یاتاقان هاي متحرك ساییده شده است
 بازدید میل لنگ و یاتاقان ها استگژن پین ساییده شده 

 باز و بست پیستون،رینگ پیستون و شاتون  پیچهاي شاتون ها شل شده است
  شرایط فشار پایین روغن  فشار روغن پایین است

  صداي میل لنگ - صداي موتور
  توجه :

قبل از چک صداي مکانیکی اطمینان 
  حاصل کنید که :

شمع مناسب مورد استفاده  •
 است قرار گرفته

سوخت مناسب مورد  •
 استفاده قرار گرفته است

  شرایط فشار پایین روغن  فشار روغن پایین است
 یاتاقانهاي اصلی  بازدید یاتاقان اصلی ساییده شده است

 بازدید میل لنگ  یاتاقان کف گرد ساییده شده است
باز و بست یاتاقانهاي اصلی،میل لنگ و بلوك  ها شل شده استپیچ هاي کپه 

 سیلندر
 بازدید میل لنگ  لقی طولی بیش از اندازه

 بازدید ترموستات   ترموستات خراب  گرم شدن بیش از حد موتور
 بازدید واتر پمپ  عملکرد نامناسب پمپ آب
 بازدید و تمییز کردن رادیاتور روي خودور  رادیاتور سوراخ یا مسدود

 تعویض فیلتر و روغن موتور   روغن موتور نامناسب
 چک فشار روغن    روغن فیلتر مسدود شده

 چک فشار روغن    پمپ روغن ضعیف
 چک سیستم کنترل فن رادیاتور  سیستم معیوب کنترل فن رادیاتور

 عیب یابی سیستم ترمز ترمزهاي ضعیف شده است
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 یابی کالچ هیدرولیکی عیب کالچ ضعیف شده (گیربکس دستی) است
 سرسیلندر  بازدید واشر سرسیلندر سوخته است

 پر کردن مجدد سیستم خنک کننده  نشتی هوا در سیستم خنک کننده 
شمع معیوب (رسوب گرفتگی، شکاف  مصرف سوخت نامناسب

 نامناسب و الکترودهاي سوخته و غیره)

 بازدید شمع 

نامناسب بودن دور آرام موتور و یا  "شرایط  دور موتور در دور آرام زیاد است
 "کاهش دور موتور به دور آرام

 IATیا بازدید سنسور  APPبازدید سنسور   MAfو یا  ECTعملکرد ضعیف سنسور 
  MAFو

 بازدید دریچه گاز روي خودرو  دریچه گاز معیوب
  APPبازدید سنسور   معیوب APPسنسور 

 چک مدار انژکتور   انژکتورهاي معیوب
ECM بازدید   معیوبECM  و مدار آن 

 فشار کمپرس  چک فشار کمپرس پایین
 بازدید سوپاپ و گاید آن  نشیمنگاه ضعیف شده سوپاپ

 یابی ترمز عیب ترمزها ضعیف شده است
 یابی کالچ هیدرولیکی عیب کالچ ضعیف شده است (گیربکس دستی)

 ت ترموستا بازدید ترموستات خراب
 مربوط به تایر توضیحات فشار نامناسب باد الستیک

 مقدماتی فشار سوخت  چک فشار سوخت نامناسب
  OCV بازدید  خراب VVTسیستم 

 -مصرف بیش از حد روغن موتور
 نشتی روغن

 سرسیلندر  بازدید واشر سرسیلندر سوخته است
 بازدید زنجیر تایم  نشتی روغن از کاسه نمد پولی میل لنگ

ورود  -بیش از حد روغن موتورمصرف 
 روغن به محفظه احتراق

 بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون  پیستون رینگ چسبانده است
 بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون  پیستون و سیلندر ساییده شده است

 بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون  رینگ و شیار رینگ ساییده شده است
 بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون  نامناسب پیستونلقی 

کاسه نمد ساق سوپاپ سایش یافته و یا 
 صدمه دیده است

 بازدید سوپاپ و گاید آن 

 بازدید سوپاپ و گاید آن  ساق سوپاپ سایش یافته است
پاسخ ضعیف  - گاز نخوردن موتور

پدال گاز. در تمام سرعتهاي خودرو 
بیافتد. معموال در ممکن است اتفاق 

 شروع حرکت شرایط بدتر می باشد

شمع معیوب یا شکاف شمع از تنظیم خارج 
 شده است

 شمع  بازدید

 فشار سوخت  چک فشار سوخت نامناسب
و  MAFیا سنسور  ECTبازدید سنسور   MAfو یا  ECTعملکرد ضعیف سنسور 

IAT  
 بازدید دریچه گاز روي خودرو  دریچه گاز معیوب

  APPبازدید سنسور   معیوب APPسنسور 
 چک مدار انژکتور   انژکتورهاي معیوب
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ECM بازدید   معیوبECM  و مدار آن 
  "بیش از حد گرم شدن موتور"شرایط  گرم شدن بیش از حد موتور

 فشار کمپرس  چک فشار پایین کمپرس
در سرعت ثابت  -نوسان قدرت موتور

و یا وضعیت ثابت دریچه گاز قدرت 
خروجی موتور تغییر می کند. تغییري 
در وضعیت پدال گاز ایجاد نمی شود 

م و زیاد می ولی سرعت خودرو ک
 شود.

شمع معیوب (رسوب گرفتگی، شکاف 
 نامناسب و الکترودهاي سوخته و غیره)

 شمع  بازدید

 فشار سوخت  چک فشار متغیر سوخت
یا پیچ  مسیرهاي سوخت صدمه دیده  و

 خورده است

 مقدماتی فشار سوخت  چک

پمپ سوخت معیوب ( فیلتر پمپ مسدود 
 شده است)

 چک پمپ بنزین و مدار آن 

  IATو  MAFبازدید سنسور  MAFعملکرد ضعیف سنسور 
 مدار انژکتور  چک  انژکتور معیوب

ECM بازدید   معیوبECM  و مدار آن 
 بازدید دریچه گاز روي خودرو  دریچه گاز معیوب

  APPبازدید سنسور   معیوب APPسنسور 
  OCV یدبازد  خراب VVTسیستم 

با تغییر در  - کوبش بیش از حد
دریچه گاز کوبش پیوسته در سیلندر 

بوجود می آید که همانند صداي 
 ترکیدن ذرت بو داده می باشد

 شمع  بازدید شمع معیوب
  "بیش از حد گرم شدن موتور"شرایط  گرم شدن بیش از حد موتور

فیلتر سوخت  (پمپ بنزین معیوب) یا 
 خطوط سوخت مسدود شده است

مقدماتی فشار سوخت  یا چک پمپ  چک
 بنزین و مدار آن 

نشتی هوا در منیفلد ورودي و یا واشر دریچه 
 گاز

  چک سیستم هواي ورودي

یا  ECTعملکرد ضعیف سنسور کوبش،
MAF 

یا   ECTبازدید سنسور کوبش  ،سنسور 
  IATو MAFسنسور 

 مدار انژکتور  چک  انژکتورهاي معیوب
ECM بازدید   معیوبECM  و مدار آن 

بازدید سیلندر،پیستون و رینگ پیستون  و  رسوب بیش از حد در محفظه احتراق
 بازدید سرسیلندر 

  فشار نامناسب سوخت
 فیلتر سوخت کثیف •
شیلنگ سوخت کثیف و یا مسدود  •

 شده است
رگالتور فشار سوخت معیوب شده  •

 است
 پمپ بنزین معیوب •

 مقدماتی فشار سوخت  چک

  OCV بازدید  خراب VVTسیستم 
 شمع  بازدید شمع معیوب موتور قدرت ندارد

 کویل  بازدید کویل معیوب
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 بازدید سنسور کوبش  معیوبسنسور ضربه 
 مقدماتی فشار سوخت  چک مسیر سوخت مسدود شده است

 چک پمپ بنزین و مدار آن  عمل نکردن پمپ بنزین
نشتی هوا در منیفلد ورودي و یا واشر دریچه 

 گاز

  چک سیستم هواي ورودي

  "بیش از حد گرم شدن موتور"شرایط  حد موتورگرم شدن بیش از 
و MAFیا سنسور   ECTبازدید سنسور   MAFیا  ECTعملکرد ضعیف سنسور 

IAT  
 بازدید دریچه گاز روي خودرو  دریچه گاز معیوب

  APPبازدید سنسور   معیوب APPسنسور 
 مدار انژکتور  چک انژکتورهاي معیوب

ECM بازدید   معیوبECM  و مدار آن 
 عیب یابی سیستم ترمز ترمزها ضعیف شده است

 یابی کالچ هیدرولیکی عیب کالچ ضعیف شده است (گیربکس دستی)
 فشار کمپرس  چک فشار پایین کمپرس

  OCV بازدید  خراب VVTسیستم 
 روي خودرو  IMTبازدید شیر برقی خال  معیوب است IMTشیر برقی خال 

و یا دور  دور آرام موتور نامناسب است
  موتور به دور آرام نمی رود

 

 شمع  بازدید شمع معیوب
 کویل  بازدید کویل معیوب

 مقدماتی فشار سوخت  چک فشار سوخت نامناسب
نشتی هوا در منیفلد ورودي ،دریچه گاز یا 

 واشر سرسیلندر

  چک سیستم هواي ورودي

  EVAPبازدید کنیستر  سیستم معیوب کنترل بخارات بنزین
 مدار انژکتور  چک انژکتورهاي معیوب

و MAFیا سنسور   ECTبازدید سنسور   MAFیا  ECTعملکرد ضعیف سنسور 
IAT  

 بازدید دریچه گاز روي خودرو  مجموعه دریچه گاز معیوب
  APPبازدید سنسور   معیوب APPسنسور 
ECM بازدید   معیوبECM  و مدار آن 

اتصاالت شیلنگ هاي خال شل یا قطع 
 گردیده است

 چک اتصال یا قطعی شیلنگ خال

  PCVبازدید شیر  PCVعملکرد ناقص شیر 
 "گرم شدن بیش از حد موتور "شرایط  گرم شدن بیش از حد موتور

 فشار کمپرس  چک  فشار پایین کمپرس
 N32Aدینام  و  تست دینام و یا مدار آن معیوب است

  OCV بازدید  خراب VVTسیستم 
) یا HCآالینده هیدروکربن (

 ) بیش از حدCOمونواکسید کربن (

 شمع  بازدید معیوبشمع 
 کویل  بازدید کویل معیوب

 فشار کمپرس  چک  فشار پایین کمپرس
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  چک کردن گلوگاه مبدل ري سه راهه به سربآلودگی مبدل کاتالیزو
  EVAPبازدید کنیستر  سیستم معیوب کنترل بخارات بنزین

 مقدماتی فشار سوخت  چک فشار سوخت نامناسب
عیب در سیستم کنترل حلقه بسته (جبران 

یا  TP ،ECT) ( سنسور A/Fپسخوراند 
MAF (معیوب 

بازدید دریچه گاز روي خودرو ، بازدید 
  IATو MAFیا سنسور   ECTسنسور 

 بازدید دریچه گاز روي خودرو  مجموعه دریچه گاز معیوب
  APPبازدید سنسور   معیوب APPسنسور 

 مدار انژکتور  چک انژکتور معیوب
ECM بازدید   معیوبECM  و مدار آن 

 — موتور در دماي مناسب کار نمی کند
 بازدید فیلتر هوا وتمییز کردن آن  فیلتر مسدود شده هوا
 چک خال موتور   نشتی در سیستم خال

  OCV بازدید  خراب VVTسیستم 
) NOxنیتروژن (آالینده اکسیدهاي 

 بیش از حد

 بازدید زمانبندي جرقه زنی  زمانبندي نامناسب جرقه زنی
  چک کردن گلوگاه مبدل آلودگی مبدل کاتالیزوري به سرب

 مقدماتی فشار سوخت  چک فشار نامناسب سوخت
عیب در سیستم کنترل حلقه بسته (جبران 

یا  TP ،ECT) ( سنسور A/Fپسخوراند 
MAF (معیوب 

بازدید دریچه گاز روي خودرو ، بازدید 
  IATو MAFیا سنسور   ECTسنسور 

 بازدید دریچه گاز روي خودرو  مجموعه دریچه گاز معیوب
  APPبازدید سنسور   معیوب APPسنسور 

 مدار انژکتور  چک انژکتور معیوب
ECM بازدید   معیوبECM  و مدار آن 

  OCV بازدید  خراب VVTسیستم 

و موتور خاموش چراغ موتور روشن نمی شود(ولی موتور   ONهنگام قرار دادن دکمه استارت در حالت 
  روشن می شود.)

  خیر  بله  نوع فعالیت  گام
  چک کد خطا  1

  را بررسی نمایید. CAN)کد خطا مربوط به ارتباطات 1
  آیا خطایی وجود دارد؟ 

به بخش مربوط به عیب 
یابی کد خطاي مربوطه 

  مراجعه نمایید.

  بروید. 2به گام 

  چک کد خطا  2
 )کد خطاي جلوي آمپر را بررسی نمایید.1

  آیا خطایی وجود دارد؟

به بخش مربوط به عیب 
یابی کد خطاي مربوطه 

  مراجعه نمایید.

ECM  را تعویض کرده و
کد خطا را مجدد بررسی 

  نمایید.
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  بعد از روشن شدن موتور چراغ چک موتور روشن باقی می ماند
 خیر بلی نوع فعالیت  گام

 چک کد خطا 1
و  ECMموتور را روشن کنید و کد خطاي  •

TCM را چک کنید  
 آیا کد خطایی وجود دارد؟

به بخش مربوط به رفع عیب 
کد خطاي مربوطه مراجعه 

 نمایید

پشت آمپر را تعویض نمایید و 
دوباره چک کنید اگر چراغ 

 ECMچک هنوز روشن است 
را تعویض نمایید و دوباره چک 

 کنید
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DTC P0010  
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  )محل ایراد(قطعه معیوب  DTCتشخیص وضعیت 
P0010    مدار محرك مکانی میل سوپاپ :  

  تشخیص داده می شود  DTCدر صورت رخداد یکی از موارد زیر 
  آمپر کمتر باشد  2/0ثانیه از  2براي  OCVجریان مدار تحریک   -      

  % بیشتر باشد 45از    OCV duty ratioحتی اگر 
  آمپر بیشتر باشد 8/0ثانیه از  2براي  OCVجریان مدار تحریک   -      

  % کمتر باشد15از  OCVحتی اگر دور کاري 
    [ D/C 2تشخیص منطقی  ]. 

- OCV و یا مدار آن  
- ECM 

  
  وایرینگ دیاگرام

  
  

[A]:  کانکتورECM  B1:  مدار بدنهOCV  2. ECM 
A1:  مدار تحریکOCV  1. OCV   

   DTCروند تثبیت 
 در حالت سوئیچ بسته دستگاه عیب یاب را وصل نمایید. -1

 موتور را روشن کرده تا به دماي کاري مناسب برسد. -2

  % یا بیشتر باز گردد. توسط دستگاه دیاگ کنترل نمایید 30دقیقه در دور آرام کار کند، دریچه گاز به میزان  5موتور  -3
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  گام

1  
آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و 

  کنترل قرار گرفته است؟ ؟
  بروید 2به مرحله 

به بخش بررسی موتور و 
سیستم کنترل آالیندگی 

  آن رجوع کنید.

2  

   OCVبررسی مدار تحریک و بدنه 
قرار دهید  OFFدکمه استارت را در حالت بسته  -1
.  

  را جدا کنید. CO1  ،EO1و OCVکانکتور  -2
 CO1و ترمینالهاي  OCVصحت ارتباط کانکتور  -3
 ،EO1 .را بررسی نمایید  
  اگر کانکتورها سالم است.موارد زیر بررسی نمایید:-4

اهم 1کمتر از  A1  ،B1مقاومت بین مدار  •
 باشد.

و زمین بی نهایت  A1مقاومت بین مدار  •
 باشد.

و زمین بی نهایت  B1مقاومت بین مدار  •
 باشد.

و هر کدام از  A1مقاومت بین مدار  •
 : بی نهایت OCVترمینالهاي کانکتورهاي 

(دکمه استارت در  A1: 0-1Vولتاژ مدار  •
 )ONحالت 

(دکمه استارت در  B1: 0-1Vولتاژ مدار  •
 )ONحالت 

  آیا در وضعیت مناسبی است؟

 بروید  3به مرحله 
دسته سیم معیوب را 

  تعمیر یا تعویض کنید 

3  
  OCVبررسی 

1- OCV  را بررسی کنید  
  آیا در وضعیت مناسبی است؟

ECM  را تعویض کنید و
را بررسی  OCVمجدداً 
  نمایید.

OCV   را تعویض کنید  
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DTC P0011/P0012  
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  )محل ایراد(قطعه معیوب  DTCتشخیص وضعیت 
P0011    ادونس بیش از حد میل بادامک :  

 4درجه  به مدت  12اندازه گیري شده  CMPکار می کند ،  CMPهنگامی که سیستم کنترل 
 VVTزمانی که سیستم کنترل   [ D/C 2تشخیص منطقی  ]هدف جلوتر باشد،  CMPثانیه از 

  عمل می کند.

- OCV و یا مدار آن  
- CKP   
  صفحه سنسور -
- CMP   
  VVTمجراي عبور روغن  -
  CMPمحرك  -
 زمانسنجی دریچه  -
- ECM 

P0012    ریتارد بیش از حد میل بادامک :  
 4درجه به مدت  15اندازه گیري شده  CMPکار می کند ،  CMPهنگامی که سیستم کنترل 

زمانی که سیستم کنترل   [ D/C 2تشخیص منطقی  ]هدف عقب تر باشد .  CMPثانیه از 
VVT .عمل می کند  
  

  وایرینگ دیاگرام

  
  هاي تشخیص داده شده در روند تثبیت  مقدم تر است مطمئن شوید که رفع عیب آن نیز مقدم باشد  DTCاز  DTCاگر یک  - توجه: 

  مطمئن شوید در رفع عیب شرایط زیر برقرار شده باشد:
  P0340.یا   P0010- P0335نمایش کد خطاي  •
       - BARO < 75 ) پوند بر اینج مربع) 8/10اتمسفر یا  75/0کیلو پاسکال  

    DTCروند تثبیت 
 دستگاه دیاگ را در زمان خاموش خودرو به آن وصل کنید. -1
 موتور روشن شده و  تا دماي عادي کار کند . -2
 % یا بیشتر حرکت کنید.30ثانیه  با زاویه دریچه گاز  30با خودرو به مدت  -3

   DTCرفع عیب 
  خیر  هبل  اقدام  گام

آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و کنترل قرار   1
  گرفته است؟

  

به بخش بررسی موتور و   بروید 2به مرحله 
سیستم کنترل آالیندگی آن 

  رجوع کنید.
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  DTCبررسی   2
1- DTC . را بررسی کنید  

  وجود دارند؟ P0012و  P0011هایی غیر از DTCآیا 

 DTCبه بررسی کاربردي 
  بپردازید

  بروید 3به مرحله 

   OCVبررسی مدار تحریک و بدنه   3
 DTC P0010قسمت  2را مطابق مرحله  A1 ،B1مدار -1

  بررسی کنید.
  آیا مناسب هستند؟

دسته سیم معیوب را   بروید 4به مرحله 
  تعویض کنید 

  بررسی فشار روغن   4
   .فشار روغن را بررسی کنید -1

  آیا مناسب است؟

قطعه معیوب را تعویض   بروید 5به مرحله 
  کنید.

     OCVبررسی مشاهده اي مدار روغن   5
  سرسیلندر را جدا کنید  -1
  بررسی کنید  OCVنشت روعن را از  -2

  آیا شرایط مطلوب است؟

قطعه معیوب را تعویض   بروید 6به مرحله 
  کنید

  و صفحه آن CKPبررسی سنسور   6
  و صفحه آن را بررسی کنید CKPسنسور  -1

   CKPبررسی سنسور  -      
  بررسی صفحه سنسور -      

  آیا شرایط مطلوب است؟ 

قطعه معیوب را تعویض   بروید 7به مرحله 
  کنید 

  و سیگنال روتور آن CMPبررسی سنسور   7
  و سیگنال روتور آن را بررسی کنید CMPسنسور  -1

قطعه معیوب را تعویض   بروید 8به مرحله 
  کنید 

   OCVبررسی   8
1- OCV  را جدا نمایید  
2- OCV . را از نظر گرفتگی و رسوبات بررسی کنید  

  آیا شرایط مطلوب است؟

را تعویض یا تعمیر  OCV  بروید 9به مرحله 
  کنید 

   OCVبررسی   9
1- OCV  .را بررسی نمایید  

  آیا شرایط مطلوب است؟

  را تعویض کنید OCV  بروید 10به مرحله 

   CMPبررسی محرك   10
  را بررسی کنید  CMPمحرك  -1

را تعویض  CMPمحرك   بروید 11به مرحله 
 کنید

  بررسی زمانسنجی سوپاپ    11
   زمان سنجی سوپاپ را بررسی کنید -1

ECM  را تعویض کنید و
کد خطا را مجدد بررسی 

  نمایید.

زمان سنجی سوپاپ تنظیم 
 کنید
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DTC P0031/P0032  
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  )محل ایراد(قطعه معیوب  DTCتشخیص وضعیت 
P0031  ورودي پایین مدار گرمکن :HO2S   1(سنسور(  

حتی اگر نسبت   [ D/C 2تشخیص منطقی  ]ولت کمتر است .  6از  A/Fولتاژ خروجی مدار گرمکن 
control duty  گرمکن سنسورA/F  باشد.90کمتر از %  

و یا مدار  HO2S گرمکن -
  آن
   HO2Sرله گرمکن  -
- ECM P0032  ورودي باال مدار گرمکن :HO2S    1(سنسور(  

حتی اگر نسبت   [ D/C 2تشخیص منطقی  ]ولت بیشتر است .  6از  A/Fولتاژ خروجی مدار گرمکن 
control duty  گرمکن سنسورA/F  باشد.90بیشتر از % 

  
  وایرینگ دیاگرام

  
[A]:  کانکتورECM  A1:  مدار سیگنال  سنسورA/F)-( 4. سیم روکش دار 
A1:  مدار تغذیه گرمکن سنسورA/F 1. فیوز"O2 HTR" 5. ECM 
A2:  مدار تحریک گرمکن سنسورA/F 2. رله گرمکنHO2S    
A3:  مدار سیگنال سنسورA/F (+) 3.  سنسورA/F   

  
  DTCروند تثبیت 

P0031  
 قرار دهید.  ONثانیه در حالت  10دکمه استارت را فشار داده و آنرا به مدت -1

P0032  
  دقیقه قرار دهید. 1موتور را در دور آرام به مدت -1

   DTCرفع عیب 
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  خیر  بله  اقدام  گام

آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و   1
  کنترل قرار گرفته است؟ 

به بخش بررسی موتور و   بروید 2به مرحله 
سیستم کنترل آالیندگی آن 

  رجوع کنید.
   A/Fبررسی مدار منبع تغذیه سنسور   2

  قرار دهید. OFFدکمه استارت را در حالت -1
  را جدا کنید . A/Fسوییچ را بسته و کانکتور  -2
  و صحت اتصال پایه هاي آن را بررسی کنید . A/Fکانکتور  -3
اگر کانکتورها سالم است دکمه استارت را در وضعیت  -4

  ) قرار دهید . ONباز(
  با ولتاژ باتري برابر باشد . A1یید که ولتاژّ مدار بررسی نما -5

  آیا شرایط مطلوب است؟

دسته سیم یا قطعه معیوب را   بروید 3به مرحله 
  تعویض کنید 

  A/Fبررسی مدار تحریک گرمکن   3
  قرار دهید. OFFدکمه استارت را در حالت -1
  را جدا نمایید. CO1  ،EO1کانکتورهاي -2
  را بررسی نمایید.  ECMاي ارتباط صحیح کانکتوره-3
  اگر کانکتورها سالم است.موارد زیر را بررسی نمایید:-4

 اهم 1: کمتر از A2 مقاومت مدار  •
 و زمین: بی نهایت A1مقاومت بین مدار  •
و هر کدام از ترمینال  A2مقاومت بین ترمینال مدار  •

 : بی نهایتA/Fهاي کانکتور 
  )ON(در حالت دکمه استارت  A2 : 0-1Vولتاژ مدار  •

دسته سیم معیوب را تعویض   بروید  4به مرحله 
  کنید 

    A/Fبررسی سنسور   4
  را بررسی کنید. A/F گرمکن سنسور -1

  آیا شرایط مطلوب است؟

ECM  را تعویض کنید و
را  A/Fمجدداً سنسور 

  بررسی نمایید.

  را تعویض کنید A/F سنسور
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DTC P0037/P0038  
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  )محل ایراد(قطعه معیوب  DTCتشخیص وضعیت 
P0037  ورودي پایین مدار گرمکن :HO2S    
تشخیص  ]ولت کمتر است .  95/8از  HO2Sثانیه ولتاژ خروجی مدار گرمکن  5بمدت 

  % است.75کمتر از  H025گرمکن   control dutyحتی اگر نسبت  [ D/C 2منطقی 
   

  و یا مدار آن HO2S گرمکن -
   HO2Sرله گرمکن  -
- ECM 

P0038  ورودي باال مدار گرمکن :HO2S    
تشخیص  ]ولت بیشتر  است .  95/8از  HO2Sثانیه ولتاژ خروجی مدار گرمکن  5بمدت 

  % است.25بیشتر از  H025گرمکن   control dutyحتی اگر نسبت   [ D/C 2منطقی 
 

  وایرینگ دیاگرام

  
  
]A:[  کانکتورECM  A4: HO2S سیم روکش دار .4 مدار بدنه 

A1: HO2S 1 مدار تغذیه گرمکن سنسور. “O2 HTR ”5 فیوز. ECM 

A2: HO2S 2  مدار تحریک گرمکن. HO2S رله گرمکن        

A3: HO2S 3  مدار سیگنال. HO2S 
  

   DTCروند تثبیت 
  دماي عملکرد نرمال برسد.موتور را روشن نموده تا گرم شده و دماي آن به  -1
  موتور یک دقیقه در دور آرام کار کند -2
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   DTCرفع عیب 
 
  خیر  بله  اقدام  گام

آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و   1
  کنترل قرار گرفته است؟ ؟

به بخش بررسی موتور و سیستم   بروید 2به مرحله 
کنترل آالیندگی آن رجوع 

  کنید.
   HO2Sبررسی مدار منبع تغذیه سنسور   2

  قرار دهید. OFFدکمه ي استارت را در وضعیت -1
  را جدا کنید.  H025کانکتو -2
  وصحت پایه هاي آن را بررسی نمایید.  H025کانکتور -3
  ONاگر اتصاالن سالم است دکمه ي استارت را در حالت -4

  قرار دهید.
  یید: ولتاژ باتري و زمین را بررسی نما A1ولتاژ بین مدار-5

  آیا شرایط مطلوب است؟

سیم کشی یا قطعات معیوب را   بروید 3به مرحله 
  تغییر یا تعویض نمایید. 

  HO2Sبررسی مدار تحریک گرمکن   3
  قرار دهید. OFFدکمه ي استارت را در وضعیت -1
  را جدا کنید. CO1  ،EO1کانکتورهاي -2
  را بررسی نمایید. EO1  ،CO1صحت پایه هاي کانکتورهاي -3
  موارد زیر را بررسی نمایید:-4

 اهم 1: کمتر از A2مقاومت مدار  •
 و زمین: بی نهایت A2  مقاومت بین مدار •
با هر پایه ي  A2مقاومت بین مدار پایه ي مدار  •

 : بی نهایتH025کانکتور 
 A2: 0-1 Vولتاژ مدار  •

  باشد.) ON(در زمانی که استارت در حالت 
  است؟آیا شرایط مطلوب 

  

سیم کشی معیوب را تغییر یا  بروید  4به مرحله 
  تعویض نمایید.

    HO2Sبررسی سنسور   4
  را بررسی کنید . HO2S گرمکن سنسور -1

  آیا شرایط مطلوب است؟

ECM . سنسور  را تعویض کنید HO2S را تعویض کنید  
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DTC P0101 
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  )ایراد(قطعه معیوبمحل   DTCتشخیص وضعیت 
P0101  برد(رنج)/کارایی سنسور :MAF 
ثانیه تفاوت مقادیر اندازه گیري شده سنسور با مقادیر تخمینی از مقدار مشخصه بیشتر  7بمدت 
  باشد .

   [ D/C 2تشخیص منطقی  ]

  سیستم دود -
  سیستم هواي ورودي -
  یا خود آن MAFمدار  -
  مجموعه دریچه گاز -
- ECM 

  
  (نقشه سیم بندي )دیاگرام 

  
A:[  کانکتور ECM A3:  مدار بدنه سنسور MAF  1.  سنسور MAF 

A1:   مدار منبع تغذیه سنسورMAF  B1:  مدار سیگنال سنسورIAT  2.  سنسورIAT  

A2:   مدار سیگنال سنسورMAF  B1:    مدار بدنه سنسور IAT  3. ECM  
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  DTCروند (پروسه ) تثبیت 
  اخطار :  

که یک آزمون جاده اي انجام می دهید جایی را براي انجام آن انتخاب کنید که ترافیک نداشته یا احتمال بروز حادثه هنگامی  -
  ترافیکی نباشد و به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه بسیار احتیاط کنید .

  ت گیرد .آزمون جاده اي باید توسط دو نفر شامل یک راننده و یک آزمونگر در سطح جاده صور  -
  توجه : 

  هاي تشخیص داده شده در روند تثبیت  مقدم تر است مطمئن شوید که رفع عیب آن نیز مقدم باشد . DTCاز  DTCاگر یک  -
  دقت نمایید که شرایط زیر برقرار باشد:-

 500rpm =>دور موتور •
 وجود نداشته باشد. P0223 یا  P0102-P0103 - P0122–P0123-P0222خطاهاي  •

  موتور را روشن کرده و تا دماي کاري آن را گرم کنید .  -1
  مایل در ساعت )  62تا  37کیلومتر در ساعت (  100تا  60دقیقه خودرو را در سرعتی بین  1براي  -2

  برانید .
   DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  گام
آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و کنترل قرار   1

  گرفته است؟ ؟
به بخش بررسی موتور و   بروید 2به مرحله 

سیستم کنترل آالیندگی آن 
  رجوع کنید.

  DTCبررسی   2
1- DTC  را بررسی کنید  

  وجود دارد ؟ P0101هایی غیر از  DTCآیا 

هاي  DTCمراجعه به 
  کاربردي 

   .بروید3 به مرحله 

  بررسی در سیستم اگزوز و هواي ورودي   3
ورودي  را از لحاظ ترك  خوردگی و هواي  سیستم اگزوز و -1

  گرفتگی بررسی کنید .
  آیا شرایط مطلوب است؟

قطعات معیوب را تعمیر یا   بروید 4به مرحله 
  .تعویض کنید

    MAFبررسی منبع تغذیه سنسور  4
و  MAFو کانکتور سنسور  OFFدکمه استارت در حالت  -1

  را در آورید.  IATسنسور 
  صحت اتصال پایه هاي کانکتور آن را بررسی کنید  -2
اگر سالم هستند بررسی کنید که  ولتاژ بیین منبع تغذیه  -3

) و بدنه خودرو برابر ولتاژ باتري در حالت  MAF (A1سنسور 
ON . دکمه استارت باشد  

 آیا شرایط مطلوب است؟

دسته سیم معیوب را تعویض  بروید 5به مرحله 
 .  .یا تعمیر کنید

  MAFبررسی مدار بدنه سنسور   5
با ولتاژ باتري برابر   A3و   A1 بررسی کنید ولتاژ بین مدار -1

  باشد 
   آیا شرایط مطلوب است؟

  را تعمیر نمایید. A3مدار   بروید 6به مرحله 

دسته سیم معیوب را تعویض   بروید 7به مرحله    MAFبررسی سیگنال مدار سنسور   6
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  قرار دهید.  OFFدکمه استارت را در حالت -1
  را بررسی نمایید. CO1  ،EO1 کانکتورهاي  -2
  اگر پایه ها سالم است موارد زیر را بررسی نمایید:-4

 اهم 1: کمتر از  A1مقاومت مدار  •
 و بدنه: بی نهایت A2مقاومت بین  •
و هر پایه از کانکتور  A2مقاومت بین پایه مدار  •

 : بی نهایت  MAF8IATسنسور 
 A2 : 0-1Vولتاژ مدار  •

  باشد.) ONاستارت  (در حالت دکمه

  یا تعمیر کنید .

  MAFبررسی سنسور   7
  را بررسی کنید  MAFسنسور  -1

  آیا در وضعیت مناسب است ؟

را  MAFو  IATسنسور   بروید 8به مرحله 
  تعویض کنید

  بررسی مجموعه دریچه گاز  8
  کارایی مجموعه دریچه گاز را بررسی کنید -1
  آیا در وضعیت مناسب است ؟ 

ECM   مجموعه دریچه گاز را تعویض   را تعویض کنید
  کنید
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DTC P0102/P0103 
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 
  )محل ایراد(قطعه معیوب  DTCتشخیص وضعیت 

P0102  ورودي پایین مدارسنسور :MAF   
  ولت کمتر است .  15/0ثانیه از  5به مدت  MAFولتاژ خروجی مدار سنسور 

P0102  ورودي باال مدارسنسور :MAF   
تشخیص منطقی  ]ولت بیشتر است .  85/4ثانیه از  5به مدت  MAFولتاژ خروجی مدار سنسور 

2 D/C ]   

  یا خود آن MAFمدار  -
- ECM 

  دیاگرام (نقشه سیم بندي )

  
  DTCروند (پروسه ) تثبیت 

  توجه : 
  ثانیه سوییچ را باز کنید. 10بمدت   -1

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  گام

آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و کنترل قرار گرفته   1
  است؟ ؟

به بخش بررسی موتور و سیستم   بروید 2به مرحله 
  کنترل آالیندگی آن رجوع کنید.

   MAFبررسی مدار سنسور   2
کد خطاي  6تا  4مطلبق با مرحله ي  A3و  A1- A2مدار -1

P0101  .بررسی نمایید  
  آیا شرایط مطلوب است؟ 

سیم و کانکتور دسته سیم را   بروید 3به مرحله 
  تعمیر یا تعویض کنید 

   MAF بررسی سنسور   3
  را بررسی کنید MAF سنسور  -1

  آیا شرایط مطلوب است؟

ECM  را تعویض
  کنید 

MAF  وIAT را تعویض کنید  
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DTC P0111 
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  محل ایراد(قطعه معیوب)  DTCتشخیص وضعیت 
P0111  برد(رنج)/ کارایی مدار سنسوردماي هواي ورودي :IAT    

  تغیر نکند .  IATولتاژ خروجی سنسور 
   [ D/C 2تشخیص منطقی  ]

یا خود  IATمدار سنسور  -
  آن
- ECM 

  
  )دیاگرام (نقشه سیم بندي 

  
  DTCروند (پروسه ) تثبیت 

  اخطار :  
هنگامی که یک آزمون جاده اي انجام می دهید جایی را براي انجام آن انتخاب کنید که ترافیک نداشته یا احتمال بروز حادثه  -

  ترافیکی نباشد و به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه بسیار احتیاط کنید .
  ر شامل یک راننده و یک آزمونگر در سطح جاده صورت گیرد .آزمون جاده اي باید توسط دو نف  -
  

  توجه : 
  هاي تشخیص داده شده در روند تثبیت  مقدم تر است مطمئن شوید که رفع عیب آن نیز مقدم باشد . DTCاز  DTCاگر یک  -
  شرایط زیر بایستی برقرار باشد. -

       - ECT < 70  ) درجه فارنهایت ) 158درجه سانتیگراد 
  وجود نداشته باشد.  P0118یا  P0112–P0113 –P0117خطاهاي -       

  موتور را روشن کرده و تا دماي کاري آن را گرم کنید .  -1
  کیلومت در ساعت برانید . 100تا  60دقیقه خودرو در سرعت  10براي  -2
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  گام

بررسی و کنترل قرار گرفته آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد   1
  است؟ ؟

به بخش بررسی موتور و   بروید 2به مرحله 
سیستم کنترل آالیندگی 

  آن رجوع کنید.
  DTCبررسی   2

1- DTC  را بررسی کنید  
  وجود دارد ؟ P0111هایی غیر از  DTCآیا 

هاي  DTCمراجعه به 
  کاربردي 

  بروید  3به مرحله 

  و بدنه  IATبررسی سیگنال مدار سیگنال سنسور   3
  قرار دهید.  OFFدکمه استارت را در حالت -1
  را جدانمایید. IATو  CO1 ، EO1 ،MAFکانکتورهاي -2
  صحت پایه هاي کانکتورها را بررسی نمایید.-3
  اگر پایه ها سالم است موارد زیر را بررسی کنید:-4

 اهم 1کمتر از :  B2- B1مقاومت هر کداماز مدارهاي  •
و  MAF & IATبین کانکتور سنسور  B1مقاومت در مدار  •

 بدنه: بی نهایت
 MAF & IAT و هر پایه ا ز سنسور  B1مقاومت پایه مدار  •

 : بی نهایت
 & MAF و هر پایه ا زسنسور B2مقاومت بین پایه مدار  •

IAT بی نهایت : 
  آیا شرایط مطلوب است ؟ 

را  سیم کشی معیوب  بروید 4به مرحله 
  تعویض یا تعمیر کنید .

   IATبررسی سنسور   4
  را بررسی کنید  IATسنسور  -1

  آیا در وضعیت مناسب است ؟

ECM  را باECM 
مناسب تعریف شده 

   عوض کنید

را  MAFو  IATسنسور 
  تعویض کنید

DTC P0112/P0113  
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  )محل ایراد(قطعه معیوب  DTCتشخیص وضعیت 
P0112  ورودي پایین مدار :IAT   
 2تشخیص منطقی  ]ولت کمتر است .  15/0از  IATثانیه ولتاژ خروجی مدار سنسور  5بمدت 

D/C ]    

  و یا مدار آن IATسنسور  -
- ECM 

P0113 ورودي باال مدار مدار سنسور :IAT  
 2تشخیص منطقی  ]ولت بیشتر است .  85/4از  IATثانیه ولتاژ خروجی مدار سنسور  5بمدت 

D/C ]   

  
  وایرینگ دیاگرام
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   DTCروند تثبیت 

  قرار دهید . ONثانیه در وضعیت  10سوییچ را براي  -1
   DTCرفع عیب 

 
  خیر  بله  اقدام  گام

آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و   1
  کنترل قرار گرفته است؟ ؟

به بخش بررسی موتور و   بروید 2به مرحله 
سیستم کنترل آالیندگی آن 

  رجوع کنید.
  IAT بررسی سنسور  2

 P0111خطاي   3را مطلبق مرحله ي  B2-B1مدار -1
  بررسی نمایید

  آیا شرایط مطلوب است؟ 

دسته سیم معیوب را تعویض   بروید  3به مرحله 
  کنید

   IATبررسی سنسور   3
  را بررسی کنید . IATسنسور  -1

ECM . سنسور   را تعویض کنیدIAT  وMAF  تعویض
  کنید
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DTC P0116 
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  )محل ایراد(قطعه معیوب  DTCتشخیص وضعیت 
P0116   برد(رنج)/ کارایی مدار سنسوردماي مایع خنک کننده موتور :  

  باشد.  C°70کمتر از  ECTدقیقه تغییر نکند وقتی که  2ولتاژ خروجی براي مدت 
   [ D/C 2تشخیص منطقی  ]

  یا خود آن ECTمدار سنسور  -
  ترموستات -
- ECM 

  
  وایرینگ دیاگرام

  
 ]A:[   کانکتورECT A2:   بدنه سنسورECT 2. ECM  

A1:  مدار سیگنال سنسورECT    1.   سنسورECT      

  DTCروند (پروسه ) تثبیت 
  توجه : 

  هاي تشخیص داده شده در روند تثبیت  مقدم تر است مطمئن شوید که رفع عیب آن نیز مقدم باشد . DTCاز  DTCاگر یک  -
  شرایط زیر بایستی برقرار باشد. -

       - ECT >70   درجه سانتیگراد  
  موجود نباشد. P0118یا  P0117- P0103- P0102خطاهاي   -       
      

  را گرم کنید . موتور را روشن کرده و تا دماي کاري آن  -1
  دقیقه خودرو در دور آرام کار کند . 2براي  -2

  برانید .
   DTCرفع عیب 
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  خیر  بله  اقدام  گام
آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و کنترل قرار   1

  گرفته است؟ ؟
به بخش بررسی موتور و   بروید 2به مرحله 

سیستم کنترل آالیندگی آن 
  رجوع کنید.

  DTCبررسی   2
1- DTC  را بررسی کنید  

  وجود دارد ؟ P0116هایی غیر از  DTCآیا 

هاي  DTCمراجعه به 
  کاربردي 

  بروید. 3به مرحله 

  و بدنه  ECTبررسی سیگنال مدار سیگنال سنسور   3
  باشد.  OFFدکمه استارت در حالت  -1
  را جدا کنید ECTو  EO1 – CO1کانکتور -2
را   ECTو سنسور  EO1- CO1صحت اتصال پایههاي -3

  بررسی نمایید.
  اگر کانکتورها سالم است موارد زیر را بررسی نمایید:-4

 اهم 1: کمتر از  A2- A1مقاومت هر مدار  •
و بدنه:  ECTبین کانکتور سنسور  A1مقومت مدار  •

 بی نهات
و هر پایه از کانکتور سنسور  A1مقومت بین پایه  •

ECTبی نهات : 
 A2- A1:0-1 Vولتاژ مدار  •

  ) ON(در حالت دکمه ي استارت 
  آیا شرایط مطلوب است ؟

دسته سیم معیوب را تعویض   بروید 4به مرحله 
  یا تعمیر کنید.

   ECTبررسی سنسور   4
  را بررسی کنید  ECTسنسور  -1

  آیا در وضعیت مناسب است ؟

ECM  را باECM  مناسب
   تعریف شده عوض کنید

را تعویض  ECTسنسور 
  کنید

  ترموستاتبررسی   5
  ترموستات بررسی شود-1

ECM .ترموستات تعویض شود.  تعویض شود  
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DTC P0117/0118  
  و مکان بروز ایراد DTCتشخیص وضعیت 

  
  )محل ایراد(قطعه معیوب  DTCتشخیص وضعیت 

DTC P0117  :   مدار پایین سنسور دماي مایع خنک کننده موتور   
  ) D/C 2ولت کمتر باشد. ( تشخیص منطقی  15/0ثانیه از  5بمدت  ECTولتاژ خروجی سنسور 

و مدارات  ECTسنسور  -
  آن
- ECM   DTC P0118  :   مدار باال سنسور دماي مایع خنک کننده موتور   

  )  D/C 2ولت بیشتر باشد. ( تشخیص منطقی  85/4ثانیه از  5بمدت  ECTولتاژ خروجی سنسور 

  
  بنديدیاگرام (نقشه) سیم 

   DTCروند تثبیت 
  ثانیه باز نمایید. 10سوییچ را به مدت  -1

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  گام

آیا موتور و سیستم کنترل آالیندگی مورد بررسی و کنترل قرار   1
  گرفته است؟ 

بررسی سیستم کنترل  "به   بروید 2به مرحله 
  " J124Bموتور و انتشار : 

   ECTبررسی مدار سنسور   2
  بررسی نمایید.  P0116کد خطاي  3را مطابق مرحله  A2و  A1مدار  -1

  آیا شرایط مطلوب است ؟

دسته سیم معیوب را   بروید 3به مرحله 
  تعویض یا تعمیر کنید

  ECTبررسی سنسور  3
  را بررسی کنید . ECTسنسور  -1

 آیا شرایط مطلوب است ؟

ECM  را تعویض
 کنید

را تعویض  ECTسنسور 
 کنید .
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