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  سیستم کنترل
  احتیاط ها

  احتیاط ها 

  سیستم کنترل احتیاط هاي 
  احتیاط هاي کلی

  به احتیاط هاي کلی مراجعه نمایید

  احتیاط ها براي سرویس مدار الکترونیک
  نمایید.به احتیاط ها براي سرویس مدار الکترونیک مراجعه 

  اتصاالتاحتیاط براي 
  به احتیاط براي بست ها مراجعه نمایید.

   ECMاحتیاط ها براي جایگزینی 
  به احتیاط ها براي جایگزینی مراجعه نمایید.

  احتیاط هاي ترمز و چرخ
  به احتیاط ها براي ترمز و چرخ مراجعه نمایید.

  4WDرویس مدل ساحتیاط ها براي 
  مراجعه نمایید. 4WDبه احتیاط ها براي سرویس مدل 

  اخطارهاي ایربگ
  به اخطارها براي ایربگ مراجعه نمایید.

  نکات مربوط به مونتاژ مجدد دسته سیم ها
در هنگام نصب دسته سیم ها مطمئن شوید که از نکات مربوط به مونتاژ مجدد دسته سیم ها آگاهی دارید. در غیر این 

  دادن عیوب الکتریکی وجود دارد.صورت امکان رخ 

  CANاحتیاط ها براي سیستم ارتباطی 
  مراجعه نمایید. CANبه احتیاط ها براي سیستم ارتباطی 

  ESPاحتیاط ها براي خودروهاي مجهز به سیستم 
  مراجعه نمایید ESPبه احتیاط هاي براي خودروهاي مجهز به سیستم 
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  لرکنتکروز سیستم 

  احتیاط ها

  براي در عیب یابیاحتیاط ها 
، کابل باطري ، سیم  ECM، کانکتور  DTCکنترل می شود، قبل از تطبیق کد تشخیص عیب  ECMکروز کنترل توسط   

  پاك خواهد شد. ECMذخیره شده در  DTCاتصال بدنه ، یا فیوز اصلی جدا نشود . در صورت جدا شدن 
  DTC  ذخیره شده در حافظهECM . را می توان توسط ابزار عیب یاب کنترل و پاك نمود  

تا از چگونگی استفاده و عملکرد  قبل از استفاده از ابزار عیب یاب ، با دقت راهنماي عملکرد آن را مطالعه کرده •
  هاي در دسترس آن مطلع شوید.

  العه نموده اید.را مط CANمطمئن شوید که قبل از بررسی اقدامات احتیاطی مربوط به سیستم ارتباطی  •

  تشریح کلی

  ساختار سیستم کروز کنترل
جهت ثابت نگه داشتن سرعت در هنگام رانندگی با سرعت باال می باشد به طور مثال در اتوبان. این ه کروز کنترل سیستم ی

رکت ) یا باالتر بدون فشردن پدال گاز ح40km/h  )25mile/hسیستم به راننده اجازه میدهد با یک سرعت ثابت از 
کند.همچنین این سیستم عملگرهاي مثل تغییر سرعت خودرو بدون فشردن پدال گاز( البته با استفاده از سوئیچ هاي 

SET/COAST  وRES/ACC  غیر فعال کردن کروز کنترل (سوئیچ (CANCEL و ثبت سرعت در حافظه بصورت (
د. این سیستم اساساً شامل مجموعه دریچه گاز برقی ) دارRES/ACCاتوماتیک و بعد از غیر فعال سازي کروز کنترل (سوئیچ 

 ،ECM ) سوئیچ کروز کنترل (سوئیچ اصلی ،ON/OFF سوئیچ (SET/COAST  سوئیچ ،RES/ACC  سوئیچ ،
CANCEL.و غیره می باشد (  

  تشریح اجزاء و عملکرد هاي سیستم کروز کنترل
  عملکرد  اجزاء

ECM و دریچه گاز برقی  ECM  کنترل کننده مرکزي مجوع عملکرد ها شامل تنظیم سرعت ثابت ، کاربرد مجدد
  سرعت تنظیم شده ، غیر فعال کننده کروز کنترل در حد پائین سرعت

ECM  بازبودن دریچه گاز برقی را براي حفظ سرعت واقعی خودرو در سرعت تنظیم شده
  (مورد نظر) کنترل می کند.

  سوئیچ فشاري براي روشن و خاموش کردن سیستم کروز کنترل است.یک   )ON/OFFسوئیچ اصلی ( 

) خودرو در حالت حرکت و OFF) و سپس رها شود (ONهنگامیکه سوئیچ فشرده شد (  SET/COASTسوئیچ 
در حافظه  OFF) یا بیشتر است ، سرعت خودرو در لحظه 40km/h )25mile/hدر سرعت 

  ذخیره و نگهداري می شود.
ید بطور ممتد در حین روشن بودن کروز کنترل ، سرعت خودرو را تا با فشردن این کل
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) کم می کند. وقتیکه دست خود را از روي کلید برداشته ONزمانیکه کلید فشرده می شود (
)OFF سرعت همان لحظه خودرو در حافظه ذخیره شده و خودرو با همان سرعت ثابت (

  حرکت خواهد کرد.
بودن کروز سرعت خودرو را مطابق دفعات فشردن آن کم  فشردن این سوئیچ در حین فعال 

  میکند.

) به طور مستمردر حین فعال بودن کروز کنترل منجر به باال ONبا فشردن این سوئیچ ( RES/ACCسوئیچ 
) ، سرعت خودرو در آن OFFرها می شود ( رفتن سرعت خودرو می گردد . هنگامیکه کلید

با همان سرعت ثابت حرکت خواهد کرد. اگر سرعت لحظه در حافظه ذخیره شده و خودرو 
) بعد از غیر فعال شدن کروز کنترل ، فشردن این 40km/h )25mile/hخودرو بیشتراز 

بصورت لحظه اي  سرعت در خودرو قبل از غیر فعال سازي را ذخیره  ONسوئیچ در حالت 
  خواهد کرد.

به میزان  دفعات فشردن  فشردن این سوئیچ در حین فعال بودن کروز سرعت خودرو را
  زیاد خواهد کرد.

) فشرده شود ، کروز کنترل (کنترل دریچه) غیر فعال می ONدر هنگامیکه این سوئیچ ( CANCELسوئیچ 
  شود.

سنسور سرعت چرخ ( 
  سیگنال سرعت خودرو)

ECM  سیگنال سرعت را از  کنترل یونیتABS  یاESP  از طریق سیستم ارتباطی
CAN .دریافت می کند و با استفاده از آن سیگنال سرعت خودرو را محاسبه می کند  

نقطه تماس است .یک نقطه تماس در هنگام فشرده شدن پدال  2سوئیچ پدال ترمز داراي   سوئیچ چراغ تزمز
  است. ECMترمز جهت روشن نمودن چراغ ترمز و آماده سازي یک سیگنال ولتاژي براي 

دیگر نقطه تماس (سوئیچ موقعیت پدال ترمز)در هنگام فشرده شدن پدال ترمز باز می 
، قطع کندو درنتیجه کروز کنترل را غیر فعال می  ECMشود ، و تا تغذیه کروز کنترل را از 

  کند.
  این سوئیچ جهت غیر فعال سازي کروز کنترل نصب شده است .

سوئیچ موقعیت پدال کالچ 
  )M/T(مدل 

که پدال کالچ فشرده می شود ، سوئیچ پدال کالچ بسته شده و یک منفی براي هنگامی
ECM .ارسال می کند  

  کروز کنترل را غیر فعال می کند. ECMدر هنگام ورود این سیگنال 

TCM  مدل)CVT( TCM  طریق شبکه  موقعیت تغییر دنده و سیگنال موقعیت دنده را از سیگنالCAN به 
ECM می فرستد  .  

، سوئیچ  OFFو کروز کنترل (فشردن کلید سیستم بدون سوئیچ) در حالت سوئیچ باز  "CRUISE"نشانگر  چراغ
چراغ  ECM) را یکبار فشرده و رها کنید تا کروز کنترل را فعال شده و ON/OFFاصلی (
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  نشانگر را روشن نماید.

  روشن  ) گازشیر دریچه ( این چراغ در حین کارکرد کروز کنترل  "SET"چراغ نشانگر 
  می شود.

  

  تشربح شرایط غیر فعال سازي سیستم کروز کنترل
  کروز کنترل تحت شرایط زیر غیر فعال می شود:

  سوئیچ خودرو بسته شود. •
  باشد. OFF) روي ON/OFFسوئیچ اصلی کروز ( •
  )).36km/h )22mile/hسرعت خودرو به کمتراز سرعت عملکرد برسد(* •
  تنظیم شده  برسد.سرعت خودرو کمتر از  سرعت * •
  پدال ترمز فشرده شود. ( سوئیچ چراغ  ترمز رروشن شود.)* •
  )M/Tشود.) (در مدل  ONپدال کالچ فشرده شود. ( سوئیچ موقعیت پدال کالچ * •
 ) CTVقرار گیرد (در مدل  "D","M"دسته دنده  در حاالت غیر از * •
  قرار گیرد .  و کمتر از موقعیت دنده تعیین شده  "M" دسته دنده  در موقعیت •
  باشد.  ONروي  CANCELسوئیچ * •
• ESP* . عملکرده باشد 
 دور موتور از ماکزیمم سرعت عملکردي بیشتر باشد .  •

  نکته:
سرعت خودرو قبل از غیر فعال سازي با ، باال *در هنگام غیر فعال سازي کروز کنترل تحت هر کدام از شرایط ستاره دار 

) 40km/h )25mile/hمی تواند دوباره استفاده شود . بشرط آنکه سرعت خودرو بیشتر از RES/ACCعملکرد سوئیچ 
  باشد.

  تشریح سیستم عیب یابی روي خودرو
ECM  در صورت وجود یک مشکل در سیستم کروز کنترل آن را تشخیص می دهد. هنگامیکهECM  یک وضعیت غیر

در حافظه ذخیره  DTCه عیب در آنجا رخ  داده در قالب یک عادي را در سیستم کروز کنترل تشخیص دهد، محدوده اي ک
مراجعه   DTC Check، از ابزار عیب یاب استفاده شود. به  DTCروشن نمی شود. جهت خواندن MILمی شود ولی چراغ 

  شود .
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  موقعیت اجزاء

  موقعیت اجزاء سیستم کروز کنترل

  
  

  CRUISE "  9  .RES/ACC" چراغ نشانگر .  5  . دریچه گاز الکتریکی  1

2  .ECM 6  . چراغ نشانگر "SET "  10  .SET/COAST  

  . سوئیچ چراغ ترمز CANCEL 11. سوئیچ   ESP 7. مدول کنترل  3
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4  .TCM 8  سوئیچ . "MAIN "  12  سوئیچ .CPP  مدل )M/T (  

  روش ها و اطالعات مربوط به عیب یابی

  بررسی سیستم کروز کنترل    
  خیر  بلی  اقدام  مرحله

را به عنوان سوابق عیب جزئیات مشکل  )1  1
یابی یادداشت کنید ، از فرم  پرسشنامه 

جهت  جمع آوري اطالعات مربوط به 
  آنالیز و عیب یابی آسان استفاده کنید..

بررسی کنید که ایا مشکل ذکر شده در  )2
پرسشنامه واقعا بر روي خودرو اتفاق 

افتاده است .(این مرحله توسط مشتري 
 باید انجام شود)

  مشتري.پرسشنامه  
3   (ECM  یونیت ،ESP  وTCM  مدل)

CVT براي(DTC   رابررسی کرده و سپس
DTC .ها را یادداشت کنید  
هاي دیگري وابسته به سیستم DTCآیا 

   کروز کنترل وجوددارد
 DTC  بغیر از (

P0504,P0575,P0649( ؟  

موردکاربرد  DTCبه 
جاري در دیاگ مراجعه 

  کنید.

  بروید. 2به مرحله 

هاي دیگري وابسته به سیستم کروز  DTCآیا   2
  کنترل وجود دارد ؟

  بروید 4به مرحله  بروید 3به مرحله 

مورد کاربرد بررسی و  DTCبا توجه جدول   3
  تعمیر الزم شود.

  آیا بررسی و تعمیر کامل شد؟

قسمت معیوب را بررسی  بروید 6به مرحله 
 6و تعمیر کنید و به مرحله 

  بروید.
ئم عیب یابی  سیستم کروز کنترل با توجه به عال  4

  و تعمیر کنید. بازبینیی را لبخشهاي اص ،
  آیا وضعیت معیوب وجود دارد؟

قسمت معیوب راتعمیر یا 
تعویض کرده و تعمیر کنید 

  بروید. 6و به مرحله 

بروید 5به مرحله   

عیوب متناوب را بررسی کنید با مراجعه به بخش    5
  اتصاالت ضعیف

  دارد؟آیا ایرادي وجود 

قسمت معیوب راتعمیر یا 
 6تعویض کرده و به مرحله 

  بروید.

بروید 6به مرحله   

رفع خرابی  را در صورت کارکردن عادي سیستم   6
 DTCکروز کنترل تائید کنید .اگر آنچه مربوط به 

را یکبار پاك کرده و  DTCبوده تعمیر شده است ، 
  نشان داده نمی شود. DTCمجددا چک کنید که 

مراجعه و  1از مرحله  2به 
روند عیب یابی را دوباره 

 اجراء کنید.

 پایان
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یا وضعیت غیر عادي وجود  DTCر خرابی ، آیا اث
  دارد؟

  DTC بررسی 
  مراجعه نمائید . DTCبررسی به 

  DTCپاك کردن  
  مراجعه نمائید . DTCپاك کردن  به 

  DTCجدول 

  نکته :
یا ON/OFF ، (CENCEL  ، RES/ACCکروز کنترل (اصلی (در حین کارکرد موتور ، در صورت فشردن سوئیچ 

SET/COAST بیش از حد مشخص (DTC .به وجود می آید  

  

  مذکور می گردد. DTCشرایطی که منجر به ایجاد   شرح ایراد DTCشماره 
P0504  ارتباط سوئیچ ترمز"A"/"B"  جدول بهDTC . مراجعه نمائید  

P0575 
) به طور مستمر و ON/OFFولتاژ سیگنال سوئیچ اصلی (میزان   مدار ورودي کروز کنترل

  . بماند یدر مدت زمان معین سطح باال باق

P0649 

مجموعه  CRUISE / SETسیگنال روشنایی المپ نشانگر   مدار کنترل المپ کنترل سرعت 
درخواست روشن شدن یا  ECMاندازه گیر ها ، حتی اگر 

به مجموعه  CANخاموش شدن آن را از طرق شبکه ارتباطی 
  اندازه گیر ها  بدهد ، بدون تغییر باقی می ماند .

  داده هاي دستگاه عیب یاب

ECM  
نظر به اینکه مقادیر داده ها مقادیر استاندارد تخمین زده شده از مقادیر اولیه در شراط کارکرد عادي خودرو که توسط 
دستگاه عیب یاب بدست آمده است می باشد ، از آنها به عنوان مقادیر رفرنس (مرجع) استفاده شود.حتی در هنگامی که 

 کنترل می شوند در داخل هر رنج اطالعات مشخص شده قرار نگیرند.که  يممکن است مواردخودرو درشرایط  خوبی است ، 
  بنابراین قضاوت نباید فقط با بررسی این مقادیر  صورت بگیرد.

 ECMشناسایی شده و فرمان آن توسط     ECMهمچنین ، شرایطی که میتوان با دستگاه عیب یاب چک نمود توسط 
  یا عملگري از کار بیافتد توسط عیب یاب نمایش داده می شود.ارسال می گردد تا همچنین  ممکن است موتور 

  شرایط عادي/مقادیر مرجع  شرایط خودرو  اطالعات دستگاه عیب یاب 
 روشن   فشرده شود CANCELسوئیچ   کروز CANCELسوئیچ 

 خاموش  رها شود CANCELسوئیچ 
 روشن   فشرده شود. RES/ACCسوئیچ   کروز RES/ACCسوئیچ 
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 خاموش  رهاشود. RES/ACCسوئیچ 

 روشن   فشرده شود SET/COASTسوئیچ   کروز SET/COASTسوئیچ 
 خاموش  رها شود SET/COASTسوئیچ 

 روشن   فشرده شود ON/OFFسوئیچ   کروز ON/OFFسوئیچ 
 خاموش  رها شود ON/OFFسوئیچ 

  عیب یابی سیستم کروز کنترل
  نکته :
کروز  بررسی سیستمبه  مراجعهقبل از اجراي عیب یابی  سیستم کروز کنترل، بررسی سیستم کروز کنترل را با  •

  را انجام دهید. کنترل
  هر قسمت را به ترتیب از باالي لیست زیر بررسی کنید. •

  

  نحوه رفع ایراد  علت   ایراد

 ”یا  ”CRUISE“چراغ  نشانگر 
“SET .روشن یا خاموش نمی شود  

) عملکرد ON/OFFسوئیچ اصلی (  )ON/OFFخرابی سوئیچ اصلی (
سوئیچ  بازبینیبررسی کنید به بخش 
  .کروز کنترل مراجعه کنید

از نظر SET/COASTسوئیچ  SET/COASTخرابی سوئیچ 
 بازبینیعملکرد بررسی کنید به بخش 
  ..سوئیچ کروز کنترل مراجعه کنید

را از نظر عملکرد ترمزچراغ سوئیچ   خرابی سوئیچ  چراغ ترمز
سوئیچ  بازبینیبررسی کنید به بخش 
  ..کروز کنترل مراجعه کنید

  تعمیر شود.  ایراد دسته سیم یا اتصال بدنه

بعد از اطمینان از سالم بودن موارد  ECMی رابخ
  را تعویض نمائید. ECMباال ،

) جهت ON/OFF( سوئیچ اصلی )ON/OFFایراد سوئیچ اصلی (  نمی شود. تنظیمسرعت خودرو 
 بازبینیعملکرد بررسی کنید به بخش 
  ..سوئیچ کروز کنترل مراجعه کنید

از نظر  SET/COASTسوئیچ  SET/COASTایراد سوئیچ 
 بازبینیعملکرد بررسی کنید به بخش 
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 .سوئیچ کروز کنترل مراجعه کنید

سوئیچ چراغ ترمز از نظر عملکرد  ایراد سوئیچ  چراغ ترمز
سوئیچ  بازبینیبررسی کنید به بخش 
  ..کروز کنترل مراجعه کنید

از نظر عملکرد بررسی  CPPسوئیچ   CPPخ ایراد سوئیچ  
سوئیچ کروز  بازبینیکنید به بخش 

  ..کنترل مراجعه کنید

  تعمیر شود.  ایراد دسته سیم یا اتصال بدنه

شدن از عدم خطا در  بعد از مطمئن ECMایراد 
  موارد باال تعویض شود.

افزایش یا کاهش سرعت با استفاده از 
یا  RES/ACCسوئیچ 

SET/COAST  انجام  
  نمی شود .

یا سوئیچ  RES/ACCایراد سوئیچ 
SET/COAST  

از نظر عملکرد بررسی  CPPسوئیچ  
سوئیچ کروز  بازبینیکنید به بخش 

  ..کنترل مراجعه کنید

یا سوئیچ  RES/ACCسوئیچ   سیم یا اتصال بدنهایراد دسته 
SET/COAST  را از نظر عملکرد

سوئیچ  بازبینیبررسی کنید به بخش 
  ..کروز کنترل مراجعه کنید

بعد از اطمینان از عدم خطا در موارد  ECMخطاي 
  تعویض شود.ECMباال 

  
  
  

  کروز کنترل غیر فعال نمی گردد.

  
  
  

 CANCELایراد سوئیچ 

  
  
  

از نظر عملکرد  CANCELسوئیچ 
سوئیچ  بازبینیبررسی کنید به بخش 
  ..کروز کنترل مراجعه کنید

از نظر عملکرد  چراغ ترمزسوئیچ  یراد سوئیچ  چراغ ترمزا
سوئیچ  بازبینیبررسی کنید به بخش 
  ..کروز کنترل مراجعه کنید

از نظر عملکرد بررسی  CPPسوئیچ    یراد سوئیچ  چراغ ترمزا
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سوئیچ کروز  بازبینیکنید به بخش 
  ..کنترل مراجعه کنید

  تعمیر شود. یراد دسته سیم یا اتصال بدنه

بعد از اطمینان از عدم خطا در موارد  ECMیراد ا
  تعویض شود.ECMباال 

سرعت کروز کنترل  ذخیره شده در 
حافظه نمی تواند پس از غیر فعال شدن 
کروز کنترل توسط وسایلی غیر از 

) از سر گرفته ON/OFFئیچ اصلی(سو
  شود.

را از نظر  RES/ACCسوئیچ  RES/ACCخطاي سوئیچ 
 بازبینیعملکرد بررسی کنید به بخش 
  .سوئیچ کروز کنترل مراجعه کنید

  تعمیر شود. خطاي دسته سیم یا اتصال بدنه

بعد از اطمینان از عدم خطا در موارد  ECMخطاي 
  تعویض شود.ECMباال 

DTC P0575  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش  

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

DTC P0575 : مدار ورودي کروز کنترل  
 بطور مستمرکروز کنترل  هاي فرمان ولتاژ سیگنال  سوئیچ

  سطح پائین حد مشخص شده  باقی بماند. در

 مدار/ کانکتور سوئیچ کروز کنترل •
 سوئیچ کروز کنترل •
• SDM  

  دیاگرام مداري
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] A [  کانکتور :ECM   : نما )] a [ ( 1  .ECM 4  سوئیچ .SET/COAST  

A1 سوئیچ  5  . کلید کروز کنترل 2  . مدار سیگنال کلید کروز کنترل .CANCEL  

A2 سوئیچ   3  . مدار بدنه کلید کروز کنترل .RES/ACC   6  سوئیچ .MAIN  

   رفع عیب
  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  پارامتربررسی   1
) سوئیچ خودرو را ببندید، دستگاه عیب یاب را به  1

  وصل کنید. کانکتور عیب یاب 
  )  سوئیچ را باز نمائید .  2
،  SET/COASTسوئیچ ،  RES/ACCسوئیچ  )  3

نشانداده بر روي  MAINسوئیچ ،  CANCELسوئیچ 
  دستگاه عیب یاب سوزوکی را بررسی نمائید 

  آیا شرایط مناسب است ؟

  بروید . 2به مرحله   ناپایدارمشکل 

  روز کنترل کسوئیچ  مداربررسی   2
  سوئیچ خودرو را ببندید. ) 1
  را جدا نمائید .  C01و  G165  ،E01) کانکتور هاي  2
را  C01و  G165  ،E01) اتصال صحیح کانکتور هاي  3

  بررسی نمائید .
   موارد زیر را بررسی نمائید . ) اگر اتصال ها مناسب است ، 4

:  ”A2“و ترمینال   ”A1“مقاومت بین ترمینال  •
 اهم 3کمتر از 

  بینهایت: و بدنه  ”A1“مقاومت بین ترمینال  •
و ترمینال هاي  ”A1“مقاومت بین ترمینال  •

G165  :بینهایت 
و ترمینال هاي  ”A2“مقاومت بین ترمینال  •

G165  :بینهایت  
تا  A2”  :0“و ترمینال   ”A1“ولتاژ بین ترمینال  •

  باشد ) ONولت (سوئیج در حالت  1
  آیا شرایط مناسب است ؟

سیم معیوب را تعمیر  بروید . 3به مرحله 
 یا تعویض کنید.
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  بررسی  سوئیچ کروز کنترل   3
  ) سوئیچ کروز کنترل را بررسی نمائید .  1

ECM  را تعویض وDTC 
  . را مجددا بررسی نمائید

فرمان را تعیوض نمائید 
.  

  

DTC P0649  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

DTC P0649  : مدار کنترل نشانگر کنترل سرعت  
 CRUISE / SETسیگنال روشنایی المپ نشانگر 
درخواست روشن  ECMمجموعه اندازه گیر ها ، حتی اگر 

به  CANشدن یا خاموش شدن آن را از طرق شبکه ارتباطی 
  مجموعه اندازه گیر ها  بدهد ، بدون تغییر باقی می ماند .

  CANمدار ارتباطی شبکه  •
 مجموعه اندازه گیر ها •
• ECM  

   رفع عیب
  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  DTCبررسی   1
1  (DTC  هاي کنترل مدول هاي مرتبط با شبکهCAN 

  را بررسی نمائید .
   شناسایی شده است ؟ CANمربوط به شبکه  DTCآیا 

DTC  هاي مربوط به
کاربرد مورد نظر را بررسی 

  نمائید .

را تعویض و   جلو آمپر
DTC  را مجددا بررسی

  نمائید .
 DTCاگر هنوز 

P0649  ، وجود دارد
ECM  را تعویض و
DTC  را مجددا بررسی
  . نمائید

  بررسی سیستم کروز کنترل و مدارات آن
  مراجعه نمائید . و مدارات آن ECMبررسی به 

  دستورالعمل هاي تعمیر

  بررسی کلید کروز کنترل
  ) مدول کیسه هواي راننده را پیاده نمائید . 1
  ) سوئیچ کروز کنترل را از سیم فنري فرمان جدا نمائید .1) کانکتور ( 2
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  را بررسی نمائید . G165-6و  G165-5) مقاومت بین ترمینال هاي  3
  ندارد ، فرمان را تعویض نمائید .اگر نتیجه بررسی با موارد تعیین شده تطابق 

  مقاومت سوئیچ کروز کنترل : 
  OFF  : (1920.6 – 2039.4 Ωتمام سوئیچ ها ي آزاد ( 

  اهم 1) : کمتر از ON) فشرده شده (2سوئیچ اصلی (
  ON : (97 – 103 Ω) فشرده شده (CANCEL )3 سوئیچ
  ON : (378.3 – 401.7 Ω) فشرده شده (SET/COAST )4 سوئیچ
  ON : (756.6 – 803.4 Ω) فشرده شده (RES/ACC )5 سوئیچ

  

A ] [  : کانکتور کلید کروز کنترل    ( نما :] a [ (  

  ( کروز کنترل ) CPPپیاده سازي و نصب سوئیچ 
  باشد . OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  1
  داشبورد را پیاده سازي نمائید . قاب زیرین)  2
  جدا نمائید . CPP) کانکتور را از سوئیچ  3
  را از قاب پدال جدا نمائید . CPP) سوئیچ  4

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 15 

  
  

  نصب
   CCPمرجع : بررسی سوئیچ 

  ) را به قاب پدال وصل نمائید .1( CPP) سوئیچ  1
بین انتهاي  ) موقعیت سوئچ پدال کالچ را در حالتی که پدال آزاد باشد (فشرده نباشد ) طوري تنظیم نمائید که فاصله 2

  ) و قاب پدال کالچ در محدوده تعیین شده باشد .3رزوه (
  فاصله بین انتهاي رزوه  و قاب پدال کالچ 

“a” = 1.6 – 2.0 mm (0.063 – 0.079 in.)  
  ) را با گشتاور داده شده ببندید .2) مهره قفل ( 3

  گشتاور بستن 
  CPP ( a )  :7.5 N·m ( 0.8 kg-m, 5.5 lbf-ft)مهره قفل سوئیچ 
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  وصل نمائید . CPP) کانکتور را با دقت به سوئیچ  4
  ) کانال کناره پاي راننده را پیاده سازي نمائید .(مدل راست فرمان ) 5
  داشبورد را پیاده سازي نمائید . قاب زیرین)  6

   CPPبررسی سوئیچ 
  CPPمرجع : پیاده سازي و نصب سوئیچ 

  از شرایط زیر بررسی نمائید . اگر نتیجه بررسی منطبق نباشد آن را تعویض نمائید .مقاومت بین ترمینال ها را در هر یک 
   CPPمقاومت سوئیچ 

  : عدم پیوستگی   ] A [محور سوئیچ فشرده شده است 
  : پیوستگی ] B [محور سوئیچ فشرده نیست 
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  پیاده سازي و نصب چراغ سوئیچ ترمز 
  مراجعه نمائید .  پیاده سازي و نصب چراغ سوئیچ ترمزبه 

  بررسی سوئیچ چراغ ترمز 
  مراجعه نمائید . بررسی سوئیچ چراغ ترمزبه 

  مشخصات 

  مشخصات گشتاور بستن 
  گشتاور بستن  قطعه بسته شده

N·m kgf-m lbf-ft 

مهره قفل سوئیچ 
  پدال

7.5  0.8  5.5  

  مرجع : 
  مراجعه نمائید . اطالعات بست هاگشتاور بست ها در این قسمت تعیین نشده است ، به 

  سیستم  کنترل الکتریکی بدنه

  اولیه هاياحتیاط 

  احتیاط هاي اولیه عیب یابی ایرادات 
 قبل از استفاده دستگاه عیب یاب دفترچه راهنماي اپراتور را مطالعه نمائید تا با نحوه استفاده آن آشنا شوید . •
 ها را پاك نموده اید . DTCمطمئن شوید که پس از تکمیل عیب یابی همه  •

   BCMجهت تعویض  احتیاط هاي اولیه
DRL  توسطBCM  کنترل می شود که وظیفه آن تنظیم مدهاي عملی و غیر عملیDRL . و یک تغذیه جدید می شود
BCM  براي مد غیر عملیDRL   ابتدائا برنامه ریزي نشده است . بنابراین اگرBCM  در کشوري که عملکردDRL   نیازمند

  تنظیم مقررات است ، تعویض شودذ ، باید آن را در مد عملی قرار داد .

  تشریح کلی

   BCMتشریح کلی 
BCM  از رله ها و کنترل کننده هایی تشکیل شده است که براي سیستم هاي زیر استفاده شده و آنها را کنترل

  می نماید .

  توجه 
 دسته راهنما: در مواقعی که نیاز به تغییر اندك باشد ، مقدار زمان تاخیر چشمک می تواند با قطع و وصل لحظه اي  *

  تنظیم شود .
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 قفل در •
 باز کننده درب صندوق  •
 باز کننده درب باك   •
 چراغ فاصله •
 چراغ اصلی جلو •
 مه شکن جلو ( در صورت تجهیز ) •
 مه شکن عقب ( در صورت تجهیز ) •
• DRL  )( در صورت تجهیز 
 *راهنما چراغ  •
 روشنایی داخلی ( غیر از صندوق ) •
 برف پاك کن •
 گرمکن شیشه عقب •
  ) CVTقفل تعویض دنده ( •
 اخطار باز بودن کمربند  •
 بوق اخطار  ( در مجموعه اندازه گیر ها ) •

  تشریح کنترل حرکت دینامیک خودرو 
  توجه 

ترمز ، کشش وکارایی فرمان خودرو را افزایش دهد . بوسیله  حدسیستمی نیست که  کنترل حرکت دینامیک خودرو •
  در ایمنی پایدار خودرو. محدودیت وجود دارد . کنترل حرکت دینامیک خودرو

اطمینان حاصل نمائید تمامی تایرها داراي اندازه  ، مارك و برند تعیین شده باشند و الگوي کاري مشابه داشته و  •
  فشار باد و

  یکسان داشته باشند . میزان سایش
کنترل ده می نماید ، سیستم اهنگام رانندگی با خودرویی که به زنجیر چرخ مجهز شده یا از  تایرهاي موقت استف •

  ممکن است بخوبی کار نکند . حرکت دینامیک خودرو

ین سیستم در سیستمی است که از لغزش خودرو در پیچ هاي تنگ جلوگیري می نماید . ا کنترل حرکت دینامیک خودرو
از  ECMرا کنترل می کند که بر مبناي قضاوت  4WDسیستم   ®ESP را کنترل می نماید و قبل از کنترل   ESPنهایت 

  وضعیت رانندگی خودرو فعال می شود .
BCM  را با توجه به سرعت خودرو (سرعت خودرو در پیچ ) و سیگنال زاویه فرمان در حین گردش انحراف از مسیر راننده

محاسبه می نماید . با تشخیص درجه چرخش بیش از حد در پیچ ها را با استفاده از اختالف مسیر واقعی و مسیر مورد نظر 
نماید . بعالوه اگر خودرو به این  راننده محاسبه می نماید ، و از انحراف چرخشی جلوگیري کرده و به پایدار یخودرو کمک می

سوئیچ می نماید  ®ESPامکانپذیر نیست به کنترل کنترل حرکت دینامیک خودرو نتیجه برسد که پایداري خودرو با سیستم 
.  
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  (لیز خورد به داخل پیچ)مثال : کنترل بازدارنده چرخش بیش از حد 

راننده بیشتر  مشخص شدهر انحراف واقعی از مقدار ازد ، مقدهنگامی که چرخ عقب خودرو هنگام دور زدن به بیرون می لغ
نتیجه می گیرد ، انحراف بیش از حد (تمایل چرخ عقب به لغزش) رخ داده و کنترل حرکت دینامیک خودرو به  BCMاست . 

  صورت زیر اجرا می شود .
BCM  درخواست گشتاور کمکی فرمان را از طریق شبکهCAN  و بر مبناي مقدار چرخش بیش ازحد به مدول کنترل

P/S . می فرستد که این امر کاهش ورودي فرمان را به وسیله تولید گشتاور کمکی معکوس براي فرمان آسانتر می کند  
درخواست گشتاور کوپلینگ   CANاز طریق شبکه  4WD  ،BCMمدل هاي مربوط به   i-AWDهمچنین در مد 

4WD 4ول را به کنترل مدWD  می فرستد . این امر گشتاور کششی چرخ هاي عقب را کاهش داده و تاثیر نیروي کششی
  چرخ هاي عقب را کاهش داده و از چرخش بیش از حد جلوگیري می نماید .
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  ) i-AWD: شرایط  4WD( مدل  کمتر از حد (لیز خورد به خارج از پیچ)مثال : کنترل بازدارنده چرخش 

تر است . کمخودرو هنگام دور زدن به بیرون می لغزد ، مقدرا انحراف واقعی از مقدار مورد نظر راننده جلو هنگامی که چرخ 
BCM  به لغزش) رخ داده و کنترل حرکت دینامیک خودرو به صورت زیر اجرا  جلواز حد (چرخ کمتر نتیجه می گیرد ، انحراف

  می شود .
BCM  4کوپلینگ درخواست گشتاورWD  4( درخواست افزایش گشتاور کششی چرخ عقب ) به یونیتWD  بر اساس

و این سیستم گشتاور کششی چرخ عقب را افزایش و اثر نیروي می فرستد  CANحد چرخش کمتر از حد از طریق شبکه 
  کششی در چرخ هاي جلو را کاهش داده و لذا از گردش کمتر از حد فرمان جلوگیري می نماید . 
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   CANتشریح سیستم ارتباطی شبکه 

BCM  سیستم ارتباطی شبکهCAN . را براي برقراري ارتباط با دیگر مدول هاي کنترل بکار می گیرد  
  مراجعه نمائید . تشریح سیستم ارتباطیبه  CANبراي جزئیات بیشتر شبکه 
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  دیاگرام شماتیک و سیم کشی 

   BCMدیاگرام ورودي و خروجی 
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  سیستم کنترل الکتریکی بدنهدیاگرام مداري 
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  مدل داراي قفل دوبل 
] A [ هر مدول کنترل ، مراجعه شود به  53  . آلترناتور 26  : چراغ جلو مدل تخلیه اي .

 CANسیستم ارتباطی شبکه 
] B [ چراغ سقف جلو 54  . فشنگی روغن ترمز 27   : چراغ جلو مدل هالوژن . 
  . چراغ سقف عقب 55  . فشنگی روغن موتور 28  . کلید قفل مرکزي 1
  . چراغ نقشه خوانی  56  . میکروسوئیچ ترمز دستی 29  . دسته راهنما 2
  جعبه داشبورد . میکروسوئیچ چراغ 57  . میکروسوئیچ کمربند ایمنی راننده 30  . کلید فالشر 3
. میکروسوئیچ کمربند ایمنی  31  . کلید مه شکن عقب 4

  سرنشین
  جعبه داشبورد . چراغ 58

  . روشنایی پا BCM  59.  32  . دسته چراغ 5
  درب سمت رانندهالي دري  چراغ.  CPU  60.  33  . رله نورپائین ( راست ) 6
درب سمت الي دري  چراغ.  61 . سلونوئید قفل دنده 34  . رله نورپائین ( چپ )  7

  سرنشین
  ”DOME“فیوز .  CAN  62. تغذیه  35  . رله نور باال ( راست ) 8
  ”MTR“. فیوز  63  . مدار منبع تغذیه  36  . رله نور باال (چپ ) 9

 IG1. رله  64  . مدار راهنما 37  . رله روشنایی کوچک 10
  ”WIP“. فیوز  65  . محرك عملگر درب راننده 38  . کلید مه شکن جلو   11
  IG2. رله  66  سرنشین . محرك عملگر درب 39  . رله مه شکن جلو   12
  مدول کنترل استارت بدون کلید.  67  . محرك عملگر درب عقب 40  . رله تند/کند برف پاك کن 13
  ”D/L“. فیوز  68  . محرك قفل دوبل درب راننده 41  . رله برف پاك کن 14
  ”HAZ“ . فیوز 69  سرنشین. محرك قفل دوبل درب  42  . موتور برف پاك کن 15
  راهنماي عقب ( چپ )چراغ .  70  . محرك قفل دوبل درب عقب 43  . دسته برف پاك کن 16
  راهنماي بغل ( چپ )چراغ .  71 . محرك عملگر درب صندوق عقب 44  . کلید تنظیم تاخیر  برف پاك کن 17
  راهنماي جلو ( چپ )چراغ .  72  باك . محرك عملگر درب 45  . موتور شیشه شوي 18
  راهنماي عقب ( راست )چراغ .  73  باك . رله باز کردن درب 46  اواپراتور. سنسور دماي  19
 راهنماي بغل (راست )چراغ .  74  باك . رله قفل درب 47  . سنسور دماي محیط 20
  راهنماي جلو (راست )چراغ .  75  باك . کلید باز کردن درب BACK "  48" . فیوز  21
 2WD* : مدل   . رله گرمکن شیشه عقب 49  . دنده 22
  4WD** : مدل   . کنترل کننده صندلی ، رادیو  50  . قفل دنده 23
    . پنل تهویه اتوماتیک 51  کلید شیفت آپ.  24
. چراغ اخطار کمربند ایمنی  52  کلید شیفت دان.  25

  سرنشین
  

  
] A [ چراغ سقف جلو 49  . سلونوئید دنده 23  : چراغ جلو مدل تخلیه اي . 
] B [ چراغ سقف عقب 50  کلید شیفت آپ.  24   : چراغ جلو مدل هالوژن .  
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] C [ چراغ نقشه خوانی  51  کلید شیفت دان.  25  : قفل در ب نوع دو عمله .  
] D [ جعبه داشبورد . میکروسوئیچ چراغ 52  . آلترناتور 26  : قفل در ب نوع تک عمله  
  جعبه داشبورد . چراغ 53  . فشنگی روغن ترمز 27  . کلید قفل مرکزي 1
  . روشنایی پا 54  . فشنگی روغن موتور 28  . دسته راهنما 2
  درب سمت راننده. چراغ الي دري  55  . میکروسوئیچ ترمز دستی 29  . کلید فالشر 3
درب سمت . چراغ الي دري  56  . میکروسوئیچ کمربند ایمنی راننده 30  . کلید مه شکن عقب 4

  سرنشین
. میکروسوئیچ کمربند ایمنی  31  . دسته چراغ 5

  سرنشین
  ”DOME“. فیوز  57

  ”MTR“. فیوز  BCM  58.  32  . رله نورپائین ( راست ) 6
 IG1. رله  CPU  59.  33  . رله نورپائین ( چپ )  7
  ”WIP“. فیوز  60 . سلونوئید قفل دنده 34  . رله نور باال ( راست ) 8
  IG2. رله  CAN  61. تغذیه  35  عقب . رله مه شکن 9

  مدول کنترل استارت بدون کلید.  62  . مدار منبع تغذیه  36  . رله روشنایی کوچک 10
  ”D/L“. فیوز  63  . مدار راهنما 37  . کلید مه شکن جلو   11
  ”HAZ“ . فیوز 64  . محرك عملگر درب راننده 38  . رله مه شکن جلو   12
  . چراغ راهنماي عقب ( چپ ) 65  سرنشین . محرك عملگر درب 39  . رله تند/کند برف پاك کن 13
  . چراغ راهنماي بغل ( چپ ) 66  . محرك عملگر درب عقب 40  . رله برف پاك کن 14
  . چراغ راهنماي جلو ( چپ ) 67 باك . محرك عملگر درب 41  . موتور برف پاك کن 15
  . چراغ راهنماي عقب ( راست ) 68  . محرك عملگر درب صندوق عقب 42  . دسته برف پاك کن 16
 . چراغ راهنماي بغل (راست ) 69  . کلید بازکن درب صندوق عقب 43  . کلید تنظیم تاخیر  برف پاك کن 17
  . چراغ راهنماي جلو (راست ) 70  . رله گرمکن شیشه عقب 44  . موتور شیشه شوي 18
  2WD* : مدل   . کنترل کننده صندلی ، رادیو  45  اواپراتور. سنسور دماي  19
  4WD** : مدل   . پنل تهویه اتوماتیک 46  . سنسور دماي محیط 20
. چراغ اخطار کمربند ایمنی  BACK "  47" . فیوز  21

  سرنشین
  

. هر مدول کنترل ، مراجعه شود به  48  . کلید سلکتوري 22
  CANسیستم ارتباطی شبکه 
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  مدل بدون قفل دوبل

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 27 

  مکان قطعات

  مرتبطو قطعات  BCMمکان 
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  . میکروسوئیچ ترمز دستی 29  . رله دور آرام و تند برف پاك کن 15  عقب یسقف چراغ.  1
  . سنسور دماي اواپراتور  30  . رله برف پاك کن 16  . فشنگی فشار روغن 2
 P/S. مدول کنترل  31  مجموعه رله برق.  17  . آلترناتور 3
   BCM.  32  چراغ الي دري.  18  . فشنگی سطح روغن ترمز 4
  . چراغ اخطار کمربند سرنشین 33  . محرك عملگر قفل درب جلو 19  جلوچراغ سقفی .  5
  . دسته چراغ 34  محرك عملگر قفل درب عقب.  20  . چراغ نقشه خوانی 6
   صفحه نمایش.  35  . چراغ راهنماي جلو 21  . محرك در باك  7
  . دسته برف پاك کن 36  . چراغ راهنماي بغل 22  . رله قفل باك 8
  . کلید فالشر  37  . چراغ راهنماي عقب 23  . رله باز کردن قفل باك 9

  . روشنایی جعبه داشبورد  38  . کلید روشنایی مه شکن جلو 24  . عملگر باز کننده درب صندوق 10
  پا زیر . روشنایی 39  درب صندوق بازکن . کلید 4WD   25. مدول کنترل  11
  . کلید گرمکن شیشه عقب 40  . کلید قفل درب 26  . سنسور دماي هواي محیط 12
  ) CVT. دسته دنده ( مدل  41  چراغ صندوق. رله  27  . رله مه شکن عقب 13
  . کلید کمربند ایمنی  42  (سمت عقب ) J/B.  28  . رله گرمکن شیشه عقب 14

  عیب یابیاطالعات و مراحل 

  بررسی سیستم کنترل الکتریکی بدنه

  گام اول : تحلیل شکایت مشتري
  جزئیات مشکالت و اینکه ایراد چگونه رخ می دهد را آنگونه که مشتري توصیف می نماید ثبت نمائید .

آوري آسان براي رسیدن به این هدف ، پرسشنامه اي شبیه آنچه در شکل نشان داده شده بکار برید . این امر به جمع 
  اطالعات مورد نیاز براي تحلیل صحیح و عیب یابی درست کمک خواهد کرد .
  پرسشنامه مشتري (نمونه)

  : VIN  مدل:  نام مشتري :
  کیلومتراژ :  تاریخ مشکل :  خ بایگانی :یتار  تاریخ صدور :

  

 قفل مرکزي کار نمی کند . •  نشانه هاي ایراد
 گرمکن شیشه عقب کار نمی کند . •
 کند . یداخلی / خارجی کار نمروشنایی  •
  غیره . . . . •

  پیوسته / متناوب ( چند بار در روز ، چند بار در ماه و . . . ) / غیره . . . •  دفعات تکرار ایراد
 آب و هوا : •  شرایط محیطی

  خوب / ابري / برفی / بارانی / غیره . . . 
  . . . . .   C ºدما :      •

  عیب یابی (          ) کد نرمال / کد •  کد ایراد عیب یابی
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   DTCگام دوم : بررسی 
DTC  ذخیره شده در حافظهBCM . را بررسی نمائید  

  جاري تشخیص داده شود : DTCدر مواردي که 
  در کاربردهاي مربوط به آن بپردازید و قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض نمائید . DTCبه بررسی 

  تاریخی تشخیص داده شود : DTCدر مواردي که 
1  (DTC  ن را پاك نمائید .آرا ثبت و سپس یک بار  
  را انجام دهید . عیب یابیتائید عالئم گام سوم : )  2
قطعاتی را که در آنها خطاي موقت  ، در جدول کاربردهاي عیب یابی"  ناحیه خطا" و "  دیاگرام مداري" ) با مراجعه به  3

  بازبینی نمائید ( دسته سیم ، کانکتور و غیره ) .راحت تر رخ می دهد 
  ) خطاي موقت را بررسی نمائید . 4

  توجه : 
  هرگز از جدول عیب یابی استفاده ننمائید .

  وجود ندارد :  DTCدر مواردي که 

  را انجام دهید . گام سوم : تائید عالئم عیب یابی)  1
  را انجام دهید . "عیب یابی عالئم"براي هر عیب احتمالی وجود داشته باشد ، مراحل " عیب یابی عالئم") اگر مراحل  2

  توجه : 
  براي سیستم کنترل الکتریکی بدنه در هر بخش توصیف شده است . "عیب یابی عالئم"مراحل 

  عیب یابی عالئم گام سوم : تائید 
شرایط خودرو تطابق دارد ؟ ( این مرحله در صورت امکان به یا پرسشنامه پر شده توسط مشتري واقعا با آبررسی نمائید که 

  تشخیص داده شده است یا نه ؟ DTC. همچنین بررسی نمائید که  همراه مشتري انجام شود)

  گام چهارم : تائید تست نهایی
وجود ندارد .اگر براي تائید نمائید که عالئم ایراد از بین رفته و در سیستم کنترل الکتریکی بدنه هیچ گونه شرایط غیر عادي 

  وجود ندارد . DTCرا بررسی مجدد نموده و تائید نمائید که هیچ  DTCقطعه اي تعمیر شده است ،  DTCرفع 

   BCMعملکرد خود عیب یابی 
  تشریح
BCM  شرایط اجزاي سیستم و مدارات آنها را در حالت سوئیچ "ON  "  بازبینی و نظارت می کند . اگر نقصی در سیستم
  موارد زیر را کنترل می نماید . BCM رخ داد ،
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  عملکرد خود عیب یابی 
می  BCMمربوط به  EEPROMنقص در آن ذخیره می شود حافظه  کههنگامی که نقصی در سیستم رخ دهد ، جایی

  باشد .

  عملکرد هشدار
 SERVICE BCM“، هشدار  جلو آمپررا تشخیص دهد ، بر روي  DTC B1120کد عیب  BCMهنگامی که 

SYSTEM” . براي آگاهی راننده نمایش داده می شود  

  کنترل ایمنی خطا 
تا هنگامی که نقص ادامه دارد به مد ایمنی خطا می رود ، اما هر وقت  BCMتشخیص داده شد ،  DTCهنگامی که 

BCM . براي دیگر  بتواند شرایط نرمال را پوشش دهد ، این مد لغو می گرددDTC  مراجعه به بخش جدول ایمنی خطا ها )
  هشداري وجود ندارد .) 

   DTCبررسی 
  قرار دارد .  OFF) تائید نمائید که سوئیچ در وضعیت  1
  صندلی راننده قرار دارد وصل نمائید .که در قسمت زیرین داشبورد و سمت  DLC (1)) دستگاه عیب یاب را به  2

  ابراز مخصوص 
)A : ( ) دستگاه عیب یاب سوزوکیSTD-SUZUKI (  
  

  
  
ها مطابق دستورالعمل نمایش داده شده بر روي دستگاه عیب یاب  DTCقرار داده و   ON) کلید سوئیچ را در حالت 3

  راهنماي دستگاه عیب یاب سوزوکی مراجعه نمائید .  بخوانید و از آن پرینت بگیرید . براي جزئیات بیشتر به کتابچه
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  توجه
  امکانپذیر نیست موارد مربوطه را مطابق زیر براي بازیابی آن انجام دهید . BCMاگر ارتباط بین دستگاه عیب یاب و 

 کابل عیب یابی و دستگاه عیب یاب سوزوکی •
  DLCتغذیه و بدنه مدار  •
 Control Module Communication" ول ها ایراد ( همه کنترل مد CANنقص سیستم ارتباطی  •

Bus Off  " . را تشخیص می دهند   

  جدا نمائید .  DLCقرار داده و دستگاه عیب یاب سوزوکی را از  OFF) پس از تکمیل بررسی کلید سوئیچ را در حالت 4

   DTCپاك کردن 
  قرار دارد .  OFF) تائید نمائید که سوئیچ در وضعیت  1
  که در قسمت زیرین داشبورد و سمت صندلی راننده قرار دارد وصل نمائید . DLC (1)) دستگاه عیب یاب را به  2

  ابراز مخصوص 
)A : ( ) دستگاه عیب یاب سوزوکیSTD-SUZUKI (  
  

  
  قرار دهید .  ON) کلید سوئیچ را در حالت 3
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4 (DTC  ها را مطابق دستورالعمل نمایش داده شده بر روي دستگاه عیب یاب پاك نمائید . براي جزئیات بیشتر به کتابچه
  راهنماي دستگاه عیب یاب سوزوکی مراجعه نمائید . 

جدا  DLCقرار داده و دستگاه عیب یاب سوزوکی را از  OFF) پس از تکمیل پاك کردن ، کلید سوئیچ را در حالت 5
   .نمائید

 DTCجدول 

  توجه :
 ذخیره نمی شود . (*)هاي با نشان ستاره  DTCتاریخ  •
 را تشخیص دهد ، براي آگاهی راننده بر روي جلو آمپر پیغام DTC B1120کد خطاي  BCMهنگامی که  •

 “SERVICE BCM SYSTEM” . نمایش داده می شود  

  
DTC  نامDTC  شرایط تشخیصDTC 

B1120*   نقص داخلیBCM  خطاي داخلیBCM 
B1132   ولتاژ ترمینال   ولت است . 5ولتاژ سیستم خیلی کمتر از“G05-8”  5/2براي مدت زمانی مشخصی از 

  کمتر است .
B1133  . ولتاژ مدار تغذیه پشتیبان فیوز   ولتاژ باتري خیلی زیاد است“DOME”  براي مدت زمانی

  ولت است . 16مشخصی بیشتر از 
B1141   سیگنال سنسور دماي محیط براي مدت زمانی ولتاژ مدار   دماي محیط باز است .مدار سنسور

  ولت است . 85/4مشخصی بیشتر از 
B1142   مدار سنسور دماي محیط اتصال به بدنه

  است.
سیگنال سنسور دماي محیط براي مدت زمانی ولتاژ مدار 

  ولت است . 15/0مشخصی کمتر از 
B1145   براي مدت زمانی  اواپراتورسیگنال سنسور دماي ولتاژ مدار   اواپراتور زیاد است .ولتاژ سنسور دماي

  ولت است . 85/4مشخصی بیشتر از 
B1146  . براي مدت زمانی  اواپراتورسیگنال سنسور دماي ولتاژ مدار   ولتاژ سنسور دماي اواپراتور کم است

  ولت است . 15/0مشخصی کمتر از 
B1157   سیگنال عملکرد کیسه هوا از   عملکرد کیسه هواورودي سیگنالSDM  بهBCM  تغذیه شده

  است .
B1670*  خرابی سنسور نور / باران  BCM  خرابی مربوط به سنسور نور/ باران را تشخیص داده

  است .
B1680   داده هاي نامعتبرCAN  ازECM   BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شدهECM  از

CAN . را تشخیص داده است  
B1681   داده هاي نامعتبرCAN  ازTCM  BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شدهTCM  از

CAN . را تشخیص داده است  
B1682  داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل

4WD 
BCM  4نقص داده هاي کنترل فرستاده شدهWD  از
CAN . را تشخیص داده است  
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B1683*   در گردش ناهمخوانی اطالعات انحراف
  خودرو

 BCMبطور مستمر بین انحراف هدف محاسبه شده توسط 
بوسیله شبکه  ESPبا انحراف هدف واقعی فرستاده شده از 

CAN . تفاوتی بیش از مقدار تعیین شده  وجود دارد  
B1684   داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل

P/S  
BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شده مدول کنترل
P/S  ازCAN . را تشخیص داده است  

B1685*  داده هاي نامعتبرCAN از مدول کنترل 
ESP®  

 از مدول کنترل ESPسیگنال فعال بودن  •
ESP® بطور پیوسته بیشتر از زمان تعیین شده
 است .

• BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شده
ESP®  ازCAN . را تشخیص داده است  

B1686*   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور طولی
G 

BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شده سنسور طولی
G ازمدول کنترل ESP®  از طریق شبکهCAN  را

  تشخیص داده است .
B1687*   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور عرضی

G  
BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شده سنسور عرضی

G ازمدول کنترل ESP®  از طریق شبکهCAN  را
  تشخیص داده است .

B1688*   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور انحراف
  خودرودر گردش 

BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شده سنسور انحراف
را  CANاز طریق شبکه  ®ESP خودرو ازمدول کنترل

  داده است . تشخیص
B1689*   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور سرعت

  چرخ
BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شده سنسور سرعت

 CANاز طریق شبکه  ®ESP چرخ خودرو ازمدول کنترل
  را تشخیص داده است .

B1690*  خرابی سنسور زاویه فرمان تشخیص داده شده  •  ایراد سنسور زاویه فرمان
 است .

کالیبراسیون ناقص سنسور زاویه فرمان تشخیص  •
  داده شده است .

B1691   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور زاویه
  فرمان

BCM  داده هاي ارتباطی معیوبCAN  را از سنسور زاویه
  فرمان دریافت می کند .

B1692   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور زاویه
  فرمان

BCM  داده هاي ارتباطی معیوبCAN  را از سنسور زاویه
  فرمان دریافت می کند .

B1693   داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل
P/S  

BCM  داده هاي ارتباطی معیوبCAN  را از مدول کنترل
P/S . دریافت می کند  

B1694   داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل
P/S  

BCM  داده هاي ارتباطی معیوبCAN  را از مدول کنترل
P/S . دریافت می کند  

B1695  داده هاي نامعتبرCAN از مدول کنترل 
ESP®  

BCM  داده هاي ارتباطی معیوبCAN را از مدول کنترل 
ESP® . دریافت می کند  

B1696  داده هاي نامعتبرCAN از مدول کنترل BCM  داده هاي ارتباطی معیوبCAN را از مدول کنترل 
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ESP®  ESP® . دریافت می کند  
B1901*   خطاي چک سام حافظه داخلی مدول

  کنترل
  (خطاي چک سام ) BCMخطاي داخلی 

B1902*  خطاي داخلی   خطاي برنامه ریزي مدول کنترلBCM (خطاي برنامه ریزي)  
U0073  وشی شبکه باس مدول کنترلمخا  BCM  بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی قادر به

  نیست . CANفرستادن و دریافت اطالعات از طریق شبکه 
U0100   از دست رفتن ارتباط باECM    خطاي دریافت داده هايECM  از طریقCAN  بطور

  پیوسته براي مدت زمانی خاصی
U0101   از دست رفتن ارتباط باTCM   خطاي دریافت داده هايTCM  از طریقCAN  بطور

  پیوسته براي مدت زمانی خاصی
U0114   از دست رفتن ارتباط با مدول کنترل

4WD  
از طریق  4WDخطاي دریافت داده هاي مدول کنترل 

CAN بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی  
U0121   از دست رفتن ارتباط با مدول کنترل

ABS  
از طریق  ABSخطاي دریافت داده هاي مدول کنترل 

CAN بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی  
U0126   از دست رفتن ارتباط با سنسور زاویه

  فرمان
خطاي دریافت داده هاي سنسور زاویه فرمان از طریق 

CAN بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی  
U0131   از دست رفتن ارتباط با مدول کنترل

  فرمان
از طریق  P/Sخطاي دریافت داده هاي مدول کنترل 

CAN بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی  
U0141   از دست رفتن ارتباط با مدول کنترل

  بدون کلیداستارت 
خطاي دریافت داده هاي مدول کنترل استارت بدون کلید 

  بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی CANاز طریق 
U0151   از دست رفتن ارتباط با مدول کنترل

  نگهدارنده ها
بطور  CANاز طریق  SDMخطاي دریافت داده هاي 

  پیوسته براي مدت زمانی خاصی
U0155  ول کنترل پشت از دست رفتن ارتباط با مد

  آمپر
خطاي دریافت داده هاي مجموعه اندازه گیرها از طریق 

CAN بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی  
U0164   از دست رفتن ارتباط با مدول کنترل

HVAC 
از طریق  HVACخطاي دریافت داده هاي مدول کنترل 

CAN بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی  
U0231   خطاي دریافت داده هاي مدول کنترل باران از طریق   با مدول کنترل باراناز دست رفتن ارتباطCAN 

  بطور پیوسته براي مدت زمانی خاصی
  

  جدول ایمنی خطا 
DTC  نامDTC  عملکرد ایمنی خطا 

B1120*   نقص داخلیBCM - 
B1132   ولت است . 5ولتاژ سیستم خیلی کمتر از  BCM  ولت ترمینال  5منبع تغذیه ولتاژ“G05-8”  را

  متوقف می کند . 
B1133  . ولتاژ باتري خیلی زیاد است  -  
B1141  . مدار سنسور دماي محیط باز است  BCM  در نظر می گیرد . - 40دماي محیط را  
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B1142   مدار سنسور دماي محیط اتصال به بدنه
  است.

BCM   در نظر می گیرد . 5/87دماي محیط را  

B1145   اواپراتور زیاد است .ولتاژ سنسور دماي  BCM  در نظر می گیرد . - 40دماي اواپراتور را  
B1146  . ولتاژ سنسور دماي اواپراتور کم است  BCM   در نظر می گیرد .  60دماي اواپراتور را  
B1157  ورودي سیگنال عملکرد کیسه هوا  BCM . عملکرد را متوقف می کند  

B1670*  عملکرد عیب یابی نور/ و  عملکرد عیب یابی روشناییبه   خرابی سنسور نور / باران
  مراجعه نمائید . باران

B1680   داده هاي نامعتبرCAN  ازECM   BCM . کنترل حرکتی دینامیک خودرو را متوقف می کند  
B1681   داده هاي نامعتبرCAN  ازTCM  -  
B1682  داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل

4WD 
BCM . کنترل حرکتی دینامیک خودرو را متوقف می کند  

B1683*  ناهمخوانی اطالعات انحراف خودرو  BCM . کنترل حرکتی دینامیک خودرو را متوقف می کند  
B1684   داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل

P/S  
BCM . کنترل حرکتی دینامیک خودرو را متوقف می کند  

B1685*  داده هاي نامعتبرCAN از مدول کنترل 
ESP®  

-  

B1686*   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور طولی
G 

-  

B1687*   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور عرضی
G  

BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1688*   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور انحراف
  خودرو

BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1689*   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور سرعت
  چرخ

BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1690*  ایراد سنسور زاویه فرمان  BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  
B1691   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور زاویه

  فرمان
BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1692   داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور زاویه
  فرمان

BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1693   داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل
P/S  

BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1694   داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل
P/S  

BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1695  داده هاي نامعتبرCAN از مدول کنترل 
ESP®  

BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1696  داده هاي نامعتبرCAN از مدول کنترل 
ESP®  

BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  

B1901*   حافظه داخلی  کنترل مجموع درخطاي
  مدول کنترل

-  
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B1902*  خطاي برنامه ریزي مدول کنترل  -  
U0073  خاموشی شبکه باس مدول کنترل  -  
U0100  ارتباط با  قطعECM   BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  
U0101   ارتباط با قطعTCM  BCM . با مقدار پیش فرض کنترل می کند    
U0114   4ارتباط با مدول کنترل قطعWD  BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  
U0121   ارتباط با مدول کنترل قطعABS  BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  
U0126   ارتباط با سنسور زاویه فرمانقطع  BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل  دینامیک  
U0131   ارتباط با مدول کنترل فرمانقطع  BCM خودرو را متوقف می کند . یکنترل دینامیک  
U0141   ارتباط با مدول کنترل استارت بدون قطع

  کلید
BCM . با مقدار پیش فرض کنترل می کند  

U0151   ارتباط با مدول کنترل نگهدارنده هاقطع  BCM . با مقدار پیش فرض کنترل می کند  
U0155   ارتباط با مدول کنترل پشت آمپرقطع  BCM . با مقدار پیش فرض کنترل می کند  
U0164   ارتباط با مدول کنترل قطعHVAC BCM . با مقدار پیش فرض کنترل می کند  
U0231   ارتباط با مدول کنترل بارانقطع  BCM . با مقدار پیش فرض کنترل می کند  

  

  داده هاي دستگاه عیب یاب
BCM 

  توجه
  امکانپذیر نیست موارد مربوطه را مطابق زیر براي بازیابی آن انجام دهید . BCMاگر ارتباط بین دستگاه عیب یاب و 

 کابل عیب یابی و دستگاه عیب یاب  •
  DLCتغذیه و بدنه مدار  •
 Control Module Communication" ( همه کنترل مدول ها ایراد  CANنقص سیستم ارتباطی  •

Bus Off  " . را تشخیص می دهند  
داده هاي ط به روشن شدن اتوماتیک چراغ اصلی و روشن شدن برف پاك کن به براي پارامترهاي مربو •

 مراجعه نمائید . یاب دستگاه عیب
 در جدول زیر وضعیت منبع تغذیه در سیستم استارت بدون کلید است ."  جرقهمد " منظور از  •
  مراجعه نمائید . توصیف کارکرد استارت موتور بدون کلیدبه  جرقهبراي جزئیات بیشتر مد  •

  

شرایط عادي / مقدار   داده دستگاه عیب یاب
  مرجع

  وضعیت

Outside Air Temp   
  (دماي محیط)

مقدار آن به اندازه دماي 
  محیط باشد .

  دماي اطراف سپر جلو را اندازه گیري می نماید .

Battery Voltage   10 – 14 V  در حالت موتور روشن  
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  (ولتاژ باتري)
Front Wiper Int Adj 

SW   
کلید تاخیر زمانی برف پاك (

  )کن

0 – 5 V   مقدار آن بستگی به وضعیت کلید تاخیر زمانی برف پاك کن
  دارد .

Vehicle Speed   
  (سرعت خودرو)

ن از کیلومتر شمار آمقدار 
  خوانده شود .

  در حال رانندگی

Engine Speed   
  (دور موتور)

  موتور : دور آرام ، پس از گرم شدن و بدون بار   rpm 700 – 600تقریبا 

Driv Door SW   
  (کلید در سمت راننده)

ON در سمت راننده : باز  
OFF غیر از وضعیت باال  

Pass Door SW   
  (کلید در سمت سرنشین)

ON در سمت سرنشین : باز  
OFF غیر از وضعیت باال  

Back Door/Trunk SW   
  (کلید درب صندوق)

ON صندوق عقب : باز  
OFF غیر از وضعیت باال  

Rear Right Door SW   
(کلید درب عقب سمت 

  راست)

ON در عقب سمت راست : باز  
OFF غیر از وضعیت باال  

Rear Left Door SW   
  (کلید درب عقب سمت چپ)

ON در عقب سمت چپ : باز  
OFF غیر از وضعیت باال  

Rear Defogger SW   
  شیشه عقب)(کلید گرمکن 

ON کلید گرمکن شیشه عقب : روشن  
OFF غیر از وضعیت باال  

Trunk Opener SW   
  (کلید بازکن درب صندوق)

ON در سمت راننده : باز  
OFF غیر از وضعیت باال  

Trunk OP Cancel/R 
Fog SW   

  کلید مه شکن عقب)(

ON کلید مه شکن عقب : روشن  
OFF غیر از وضعیت باال  

Auto Light SW   
  (کلید چراغ اتوماتیک)

ON  : وضعیت دسته چراغAUTO 
OFF غیر از وضعیت باال  

Front Fog Light SW   
  (کلید چراغ مه شکن جلو)

ON : وضعیت دسته چراغ “CLEARANCE” یا“HEAD”  
OFF غیر از وضعیت باال  

Door Key SW (Lock)   
  (کلید درب (قفل))

ON قفل در راننده : قفل  
OFF غیر از وضعیت باال  

Door Key SW 
(Unlock)   

  (کلید درب (غیر قفل))

ON قفل در راننده : غیر قفل  
OFF غیر از وضعیت باال  

Power door lock SW   
  )محرك قفل درب راننده(

ON محرك قفل در راننده : قفل  
OFF غیر از وضعیت باال  

Power door Unlock ON محرك قفل در راننده : غیر قفل  
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SW   
محرك باز کردن درب (

  )راننده

OFF غیر از وضعیت باال  

Shift Down SW   
  )کلید افزایش تدریجی(

ON  کلید افزایش تدریجی : روشن  
OFF غیر از وضعیت باال  

Shift Up SW   
  )کلید کاهش تدریجی(

ON  روشنتدریجی : کاهش کلید  
OFF غیر از وضعیت باال  

Headlight SW   
  (کلید چراغ جلو)

ON نور پائین چراغ جلو : روشن  
OFF غیر از وضعیت باال  

Tail Light SW   
  (کلید چراغ کوچک)

ON : وضعیت دسته چراغ “CLEARANCE” یا“HEAD”  
OFF غیر از وضعیت باال  

Headlight HI SW   
  (کلید نور باالي چراغ جلو)

ON نور باال چراغ جلو : روشن  
OFF  وضعیت باالغیر از  

Turn Signal Light R 
SW   

  (کلید راهنماي سمت راست)

ON چراغ راهنماي راست : روشن  
OFF غیر از وضعیت باال  

Turn Signal Light L 
SW   

  (کلید راهنماي سمت چپ)

ON چراغ راهنماي چپ : روشن  
OFF غیر از وضعیت باال  

Hazard SW   
  (کلید فالشر)

ON  کلید فالشر : روشن  
OFF غیر از وضعیت باال  

Driv Seatbelt SW   
  راننده) ایمنی (کلید کمربند

Fasten کمربند ایمنی راننده : بسته  
Unfasten غیر از وضعیت باال  

Pass Seatbelt SW   
(کلید کمربند ایمنی 

  سرنشین)

Fasten کمربند ایمنی سرنشین : بسته  
Unfasten غیر از وضعیت باال  

Brake Fluid Level   
  (سطح روغن ترمز)

Low  کلید سطح روغن ترمز : روشن  
Normal کلید سطح روغن ترمز : خاموش  

Parking Brake SW   
( میکروسوئیچ اهرم ترمز 

  دستی)

ON اهرم ترمز دستی : کشیده  
OFF اهرم ترمز دستی : آزاد  

Charge Light   
  (المپ شارژ)

OFF  موتور : روشن  
ON  باالغیر از وضعیت  

Oil Pressure SW   
  (فشنگی فشار روغن موتور)

OFF  موتور : روشن  
ON غیر از وضعیت باال  

Ignition 1 Switch   
  )1(مد سوئیچ 

ON  : مد سوئیچON   
OFF غیر از وضعیت باال  

Ignition 2 Switch   ON  : مد سوئیچON   
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  غیر از وضعیت باال OFF  )2(مد سوئیچ 
Front Wiper Hi SW   

(کلید دور تند برف پاك کن 
  جلو)

ON  دسته برف پاك کن :وضعیت“HI”  
OFF غیر از وضعیت باال  

Front Wiper Lo SW   
(کلید دور کند برف پاك کن 

  جلو )

ON برف پاك کن : در حال کار  
OFF غیر از وضعیت باال  

Front Wiper 
Auto/Int SW   

(کلید تایمر برف پاك کن 
  جلو)

ON  پاك کن :وضعیتدسته برف“AUTO” یا “INT”  
OFF غیر از وضعیت باال  

Front Washer SW   
  ( کلید شیشه شوي جلو )

ON کلید شیشه شوي: روشن  
OFF غیر از وضعیت باال  

Foot Light   
  (چراغ زیر پا)

Ill / Door  مد چراغ پا توسط مجموغه اندازه گیرها انتخاب شده است : با
  مرتبط شده است .دسته چراغ و الي دري 

Door  مد چراغ پا توسط مجموغه اندازه گیرها انتخاب شده است : با
  الي دري مرتبط شده است .

OFF  : مد چراغ پا توسط مجموغه اندازه گیرها انتخاب شده است
OFF   

Turn Signal Light   
  (چراغ راهنما)

  0 تنظیم چشمک زدن چراغ راهنما: 0
  1+ چراغ راهنما:تنظیم چشمک زدن  1+
  2+ تنظیم چشمک زدن چراغ راهنما: 2+
  3+ تنظیم چشمک زدن چراغ راهنما: 3+

  دستگاه عیب یاب محرك ها با دستگاه تست
دستگاه عیب یاب سوزوکی شامل عملکرد تست عیب یابی می باشد که می تواند عملکرد رله ها و عملگر هاي سیستمهاي 

  را تحت تاثیر قرار دهد . BCMکنترل شده توسط 
ایرادي را تشخیص دادند ، تست خروجی براي تعیین آسانتر اینکه ایراد  ECMهنگامی که سیستم هاي کنترل شده توسط 

دفترچه  "است یا خروجی آن را اجرا می کند ؟ براي اطالعات جزئی تر از عملکرد دستگاه عیب یاب به  BCMاز ورودي 
  مراجعه نمائید . "یب یاب راهنماي اپراتور دستگاه ع

  باك  روشنایی داخلی(چراغ سقف)  روشنایی مه شکن جلو
  نشانگر کمربند ایمنی سرنشین  چراغ بستن در  چراغ کوچک و ترمز

  گرمکن شیشه عقب  روشنایی پا  روشنایی خودکار چراغ جلو
  برف پاك کن جلو  روشنایی جعبه داشبورد  روشنایی فالشر

DRL  دندهسلونوئید قفل   درب  
    باز کردن درب انتهایی عقب  روشنایی مه شکن عقب
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  جدول تنظیمات اولیه دستگاه عیب یاب
دفترچه راهنماي اپراتور دستگاه  "را بصورت زیر تنظیم می کند .به  BCMدستگاه عیب یاب سوزوکی تغییرات عملکرد 

  مراجعه نمائید . "عیب یاب 
  

  توصیف  تنظیم  گزینه
براي شرایطی مثل تغییر مسیر می توان تعداد دفعات چشمک زدن   3+ / 2+ / 1+ / 0  راهنما چراغ

  راهنما را با خاموش و روشن کردن دستی دسته راهنما تنظیم کرد .
: هنگامی که دسته چراغ یک بار روشن و خاموش شود چراغ راهنما  0

  نیز یک بار چشمک 
  می زند .

ود چراغ راهنما : هنگامی که دسته چراغ یک بار روشن و خاموش ش 1+
  دو بار چشمک 

  می زند .
: هنگامی که دسته چراغ یک بار روشن و خاموش شود چراغ راهنما  2+

  سه بار چشمک 
  می زند .

: هنگامی که دسته چراغ یک بار روشن و خاموش شود چراغ راهنما  3+
  چهار بار چشمک 

  می زند .
چراغ حرکت در 

  روز
ON / OFF   تنظیم عملکردDRL . تغییر کرده است  

  

DTC B1120 / B1901 / B1902  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 
B1120  نقص داخلی :BCM  

   BCMخطاي داخلی 
BCM 

B1901  مدول کنترل داخلیحافظه : خطاي چک سام  
  ( خطاي چک سام ) BCMخطاي داخلی 

B1902 خطاي برنامه ریزي مدول کنترل :  
  ( خطاي برنامه ریزي ) BCMخطاي داخلی 

  : DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
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  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

   DTCبررسی مجدد    1
  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید. 1
  ) کابل منفی باتري را وصل نمائید. 2
را  DTCرا انجام داده و  DTC) مراحل تائید  3

  تائید مجدد نمائید .
 B1120 / B1901 / B1902هاي  DTCآیا 

  هنوز تشخیص داده می شوند ؟

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

  پایان .

  

DTC B1132  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1132  : ولت سیستم 5ولتاژ بسیار پائین  
براي مدت زمان معینی ، بطور  ”G05-8“ولتاژ ترمینال 

  است . 5/2پیوسته زیر 

  کانکتور و مدار دسته برف پاك کن •
 دسته برف پاك کن •
• BCM 

  دیاگرام مداري 

  
  

] A [  کانکتور :BCM  : نما )] a [ A3  مدار بدنه سیگنال کلید تنظیم :
  زمانی برف پاك کن

3  .BCM  

A1  دسته برف پاك کن 1: مدار منبع تغذیه کلید تنظیم .    
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  زمانی برف پاك کن 

A2  مدار سیگنال کلید تنظیم زمانی :
  برف پاك کن

. کلید تنظیم زمانی دسته برف پاك  2
  کن

  

  : DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

مدار منبع تغذیه کلید تنظیم زمانی بررسی   1
  برف پاك کن 

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
و دسته برف پاك کن را  ”G05“کانکتورهاي)  2

  جدا نمائید .
و دسته  ”G05“اتصال صحیح ترمینال هاي)  3

  نمائید .برف پاك کن را بررسی 
در صورت درست بودن اتصال ها موارد زیر را )  4

  بررسی نمائید : 
 و بدنه : بینهایت  A1مقاومت بین مدار  •
 A3و  A1مقاومت بین ترمینال هاي  •

  کانکتور دسته برف پاك کن : بینهایت
  شرایط مطلوب است ؟آیا 

دسته سیم معیوب را تعویض   بروید . 2به مرحله 
  .یا تعمیر نمائید 

  بررسی دسته برف پاك کن  2
  ) دسته برف پاك کن را بررسی نمائید . 1

  آیا شرایط مطلوب است ؟

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

دسته برف پاك کن را 
  تعویض نمائید .

  

  

DTC B1133  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 
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B1133  : بسیار باال باتريولتاژ  
براي مدت زمان  ”DOME“ولتاژ منبع تغذیه پشتیبان فیوز 

  است .ولت  16معینی ، بطور پیوسته باالي 

 سیستم شارژ •
• BCM 

  : DTCمراحل تائید 
  ) در صورت امکان خودرو را روشن نمائید . 1

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  بررسی سیستم شارژ  2
  بررسی نمائید .) سیستم شارژ را  1

  آیا شرایط مطلوب است ؟

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

سیستم شارژ را تعمیر نمائید 
.  

  

  

DTC B1141/B1142  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1141  :مدار باز سنسور دماي محیط  
براي مدت زمان  محیطولتاژ مدار سیگنال سنسور دماي 

  است . ولت 85/4معینی ، بطور پیوسته باالي 

  کانکتور سنسور دماي محیط •
 سنسور دماي محیط •
• BCM 

B1142  : مدار سنسور دماي محیط بدنه اتصال  
براي مدت زمان  ولتاژ مدار سیگنال سنسور دماي محیط

  است . ولت 15/0معینی ، بطور پیوسته زیر 

   مدار مربوطه :
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] A [  کانکتور :BCM  : نما )] a [ A2 2  : مدار بدنه سنسور دماي محیط  .BCM  

A1 سنسور دماي محیط 1  : سیگنال سنسور دماي محیط .    

  : DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی   1
  هم تشخیص داده شده است .  DTC B1132آیا 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 

  بررسی مدار سنسور دماي محیط  2

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
را سنسور دماي محیط و  ”E05“) کانکتورهاي 2

  جدا نمائید .
سنسور و  ”E05“) اتصال صحیح ترمینال هاي 3

  را بررسی نمائید .دماي محیط 
) در صورت درست بودن اتصال ها موارد زیر را  4

  بررسی نمائید : 
:   A2و  A1مقاومت بین ترمینال هاي  •

دسته سیم معیوب را تعویض   بروید . 3به مرحله 
  یا تعمیر نمائید .
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  اهم 3کمتر از 
 و بدنه : بینهایت  A1مقاومت بین مدار  •
 A2و  A1مقاومت بین ترمینال هاي  •

 : بینهایتسنسور دماي محیط کانکتور 
 A2   :0 - 1و  A1ل هاي ولتاژ ترمینا •

قرار دهید  ONولت (سوئیچ را در حالت 
( .  

  آیا شرایط مطلوب است ؟

  بررسی سنسور دماي محیط  3

  را بررسی نمائید .سنسور دماي محیط )  1
  آیا شرایط مطلوب است ؟

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

را سنسور دماي محیط 
  تعویض نمائید .

  

DTC B1145/B1146  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1145  : ولتاژ باال مدار سنسور دماي اواپراتورA/C 

براي مدت  A/Cولتاژ مدار سیگنال سنسور دماي اواپراتور 
  است . ولت 85/4زمان معینی ، بطور پیوسته باالي 

  A/Cکانکتور سنسور دماي اواپراتور  •
 A/Cسنسور دماي اواپراتور  •
• BCM 

B1146  : ولتاژ پائین مدار سنسور دماي اواپراتورA/C   
براي مدت  A/Cولتاژ مدار سیگنال سنسور دماي اواپراتور 

  است . ولت 15/0زمان معینی ، بطور پیوسته زیر 

  مدار مربوطه : 
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] A [  کانکتور :BCM  : نما )] a [ A2  مدار بدنه سنسور دماي اواپراتور :
A/C  

2  .BCM  

A1  مدار سیگنال سنسور دماي :
  A/Cاواپراتور 

    A/C. سنسور دماي اواپراتور  1

  : DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی   1
  ؟هم تشخیص داده شده است  DTC B1132آیا 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 

  A/Cبررسی مدار سنسور دماي اواپراتور   2

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
و سنسور دماي اواپراتور  ”G05“) کانکتورهاي 2

A/C . را جدا نمائید  
و سنسور  ”G05“) اتصال صحیح ترمینال هاي 3

  را بررسی نمائید . A/Cدماي اواپراتور 
) در صورت درست بودن اتصال ها موارد زیر را  4

دسته سیم معیوب را تعویض   بروید . 3به مرحله 
  یا تعمیر نمائید .
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  بررسی نمائید : 
:   A2و  A1مقاومت بین ترمینال هاي  •

  اهم 3کمتر از 
 بینهایت و بدنه :  A1مقاومت بین مدار  •
 A2و  A1مقاومت بین ترمینال هاي  •

:  A/Cکانکتور سنسور دماي اواپراتور 
 بینهایت

 A2   :0 - 1و  A1ولتاژ ترمینال هاي  •
قرار دهید  ONولت (سوئیچ را در حالت 

( .  
  آیا شرایط مطلوب است ؟

  A/Cبررسی سنسور دماي اواپراتور   3

  را بررسی نمائید . A/C) سنسور دماي اواپراتور  1
  آیا شرایط مطلوب است ؟

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

 A/Cاواپراتور سنسور دماي 
  را تعویض نمائید .

  

DTC B1157  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1157  :ورودي سیگنال عملکرد کیسه هوا  
  داده می شود . BCMبه  SDMسیگنال عملکرد کیسه هوا از 

• SDM 
• BCM 

  : DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  2
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  3

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

   DTCبررسی مجدد   1
1  (DTC . را پاك نمائید  
را انجام داده و آن را تائید  DTC) مراحل تائید  2

پایان .( کیسه هوا در گذشته   بروید . 2به مرحله 
پاك  DTCعمل کرده است ( 

  نمی شود ))
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  نمائید .
  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1157آیا 

  

   DTCبررسی مجدد   2
1  (DTC . را پاك نمائید  
را انجام داده و آن را تائید  DTC) مراحل تائید  2

  نمائید .
  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1157آیا 

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

  است) SDM(ایراد از  پایان .
  

  

DTC B1670  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1670  : خرابی سنسور نور / باران  
BCM  نقص مربوط به سنسور نور / باران را تشخیص داده
  است .

 سنسور نور / باران  •
• BCM 
 دسته چراغ •
 دسته برف پاك کن •

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

پارامترهاي دستگاه عیب یاب را بررسی   1
  نمائید .

) دستگاه عیب یاب در حالیکه سوئیچ در حالت  1
OFF  است بهDLC . متصل نمائید  

را بر روي دستگاه  " DATA LIST" ) مد  2
  عیب یاب انتخاب نمائید .

) آنچه در دستگاه عیب یاب نمایش داده شده و  3
دسته برف پاك کن  "،  "دسته چراغ  "مربوط به 

  نمائید . است بررسی  "سنسور نور/ باران " و  "
 "دسته چراغ  "ه داده هاي پرامتر هاي مربوط بآیا 
 "سنسور نور/ باران " و  "دسته برف پاك کن  "، 

سنسور نور/ باران را تعویض 
را بررسی  DTCنمائید و 

 DTCمجدد نمائید . اگر 
B1670  ، تشخیص داده شد

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید . 

پارامترهاي معیوب را عیب 
  یابی نمائید .
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  مناسب است ؟ 

  

DTC B1680  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1680  : داده هاي نامعتبرCAN  ازECM    
BCM  در اطالعات فرستاده شده ازECM  از طریق شبکه
CAN . نقص تشخیص می دهد  

• ECM 

 

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
1  (DTC  را درECM  نمائید .کنترل  

  تشخیص داده می شود ؟  DTCآیا هیچ 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

ECM  را تعویض وDTC  را
  بررسی مجدد نمائید .

  

DTC B1681  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1681  : داده هاي نامعتبرCAN  ازTCM    
BCM  در اطالعات فرستاده شده ازTCM  از طریق شبکه
CAN . نقص تشخیص می دهد  

• TCM 

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
1  (DTC  را درTCM  نمائید .کنترل  

  تشخیص داده می شود ؟  DTCآیا هیچ 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

TCM  را تعویض وDTC  را
  بررسی مجدد نمائید .
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DTC B1682  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1682  : داده هاي نامعتبرCAN  4از مدول کنترلWD    
BCM  4در اطالعات فرستاده شده از مدول کنترلWD   از

  نقص تشخیص می دهد . CANطریق شبکه 

   4WDمدول کنترل  •

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
1  (DTC  4را در مدول کنترلWD  کنترل 

  نمائید .
  تشخیص داده می شود ؟  DTCآیا هیچ 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

را    4WDمدول کنترل 
را بررسی  DTCتعویض و 

  مجدد نمائید .

  
  

DTC B1683  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1683  :ناهمخوانی اطالعات انحراف خودرو  
با  BCMبطور مستمر بین انحراف هدف محاسبه شده توسط 

بوسیله شبکه  ESPانحراف هدف واقعی فرستاده شده از 
CAN . تفاوتی بیش از مقدار تعیین شده  وجود دارد  

 سنسور زاویه فرمان •
 ESPمدول کنترل  •
• BCM 

  : DTCمراحل تائید 
  قرار دهید و اجازه دهید یک دقیقه یا بیشتر در این حالت بماند . ON) سوئیچ را در حالت  1

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله
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  DTCبررسی   1
 DTC B1683آیا هیچ کد عیبی غیر از  
  تشخیص داده شده است ؟

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 

   DTCبررسی مجدد   2
1  (DTC  در مدول کنترل راESP  نمائید بررسی
.  

  ؟تشخیص داده می شود  DTCهیچ  آیا

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 3به مرحله 

   DTCبررسی مجدد   3
  نمائید .تعویض را  سنسور زاویه فرمان)  1
را انجام داده و آن را تائید  DTC) مراحل تائید  2

  نمائید .
  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1683آیا 

  پایان .  بروید . 4به مرحله 
  

   DTCبررسی مجدد   4
  را تعویض نمائید . ESP) مدول کنترل  1
را انجام داده و آن را تائید  DTC) مراحل تائید  2

  نمائید .
  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1683آیا 

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

  پایان .
  

  

DTC B1684 / B1693 /B1694  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1684  : داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل
P/S  
BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شده مدول کنترل
P/S  ازCAN . را تشخیص داده است  

 ESPمدول کنترل  •

B1693  : داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل
P/S  
BCM  داده هاي ارتباطی غیر عادي از مدول کنترلP/S  از
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 را دریافت می کند . CANطریق شبکه 

B1694  : داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترل
P/S  
BCM  داده هاي ارتباطی غیر عادي از مدول کنترلP/S  از

 را دریافت می کند . CANطریق شبکه 

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
1  (DTC  مدول کنترل را درP/S  نمائید بررسی
.  

  تشخیص داده می شود ؟  DTCآیا هیچ 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

را تعویض  P/Sمدول کنترل 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

  

DTC B1685 / B1686 /B1687 / B1688 / B1689 / B1695 / B1696  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  عیبمحدوده    DTCشرایط نمایش 

B1685  : داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترلESP  
مدول بیش از مقدار تعیین شده از به طور مستمر  ESPسیگنال فعال بودن •

  ادامه دارد . ESPکنترل 
• BCM  نقص داده هاي کنترل فرستاده شده مدول کنترلP/S  ازCAN  را

  تشخیص داده است .

 P/Sمدول کنترل  •

B1686  : داده هاي نامعتبرCAN  سنسور طولی ازG  
 BCM سنسور طولی  غیر عادي  داده هاي ارتباطیG  از مدول کنترلESP  از طریق

 را دریافت می کند . CANشبکه 

B1687  : داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور عرضیG  
 BCM  داده هاي ارتباطی  غیر عادي سنسور عرضیG  از مدول کنترلESP  از طریق

  را دریافت می کند . CANشبکه 
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B1688  : داده هاي نامعتبرCAN  خودروگردشی از سنسور انحراف  
 BCM  داده هاي ارتباطی غیر عادي سنسور انحراف خودرو از مدول کنترلESP  از

 را دریافت می کند . CANطریق شبکه 

B1689  : داده هاي نامعتبرCAN  از سنسور سرعت چرخ  
 BCM  داده هاي ارتباطی غیر عادي سنسور سرعت چرخ از مدول کنترلESP  از

 را دریافت می کند . CANطریق شبکه 

B1695  : داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترلESP   
 BCM  داده هاي ارتباطی غیر عادي از مدول کنترلESP  از طریق شبکهCAN  را

 دریافت می کند .

B1696  : داده هاي نامعتبرCAN  از مدول کنترلESP   
 BCM  داده هاي ارتباطی غیر عادي از مدول کنترلESP  از طریق شبکهCAN  را

 دریافت می کند .

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
1  (DTC  مدول کنترل را درESP  بررسی نمائید
.  

  تشخیص داده می شود ؟  DTCآیا هیچ 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

را  ESPمدول کنترل 
را بررسی  DTCتعویض و 

  مجدد نمائید .

  

DTC B1690  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1690  :خرابی سنسور زاویه فرمان  
خرابی سنسور زاویه فرمان تشخیص داده شده است  •

. 
کالیبراسیون ناقص سنسور زاویه فرمان تشخیص  •

  داده شده است .

 سنسور زاویه فرمان •
• BCM 
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  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی   1
DTC   را در مدول کنترلESP . بررسی نمائید  

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 

  کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان   2
 کالیبراسیون سنسور زاویه فرمان را انجام دهید)  1
.  

2  (DTC  را درBCM د بررسی نمائی.  
  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1690آیا 

  پایان .  بروید . 3به مرحله 
  

   DTCبررسی مجدد   3
  ) سنسور زاویه فرمان را تعویض نمائید . 1
2  (DTC  در راBCM نمائید . بررسی  

  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1690آیا 

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

  پایان .
  

DTC B1691 / B1692  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1691  : داده هاي نامعتبرCAN  سنسور زاویه از
  فرمان

 BCM  از  سنسور زاویه فرمانداده هاي ارتباطی  نامعتبر
  را دریافت می کند . CANطریق شبکه 

 سنسور زاویه فرمان •

B1692  : داده هاي نامعتبرCAN  سنسور زاویه از
  فرمان

 BCM  از  سنسور زاویه فرمانداده هاي ارتباطی  نامعتبر
 را دریافت می کند . CANطریق شبکه 

  :  DTCرفع عیب 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 55 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
1  (DTC  مدول کنترل را درESP  بررسی

  نمائید .
  تشخیص داده می شود ؟  DTCآیا هیچ 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

را  سنسور زاویه فرمان
را بررسی  DTCتعویض و 

  مجدد نمائید .

  

DTC U0073  
  مراجعه نمائید .   BUS OFFارتباط  عیب یابیبه 
  

DTC U0100  
  مراجعه نمائید . CANشبکه  قطععیب یابی به 
  

DTC U0101  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0114  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0121  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0126  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0131  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
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DTC U0141  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0151  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0100  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0155  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0164  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

DTC U0231  
  مراجعه نمائید . CANعیب یابی قطع شبکه به 
  

    و مدارات مربوط به آن BCMبررسی 

    بررسی سیگنال و ولتاژ
    ) بررسی نمائید .3) و یا اسیلوسکوپ (2) را با استفاده از ولتمتر (BCM )1ولناژ و یا سیگنال پالس 

  

  توجه
  ولت با بیشتر باشد  11بررسی نمائید که ولتاژ باتري  •
  که در جدول زیر توصیف شده به معنی ولتاژ منبع تغذیه سوئیچ استارت خودرو می باشد . جرقهمد  •

    مراجعه نمائید .  عملکرد استارت بدون کلید خودروتوصیف به  جرقهبراي جزئیات بیشتر راجع به مد 
    

ولتاژ ترمینال هایی که با ستاره مشخص شده اند نمی توانند با ولتمتر اندازه گیري شوند زیرا بصورت سیگنال پالس  •
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 هستند . 

  بررسی آنها نیازمند اسیلوسکوپ است .

    

    

] A [  کانکتور :BCM  : نما )] a [  
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  شرایط  ولتاژ مناسب  مدار  سیم رنگ  ترمینال

E05-1  GRN/YEL   راهنماي جلو و چراغ سیگنال
  جنبی راست

0 ←→ 14 
V  

  راهنماي سمت راست : چشمکن زن

E05-2  BRN/RED  1 – 0  رله مه شکن عقب V  چراغ مه شکن عقب : روشن  

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

E05-3  -  -  -  -  

E05-4  -  -  -  -  

E05-5*  RED/BLK   خط شبکهCAN ( باال )   به سیگنال شبکهCAN . مراجعه نمائید  

E05-6*  WHT/BLK   خط شبکهCAN ( پائین )    

E05-7  GRN/BLK   ترمینالL  14 – 10  آلترناتور V  موتور : روشن  

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

E05-8 LT 
GRN/BLK  

  -  V 1 – 0  بدنه سنسور دماي محیط

E05-9* YEL/BLK   سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به   کلید شیفت آپسیگنال
سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، بازکن صندوق عقب ، 

  مراجعه نمائید .  قفل مرکزي

0 – 1 V   جرقهمد  :ON   
 ONکلید شیفت آپ : 

E05-
10* 

BLU/ORN  سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به   سیگنال کلید شیفت دان
سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، بازکن صندوق عقب ، 

  مراجعه نمائید .  قفل مرکزي

0 – 1 V   جرقهمد  :ON   
  ONکلید شیفت دان : 

E05-11 GRN  14 – 10  مه شکن جلو V  دسته چراغ : روشن  
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  کلید مه شکن : خاموش

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

E05-12 YEL/RED   14 →← 0  پاك کنسیگنال موقعیت برف 
V  

  برف پاك کن : در حال کار

0 – 1 V   موقعیت برف پاك کن : در حال
  توقف

E05-13  GRN/RED  14 →← 0  راهنماي سمت چپ 
V  

  راهنماي چپ : چشمک زن

E05-14 -  -  -  -  

E05-15 -  -  -  -  

E05-16 RED/GRN  1 – 0  رله باز کن درب باك V  کلید قفل در : موقعیت باز  

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

E05-17 RED/BLU  1 – 0  رله قفل درب باك V  کلید قفل در : موقعیت باز  

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

E05-
18* 

BLK/BLU   سیگنال سنسور سطح روغن
  ترمز

سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به 
سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، بازکن صندوق عقب ، 

  مراجعه نمائید .  قفل مرکزي

0 – 1 V   : موقعیت سوئیچON   
 MINمقدار روغن : کمتر از مقدار 

E05-
19* 

BRN  مراجعه نمائید . سیگنال فشنگی فشار روغنبه   سیگنال فشنگی فشار روغن  

0 – 1 V  : موقعیت سوئیچ ON  
  موتور : روشن

E05-20 LT 
GRN/RED  

  ON موقعیت سوئیچ :  ولت 7/2 حدود  سیگنال سنسور دماي محیط
  C (32 °F)° 0دماي محیط : 

  ON موقعیت سوئیچ :  ولت  6/1حدود 
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  C (68 °F)° 20دماي محیط : 

E05-21 PNK/BLK   سیگنال کنترلDRL   0 – 1 V  DRL یا چراغ جلو : روشن  

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

E05-22 BRN/WHT  1 – 0  رله برف پاك کن آرام/ تند V  : موقعیت سوئیچ ON  
  دور برف پاك کن : تند

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

E05-23 GRY/GRN  1 – 0  رله برف پاك کن V  : موقعیت سوئیچ ON  
  دور برف پاك کن : تند یا آرام

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

E05-24 -  -  -  -  
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  شرایط  ولتاژ مناسب  مدار  رنگ سیم  ترمینال

G05-1  -  -  -  -  

G05-2  -  -  -  -  

G05-3  LT 
GRN/BLK  

   ONدسته چراغ :   V 14 – 10  سیگنال مه شکن جلو
 ONمه شکن جلو : 

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

G05-4*  RED/BLU   سیگنال دسته چراغ(چراغ
  کوچک)

سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به 
بازکن صندوق عقب ، سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، 

  مراجعه نمائید .   قفل مرکزي و ترمز دستی

0 – 1 V  دسته چراغ : چراغ کوچک روشن  

G05-5  PNK/BLU   سیگنال دسته چراغ(چراغ
  اصلی)

0 – 1 V   دسته چراغ : چراغ اصلی روشن یا
  در حالت خودکار

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

G05-6  BRN/BLK   سنسور دماي سیگنال بدنه
محیط و کلید تنظیم زمانی برف 

  پاك کن

0 – 1 V  —  

G05-7  –  –  –  –  

G05-8 PNK  6 – 4  کلید تنظیم زمانی برف پاك کن V   : موقعیت سوئیچ ON  

G05-9  RED/YEL  14 – 10  سیگنال الي دري داشبورد V   : دقیقه پس از  15جعبه داشبورد
  باز شدن

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

G05-10 –  –  –  –  

G05-
11* 

BLU/YEL  سیگنال برف پاك کن  
 (AUTO / INT)  

  سیگنال برف پاك کنبه 
 (AUTO / INT) ، کمربند ایمنی  ، چراغ راهنما

  مراجعه نمائید . سرنشین
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0 – 1 V   : موقعیت سوئیچ ON  
 / AUTO)دسته برف پاك کن : 

INT)  

G05-12 –  –  –  –  

G05-
13*  

GRN/RED   سیگنال برف پاك کنبه   سیگنال راهنماي چپ  
 (AUTO / INT) ، کمربند ایمنی  ، چراغ راهنما

  مراجعه نمائید . سرنشین

0 – 1 V   : موقعیت سوئیچ ON  
  راهنماي چپ : روشن

G05-
14*  

GRN/YEL  سیگنال برف پاك کنبه   سیگنال راهنماي راست  
 (AUTO / INT) ، کمربند ایمنی  ، چراغ راهنما

  مراجعه نمائید . سرنشین

0 – 1 V   : موقعیت سوئیچ ON  
  راهنماي راست : روشن

G05-
15* 

YEL/RED   مراجعه نمائید . سیگنال کلید فالشربه   سیگنال کلید فالشر  

0 – 1 V  کلید فالشر : روشن  

G05-
16* 

PPL/YEL  سیگنال کلید مه شکن عقب و کمربند ایمنی به   کلید مه شکن عقب
  مراجعه نمائید . سرنشین

0 – 1 V  کلید مه شکن عقب : روشن  

G05-17 BLU   سیگنال دسته برف پاك کن
(LO)  

0 – 1 V   : موقعیت سوئیچ ON  
  HI یا   LOدسته برف پاك کن : 

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

G05-18 BLU   سیگنال دسته برف پاك کن
(LO)  

0 – 1 V   : موقعیت سوئیچ ON  
  HI یا   LOدسته برف پاك کن : 

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  
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G05-19 GRN  1 – 0  نشانگر مه شکن جلو V   دسته چراغ : روشن  
  کلید مه شکن جلو : روشن 

  چراغ نشانگر : روشن

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

G05-20 GRY  1 – 0  سیگنال نور باالي دسته چراغ V   : روشنچراغ نور باال  

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

G05-
21* 

GRY/BLU   ها چراغ سوئیچسیگنال 
  )اتومات(

سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به 
سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، بازکن صندوق عقب ، 

  مراجعه نمائید .   قفل مرکزي و ترمز دستی

0 – 1 V  دسته چراغ : خودکار  

G05-
22* 

PPL/WHT  سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به   سیگنال کلید صندوق عقب
سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، بازکن صندوق عقب ، 

  مراجعه نمائید .   قفل مرکزي و ترمز دستی

0 – 1 V  کلید صندوق عقب : روشن  

G05-23 PPL/RED  5تقریبا     کلید تایمر زمانی برف پاك کن V  + :موقعیت کلید تایمر زمانی  

  -موقعیت کلید تایمر زمانی:   V 0تقریبا  

G05-24 BRN/RED  3.2  سیگنال سنسور دماي اواپراتور V   : موقعیت سوئیچ ON  
  C (32 °F)° 0مقدار دما : 

1.8 V    : موقعیت سوئیچ ON  
  C (77 °F)° 25مقدار دما : 

G05-25 –  –  –  –  

G05-26 –  –  –  –  

G05-27 BLU/BLK  1 – 0  سیگنال کلید شیشه شوي V   : موقعیت سوئیچ ON  
 ONکلید شیشه شوي : 

10 – 14 V غیر از شرایط باال  
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G05-28 –  –  –  –  

G05-29  –  –  –  –  

G05-30 GRY/GRN   چراغ اخطار بستن کمربند
  ایمنی

چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی :   V 7تقریبا   
  روشن

0 – 1 V  اخطار بستن کمربند ایمنی :  چراغ
  خاموش

G05-31 –  –  –  –  

G05-
32* 

PPL  مراجعه نمائید . سیگنال سرعت خودروبه   سیگنال سرعت خودرو  
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  شرایط  ولتاژ مناسب  مدار  رنگ سیم  ترمینال

L02-1 
(مدل قفل 

  دوبل )

RED/GRN  14 – 10  کنترل عملگر قفل درب V   سیگنال تعلیق قفل دوبل به عملگر
  داده می شود .درب 

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L02- 1  
(مدل بدون 
  قفل دوبل )

BLU/RED  14 – 10  کنترل عملگر قفل درب باك V   سیگنال باز شدن قفل درب به
  عملگر داده می شود .

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L02-
(مدل 2

  قفل دوبل )

RED/BLK  14 – 10  کنترل عملگر قفل درب V   سیگنال فعال شدن قفل دوبل به
  عملگر درب داده می شود .

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L02-2 
(مدل بدون 
 قفل دوبل )

GRN/BLK  14 – 10  کنترل عملگر قفل درب باك V   سیگنال قفل درب به عملگر داده
  می شود .

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L02-3  — -  -  - 

L02-4  — -  -  - 

L02-5  GRY  14 – 10  روشنایی چراغ پا V  همه درب ها : بسته  

0 – 1 V  یک درب : باز  

L02-6  –  –  –  –  

L02-7*  RED/WHT  (درب) مراجعه نمائید . سیگنال کنترل چراغ سقف جلوبه   کنترل چراغ سقف جلو  

L02-8 –  –  –  –  

L02-9  RED/BLU  1 – 0  رله چراغ عقب V  چراغ عقب : روشن  

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

L02-
10* 

BLK/WHT  (روشن) مراجعه نمائید . سیگنال کنترل چراغ سقف جلوبه   کنترل چراغ سقف جلو  
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L02-11  –  –  –  –  

L02-
12* 

GRY/BLK   کنترل چراغ نقشه خوانی و چراغ سقف
  عقب

مراجعه  سیگنال کنترل چراغ نقشه خوانی و چراغ سقف عقببه 
  نمائید .

L02-13  –  –  –  –  

L02-14  BRN   کنترل عملگر درب سمت
  سرنشین

10 – 14 V   سیگنال باز شدن درب سرنشین به
  عملگر درب

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L02-15 BLU  14 – 10  کنترل عملگر درب سمت راننده V   سیگنال باز شدن درب راننده به
  عملگر درب

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L02-16 –  –  –  –  

L02-17 –  –  –  –  

L02-18 –  –  –  –  

L02-19 –  –  –  –  

L02-20 BLK/RED   کنترل روشنایی بستن در ب
  راننده

0 – 1 V  درب : باز  

10 – 14 V  درب : بسته  

L02-
21* 

YEL/GRN  ( باز شدن ) سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به   سیگنال قفل درب
بازکن صندوق عقب ، سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، 

  مراجعه نمائید .   قفل مرکزي و ترمز دستی

0 – 1 V  کلید قفل درب : موقعیت باز  

L02-
22* 

YEL/BLK   سیگنال قفل درب ( بسته شدن
(  

سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به 
سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، بازکن صندوق عقب ، 

  مراجعه نمائید .   قفل مرکزي و ترمز دستی

0 – 1 V  کلید قفل درب : موقعیت بسته  

L02-23 BLK/BLU   1 – 0کنترل روشنایی بستن در ب V  درب : باز  
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  درب : بسته  V 14 – 10  راننده

L02-24 –  –  –  –  

L02-25  PPL  14 – 10  کنترل عملگر درب صندوق V   درب باز کن صندوق : در حال
  عملکرد

0 – 1 V  از شرایط باال غیر  

L02-26 RED/YEL  14 – 10  منبع تغذیه عملگر قفل درب V  –  
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  شرایط  ولتاژ مناسب  مدار  رنگ سیم  ترمینال

L03-1   PNK   کنترل عملگر قفل درب عقب
  (باز کردن)

10 – 14 V   سیگنال باز شدن قفل درب به
  عملگر درب داده می شود .

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L03- 2  
  

RED/WHT   کنترل عملگر قفل درب (بستن
(  

10 – 14 V   سیگنال قفل درب به همه درب ها
  داده می شود .

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L03-3  PNK/BLU  1 – 0  رله گرمکن شیشه عقب V   موتور : روشن  
  کلید گرمکن شیشه عقب : روشن

10 – 14 V  غیر از شرایط باال  

L03-4*  WHT  مدل دو)
 درب)

  مراجعه نمائید . CANسیگنال ارتباطی شبکه به   ( پائین ) CANشبکه ارتباطی 

WHT/BLK مدل)
 چها درب)

L03-5*  RED مدل دو)
 درب)

  ( باال ) CANشبکه ارتباطی 

RED/BLK مدل)
 چها درب)

L03-6  –  –  –  –  

L03-7  –  –  –  –  

L03-8 –  –  –  –  

L03-9  LT GRN/BLK   منبع تغذیه(IG1)  10 – 14 V   : موقعیت سوئیچON  

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L03-10 GRY/RED   منبع تغذیه(IG2)  10 – 14 V   : موقعیت سوئیچON  

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  
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L03-11  WHT/BLU  14 – 10  پشتیبان منبع تغذیه V  –  

L03-12  GRN/WHT  14 – 10  منبع تغذیه راهنما V  –  

L03-13  –  –  –  –  

L03-14  BLK   بدنهBCM   0 – 1 V  -  

L03-15 BLU   بدنهBCM   0 – 1 V  -  

L03-16 –  –  –  –  

L03-17 –  –  –  –  

L03-18 –  –  –  –  
  

L03-
19* 

BLU/RED   سیگنال کلید روشنایی مه شکن عقب سیگنال به   سیگنال کمربند ایمنی راننده
  مراجعه نمائید . راننده کمربند ایمنی

0 – 1 V   : موقعیت سوئیچON  
  کمربند ایمنی : باز

L03-
20* 

PPL   سیگنال کمربند ایمنی
  سرنشین

سیگنال کلید روشنایی مه شکن عقب سیگنال به 
  مراجعه نمائید . راننده کمربند ایمنی

0 – 1 V   چراغ اخطار کمربند ایمنی
  سرنشین : روشن

L03-
21* 

RED/GRN  میکروسوئیچ ترمز  سیگنال
  دستی

سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال به 
سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، بازکن صندوق عقب 

  مراجعه نمائید .   ، قفل مرکزي و ترمز دستی

0 – 1 V   : موقعیت سوئیچON  
  کشیده شده: ترمز دستی

L03-22  –  –  –  –  

L03-23 PPL/WHT   سلونوئید قفل دنده ( کنترل
  ) CVTمدل 

10 – 14 V   : موقعیت سوئیچON  
  Pموقعیت دنده : 
  پدال ترمز : آزاد
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0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L03-24 –   ) کنترل سلونوئید قفل دنده
  ) CVTمدل 

–  –  

L03-25  BRN/YEL   منبع تغذیه براي سلونوئید قفل
  ) CVTدنده ( مدل 

10 – 14 V   : موقعیت سوئیچON  

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L03-26 GRN/REDL   14 →← 0  راهنماي عقب سمت چپ 
V  

راهنماي عقب سمت چپ : 
  چشمک زن

  مرجع شکل موج 
  نمایش اسیلوسکوپ 

  آنچه در زیر نمایش داده شده شکل موجی است که معموال اسیلوسکوپ نمایش می دهد .

  توجه
  هاي زیر می شود :شکل موج شامل داده  •

  
  

] a [  1: شکل موج کانال   ] c [  :VOLT/DIV  هر کانال  

] b [ سطح بدنه هر کانال :  ] d [   :TIME/DIV  
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  شکل موج ممکن است با شرایط اندازه گیري و مشخصات خودرو تغییر نماید . •

  CANسیگنال ارتباطی 
  )CAN )1 شبکهسیگنال باالي 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  E05-5  ،L03-5  

-  L03-14  

  )CAN )2 شبکهسیگنال باالي 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

2  +  E05-6  ،L03-4  

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •

  
سیگنال کلید شیفت آپ ، شیفت دان ، سیگنال سطح روغن ترمز ، دسته راهنما ، بازکن صندوق عقب ، قفل 

  مرکزي و ترمز دستی   
  سیگنال کلید شیفت آپ
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  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  E05-9   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
 : خاموش کلید شیفت آپ •

  دانسیگنال کلید شیفت 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  E05-10   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
 دان : خاموشکلید شیفت  •

  سیگنال میکروسوئیچ روغن ترمز

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  E05-18   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
 : خاموشمیکروسوئیچ روغن ترمز  •

  سیگنال دسته چراغ (چراغ کوچک )

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  G05-4   

-  L03-14  
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  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
 : غیر از وضعیت چراغ کوچک دسته چراغ •

  سیگنال دسته چراغ (خودکار )

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  G05-21   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
 : غیر از وضعیت خودکار دسته چراغ •

  سیگنال کلید بازکن درب صندوق

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  G05-22   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
 : آزادکلید بازکن درب صندوق  •

  سیگنال کلید قفل درب ( باز کردن )

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  L02-21   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
 کلید قفل درب ( باز کردن ) : خاموش •

  سیگنال کلید قفل درب ( بستن )
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  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  L02-22   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
 کلید قفل درب (بستن) : خاموش •

  سیگنال میکروسوئیچ ترمز دستی 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  L03-21   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
 میکروسوئیچ ترمز دستی : خاموش •

  
  سیگنال فشنگی فشارروغن موتور 
  شماره ترمینال  پراب  کانال
  +  E05-19   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
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 موتور : روشن •

  
 

  ، چراغ راهنما ، کمربند ایمنی سرنشین برف پاك کن (AUTO / INT)سیگنال 
  برف پاك کن (AUTO / INT)سیگنال 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  G05-11  

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
 (AUTO / INT)دسته برف پاك کن : غیر از وضعیت  •

   چراغ راهنما سمت چپسیگنال 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  G05-13   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
  OFFچراغ راهنما سمت چپ :  •
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  چراغ راهنما سمت راست سیگنال 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  G05-14   

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
  OFFچراغ راهنما سمت راست :  •

  سیگنال کمربند ایمنی سرنشین 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  L03-20  

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
  OFFچراغ کمربند ایمنی سرنشین:  •

  
  سیگنال کلید فالشر  

  شماره ترمینال  پراب  کانال
  +  G05-15  
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-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  OFF: کلید فالشر   •

  
  

  میکروسوئیچ کمربند ایمنی رانندهسیگنال کلید مه شکن عقب ، سیگنال 
  سیگنال کلید مه شکن عقب  

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  G05-16  

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
  OFFکلید مه شکن عقب  :  •

  سیگنال کمربند ایمنی راننده  

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  L03-19  

-  L03-14  
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  شرایط اندازه گیري 
  ONوضعیت سوئیچ :  •
  کمربند ایمنی راننده  : بسته •

  
  سیگنال سنسور سرعت خودرو  

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  G05-32  

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  km/h (25 mph) 40سرعت خودرو  :  •
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  سیگنال کنترل چراغ سقف جلو 
  ) ON( سیگنال کنترل چراغ سقف جلو  

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  L02-7  

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  DOORکلید چراغ سقف جلو :  •
  یکی از درها : باز •

  ) DOOR( سیگنال کنترل چراغ سقف جلو 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

  +  L02-10  

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ONکلید چراغ سقف جلو :  •

  
  و چراغ نقشه خوانیسیگنال چراغ سقف عقب 

  شماره ترمینال  پراب  کانال
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  +  L02-12  

-  L03-14  

  شرایط اندازه گیري 
  ON  چراغ سقف عقب و چراغ نقشه خوانی : •

  
  دستورالعمل هاي تعمیر 

 BCMپیاده سازي و نصب 

  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  فعال نمائید .غیر) سیستم کیسه هوا را  2
  زیرین داشبورد سمت سرنشین را پیاده سازي نمائید . قاب) جعبه داشبورد و  3
  و جعبه فیوز را پیاده سازي نمائید . BCM) کانکتورها و گیره هاي  4
  را جدا نمائید . )2فیوز () را پیاده سازي و جعبه 1) مهره هاي ( 5
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. کانکتور  3
BCM  

  را  از جعبه فیوز پیاده سازي نمائید .) 2( BCM) را آزاد کرده و   1) قالب (  6

  
  پیاده سازي و نصب سنسور دماي محیط

  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
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  ) سپر جلویی را پیاده سازي نمائید . 2
  ) را از سنسور دماي محیط جدا سازي نمائید .1) کانکتور ( 3
  را از سپر جلو پیاده سازي نمائید . )2( ) سنسور دماي محیط 4

  
  نصب 

  مرجع : بررسی سنسور دماي محیط
  عکس پیاده سازي می باشد .

  بررسی سنسور دماي محیط خارج 
  سنسور دماي محیط خارجمرجع : پیاده سازي و نصب 

  با اهم متر مقاومت سنسور دماي محیط خارج را اندازه گیري نمائید .
  در محدوده تعیین شده نباشد ، آن را تعویض نمائید . محیط خارجمقاومت سنسور دماي  اگر

  مقاومت سنسور دماي محیط خارج
0 °C (32 °F): 4.928 – 6.125 kΩ 

25 °C (77 °F): 1.615 – 1.785 kΩ 
40 °C (104 °F): 0.838 – 0.986 kΩ 
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[A] : مقاومت  [B] : دما  

 DRLعملکرد  تنظیممراحل 

  

  توجه 
  می تواند با تغییر پیکره بندي از طریق دستگاه عیب یاب سوزوکی انتخاب شود . DRLعملکرد 

  قرار دهید . ON) سوئیچ را در وضعیت  1
  ثانیه پس از انجام مرحله یک انجام دهید . 15را در  fتا  a) مراحل  2
a . دسته چراغ را در وضعیت چراغ کوچک قرار دهید (  
b . دسته چراغ را در وضعیت خاموش قرار دهید (  
c  مرحله (a  وb . را چهار بار انجام دهید  
d . با دسته چراغ وضعیت چراغ جلو را در حالت روشن قرار دهید (  
e . دسته چراغ را در وضعیت خاموش قرار دهید (  
f  مرحله (d  وe . را چهار بار انجام دهید  
به تعداد از قبل تعیین شده  در جلو آمپر د بصورت اتوماتیک تغییر می کند . بوق اخطار، م 2) پس از تکمیل مرحله  3

  مطابق زیر به صدا در می آید .
 اگر مد از حالت غیر عملی به حالت عملیاتی برود : بوق دو بار بصدا در می آید . •
 . اگر مد از حالت عملی به حالت غیر عملیاتی برود : بوق یک بار بصدا در می آید •

  ) بعد از تایید بوق سوئیچ را در حالت خاموش قرار دهید . 4
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  بررسی رله کنترل

  مکان قطعات

  
] A [ یکپارچگی قدرت 17  . رله برف پاك کن 8  : مدل چپ فرمان .  

] B [ رله موتور تهویه مطبوع 18  . رله کنترل موتور استارت 9  : مدل چپ فرمان .  

  . رله قفل درب باك 19  . رله پمپ بنزین 10  . رله نورپائین چراغ اصلی سمت چپ 1

. رله نورپائین چراغ اصلی سمت  2
  راست (مدل المپ تخلیه اي )

فن خنک کننده  1. رله شماره 11
  رادیاتور

  . رله باز کردن درب باك 20

  IG2. رله  21  . رله کنترل عملگر دریچه گاز 12  . رله چراغ اصلی نور باال 3

فن خنک کننده  3. رله شماره 13  . رله چراغ مه شکن عقب 4
  رادیاتور

  ACC. رله  22

  IG1. رله  23  . رله اصلی 14  . رله کمپرسور 5
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فن خنک کننده  2. رله شماره 15  . رله شیشه گرمکن عقب 6
  رادیاتور

  . رله چراغ عقب 24

  (جهت عقب) J/B.  25  . رله گرمکن آینه 16  برف پاك کن Hi/Loرله .  7

  بررسی رله
فن خنک کننده رادیاتور ، رله قفل درب باك ، رله باز کردن  2، رله شماره برف پاك کنرله  Hi/Loغیر از رله 

  درب باك 
  ) رله ها را جدا نمائید تا بررسی شوند . 1
  بررسی نمائید . 4و  3) مقاومت بین ترمینال هاي  2

  دهنده وجود مشکل می باشد ، رله را تعویض نمائید .اگر نتیج بررسی ها نشان 
  بررسی نمائید .  2و  1) مقاومت بین ترمینال هاي  3

  مقاومت رله 

  Ω at 20 °C (68 °F) 170تقریبا :  2و  1مقاومت بین ترمینال هاي 
  را بررسی نمائید . 4و 3) قطب مثبت و منفی باتري را مانند شکل به رله متصل نمائید و ارتباط بین پایه هاي  4

  اگر در هنگام اتصال به باتري ارتباطی وجود ندارد رله را تعویض نمائید .

  
] A [  غیر از رله :IG2  ] B [  رله :IG2  

  

فن خنک کننده رادیاتور ، رله قفل درب باك ، رله باز کردن درب  2، رله شماره برف پاك کنرله  Hi/Loرله 
  باك 
  تا بررسی شوند . ) رله ها را جدا نمائید 1
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  را بررسی نمائید .  5و  3) ارتباط بین ترمینال هاي  2
  اگر ارتباط وجود دارد رله را تعویض نمائید .

  بررسی نمائید . 4و  3) ارتباط بین ترمینال هاي  3
  اگر ارتباط وجود ندارد رله را تعویض نمائید .

  بررسی نمائید .  2و  1) مقاومت بین ترمینال هاي  3
  نتایج بررسی ها نشان دهنده وجود مشکل می باشد ، رله را تعویض نمائید . اگر

  مقاومت رله 

  Ω at 20 °C (68 °F) 110تقریبا :  2و  1مقاومت بین ترمینال هاي 
  را بررسی نمائید . 5و  3) قطب مثبت و منفی باتري را مانند شکل به رله متصل نمائید و ارتباط بین پایه هاي  5

  ام اتصال به باتري ارتباطی وجود ندارد رله را تعویض نمائید .اگر در هنگ
  را بررسی نمائید . 4و  3) قطب مثبت و منفی باتري را مانند شکل به رله متصل نمائید و ارتباط بین پایه هاي  6

  اگر در هنگام اتصال به باتري ارتباطی وجود دارد رله را تعویض نمائید .

  
  رله هاي قدرت  هعومبررسی مج

  را جدا نمائید . رله هاي قدرت هعوممج)  1
  ) بررسی نمائید بین ترمینال هاي هیچ رله اي مطابق جدول زیر ارتباط وجود نداشته باشد . 2
  در صورت وجود ارتباط ، رله را تعویض نمائید . 

  توجه :
، فیوزهاي سوخته  مجتمع رله هاي قدرتز بررسی وضعیت هر فیوز را بررسی نموده و در صورت سوخته بودن فیوزها ، قبل ا

  را تعویض نمائید .
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  ترمینال اندازه گیري  رله

  ”A4“ و  ”C1“ بین  AT [A]رله 

  ”A8“ و  ”C1“ بین  [B]رله مه شکن جلو 
  ”B1“ و   ”C1“بین 

  ”B4“ و   ”C1“بین   HO2S [C] رله گرمکن
  ”B5“ و   ”C1“بین 

  ”B8“ و   ”C1“بین   [D]رله بوق 

) مطابق جدول زیر براي هر رله ، هنگامی که باتري به ترمینال هاي سمت سیم پیچ اعمال می شود ، ارتباط ترمینال  3
  هاي سمت پالتین را بررسی نمائید .

  اگر در هنگام اتصال باتري هیچ ارتباطی وجود ندارد ، مجتمع رله هاي قدرت را تعویض نمائید .

  ترمینال اندازه گیري  باتري ترمینال هاي متصل به  رله

  ”A4“ و  ”C1“ بین  ”A3“ و   ”A2“بین  AT [A]رله 

  ”A8“ و  ”C1“ بین  ”A7“ و   ”A6“بین   [B]رله مه شکن جلو 
  ”B1“ و   ”C1“بین 

  ”B4“ و   ”C1“بین   ”B3“ و   ”B2“بین   HO2S [C] رله گرمکن
  ”B5“ و   ”C1“بین 

  ”B8“ و   ”C1“بین   ”B7“ و   ”C1“بین   [D]رله بوق 
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  و تجهیزات  دستگاه عیب یاب

  دستگاه عیب یاب
  دستگاه عیب یاب 

  

  

  (ایموبیالیزر)سیستم کنترل ضد سرقت 

  احتیاط ها

  احتیاط هاي عیب یابی
  کنترل می شود . ECMسیستم کنترل ضد سرقت توسط مدول کنترل استارت بدون کلید و  •

  مراجعه نمائید . احتیاط هاي عیب یابیقبل از تائید عیب یابی ایرادات به 
دفترچه راهنماي کاربري آن را مطالعه نمائید تا از چگونگی استفاده از آن یاب قبل از استفاده از دستگاه عیب  •

  اطالع یابید .
  ها را پاك نموده اید . DTCپس از تکمیل عیب یابی اطمینان حاصل نمائید که تمام  •

  تشریح کلی 

  (ایموبیالیزر) ضد سرقتمعرفی سیستم کنترل 
موتور تنها هنگامی می تواند شروع به کار نماید که کد شناسائی ریموت کنترل با کد ثبت شده در مدول کنترل  •

  استارت بدون کلید تطابق داشته باشد .
هنگامی که باتري ریموت کنترل معیوب باشد ، سیستم دچار مشکل می شود یا تا هنگام توقف به کار خود ادامه  •

  و روشن شدن خودرو منجر شود . جرقهی دهد ، تماس ریموت کنترل با سوئیچ موتور می تواند به تغییر مد م

  کلید  جرقهتشریح مراحل مد 
در حالیکه در مدت  وفشار دهید   ) M/Tیا پدال کالچ ( مدل  ) CVTپدال ترمز ( مدل  فشار دادنسوئیچ موتور را بدون 

را نمایش می دهد ، ریموت کنترل را  ”PLACE KEY FOB ON START SWITCH“ثانیه نمایشگر اطالعات  10
سوئیچ موتور قرار دهید . از این طریق مدول استارت بدون کلید کد شناسایی ریموت کنترل را بررسی می  ويثانیه ر 2مدت 
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در روشن  موتور جرقه زنیازه نماید و مدول استارت بدون کلید تنها در صورت تطابق کد شناسایی با کد ثبت شده در آن اج
  را می دهد . شدن

  تشریح مراحل روشن شدن موتور
و / یا کلید فشاري استارت غیر فعال می شود هنگامی که باتري ریموت کنترل معیوب باشد ، سیستم دچار مشکل می شود 

  . براي روشن کردن خودرو مراحل زیر را دنبال نمائید :

  ) M/Tمدل در پدال کالچ ( فشردن یا  ) CVT( مدل  Nیا  Pسته دنده در در حالیکه د با فشردن پدال ترمز )1
 ارسال CANاز طریق شبکه به نمایشگر را   (”PUSH START SWITCH“)پیغام  مدول سیستم بدون کلید

  می کند . 
 سوئیچ موتور را فشار دهید . )2
 PLACE KEY FOB ON“)سیگنال درخواست نمایش  CANمدول کنترل استارت بدون کلید از طریق شبکه  )3

START SWITCH”) . را می فرستد 
را نمایش می دهد ، ریموت  ”PLACE KEY FOB ON START SWITCH“در حالیکه نمایشگر اطالعات  )4

 ثانیه در سوئیچ موتور قرار دهید . 2کنترل را مدت 
ایموبیالیزر که سوئیچ موتور به آن مدول استارت بدون کلید کد ترنسپوندر ریموت کنترل را از طریق آنتن کویلی  )5

 مجهز شده ، می خواند .
رله استارت عمل کرده و موتور شروع به استارت زدن می نماید . درخواست آزاد کردن قفل فرمان از طریق شبکه  )6

فرستاده می شود تا در صورت تطابق کد  ECMداده می شود و پیغامی به  یونیت قفل فرمانارتباطی سریالی به 
 اجازه روشن شدن موتور را بدهد .استارت بدون کلید یی ریموت کنترل با کد ثبت شده در مدول شناسا

استارت بدون کلید ، اجازه فعال شدن  کد شناسایی ریموت کنترل با کد ثبت شده در مدولدر صورت عدم تطابق   )7
 یري شود .گلوجتا از روشن شدن موتور رله استارت موتور داده نشده 
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   CANتشریح سیستم ارتباطی 
ECM  و مدول استارت بدون کلید براي ارتباط با دیگر مدول کنترل ها از شبکه ارتباطیCAN  استفاده می نمایند . براي

  مراجعه نمایید . تشریح سیستم ارتباطیبه  CANجزئیات بیشتر راجع به شبکه 

  دیاگرام شماتیک و مسیر سیم کشی 

  ل ضد سرقتدیاگرام مداري سیستم کنتر
  مراجعه نمائید . دیاگرام ورودي و خروجی مدول استارت بدون کلیدیه 
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  مکان قطعات

  مکان قطعات سیستم کنترل ضد سرقت

  

  )M/T(مدل  CPPسوئیچ  . IG1  13رله  . 7  . ریموت کنترل  1

  میکروسوئیچ چراغ ترمز . 14  (سمت عقب) CVT(  8 . J/B( .سنسور رنج انتقال 2

3 . ECM  9 . مدول استارت بدون کلید  . 15  جلو آمپر  

  یونیت قفل فرمان . 16  نمایشگر صفحه .  10  رله کنترل موتور استارت . 4

     چراغ ایموبیالیزر.  IG2  11رله  . 5

    سوئیچ موتور . ACC  12رله  . 6
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  مراحل و اطالعات عیب یابی

  بررسی سیستم کنترل ضد سرقت
  

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  استارت موتوربررسی   1
  ) موتور را استارت بزنید . 1

  آیا موتور روشن می شود ؟ 

 سیستم کنترل ضد سرقت
  شرایط مناسبی دارد .

  بروید . 2به مرحله 

  DTCبررسی    2
1  (DTC . را بررسی نمائید  

  تشخیص داده می شود ؟  DTCآیا هیچ 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

 اساسی موتوربررسی به 
  مراجعه نمائید .

  

  (ایموبیالیزر) عملکرد خود عیب یابی سیستم کنترل ضد سرقت
ECM  و مدول کنترل استارت بدون کلید هر یک از سیگنال هاي ورودي و خروجی سیستم ضد سرقت را مورد نظارت و
  را نمایش می دهد . DTCقرار می دهند و به سیستم خود عیب یابی مجهز شده اند که در هنگام تشخیص عیب ،  بازبینی

همچنین هنگام تشخیص خطا چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت براي آگاهی راننده چشمک می زند . نحوه اخطار بستگی به 
  جزئیات عیب دارد اما معموال به شکل زیر است :

 ود : موتور می تواند روشن شود .چراغ روشن می ش •
 چراغ چشمک می زند : موتور نمی تواند روشن شود . •

  DTCبررسی 
• ECM  بررسی : بهDTC  . مراجعه نمائید 
  مراجعه نمائید . DTCبررسی : به مدول استارت بدون کلید  •

  DTCپاك کردن 
• ECM  پاك کردن : بهDTC  . مراجعه نمائید 
  مراجعه نمائید . DTC پاك کردن: به مدول استارت بدون کلید  •

   DTCجدول 
  توجه

صورت می گیرد و  DTCتشخیص داده شد ، ابتدا رفع عیب  ECMسیستم ضد سرقت توسط  DTCهنگامی که  •
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 بعد اینکه آیا همان کد در مدول استارت بدون کلید تشخیص داده می شود ، مورد بررسی قرار می گیرد .
  ایجاد شده و به شرایط خطا بستگی ندارد . DTC: هنگامی که  1* •

ECM  

DTC    نامDTC   شرایط تشخیصDTC  اخطار  

P1610  روشن می شود   کد شناسایی ثبت نشده است .  عدم ثبت کد شناسایی  

P1611  خاموش  رمز ذخیره شده غلط می باشد .  غلط بودن رمز  

P1622   خطاي خواندن / نوشتن
EEPROM  

EEPROM  درECM . روشن می شود   خراب شده است* 
1  

P1642   غلط بودن خط شبکه ارتباطی
  ضد سرقت

  روشن می شود  مدول استارت بدون کلیدخطاي ارتباطی با 

P1644  خطاي تائید بین   عدم تطابق کد شناساییECM  و مدول استارت بدون
  کلید

  روشن می شود

P1646  خطاي ارتباطی   صحیح نبودن کد شناساییCAN  می شودروشن  

  مدول استارت بدون کلید

DTC    نامDTC   شرایط تشخیصDTC  اخطار  

B1167   عدم تناسب اطالعات سیستم
  ضد سرقت

و مدول استارت بدون  ECMخطاي تائید بین 
  کلید

  روشن می شود 

B1168  خاموش  رمز غلط داده شده است  .  غلط بودن رمز  

B1169  خطاي ثبت  خطاي ثبت  ECM خاموش  یا ریموت کنترل  

B1173   کد ترنسپوندر در ترنسپوندر ریموت کنترل ثبت   عدم ثبت ترنسپوندر
  نشده است .

  روشن می شود

B1175   اطالعات ایموبیالیزر ثبت نشده
  است .

مدول استارت بدون  در کد شناسایی ایموبیالیزر
  ثبت نشده است . کلید

  روشن می شود

B1176   ثبت نشده مشخصات اطالعات
  است .

 مدول استارت بدون کلیدمشخصات خودرو در 
 ثبت نشده است .

  روشن می شود
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B1189 روشن می شود  خطاي ارتباطی با سوئیچ موتور   خطاي ارتباطی آنتن ترنسپوندر  

DTC P1610  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

P1610  :عدم ثبت کد شناسایی ایموبیالیزر  
  شناسایی ثبت نشده است .کد 

 در مدول استارت بدون کلید ECMکد شناسایی  •
 ثبت نشده است .

• ECM 
 CANکانکتور و مدار شبکه ارتباطی  •
متصل شده است  CANمدول کنترل به خط شبکه  •

. 

  

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

   ECMثبت   1
  را انجام دهید .  ECM) ثبت  1
2  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟ DTC P1610آیا 

  پایان .  بروید . 2به مرحله 
  

   DTCبررسی   2
1  (DTC  استارت بدون کلیدرا در مدول کنترل 

  بررسی نمائید .
  P1176 یا DTC P1173, P1175آیا 

  تشخیص داده می شود ؟

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 3مرحله به 

   DTCبررسی   3
1  (DTC  مربوط به شبکهCAN  را بررسی نمائید
.  

  هنوز وجود دارد ؟ CANهاي   DTCآیا 

مناسب جایگزین  BCMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید .

ECM  را تعویض نموده و
DTC . را چک نمائید  
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DTC P1611  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

P1611  : تطبیق رمزعدم  
  رمز ذخیره شده غلط می باشد .

• ECM  یا مدول استارت بدون کلیدي که در
 .خودروي دیگر استفاده شده نصب گردیده است 

 مدول استارت بدون کلید •
• ECM  

  

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

   ECMثبت   1
  را انجام دهید .  ECM) ثبت  1
2  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟ DTC P1611آیا 

مناسب جایگزین  ECMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

هنوز  DTCنمائید .(اگر 
وجود دارد مدول کنترل 

را تعویض  استارت بدون کلید
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید . )

   پایان .
 )ECM ( تعریف نشده است  
  

  

DTC P1622  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

P1622  : خطاي خواندن / نوشتنEEPROM  
EEPROM  درECM . خراب شده است  

• ECM  

  

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

مناسب جایگزین  ECMیک    DTCبررسی   1
را بررسی مجدد  DTCو 

  (ایراد متناوب) پایان .
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  باشد . OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
در  جرقه) سوئیچ موتور را فشار دهید تا مد  2

  قرار گیرد . ONموقعیت 
3  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟ DTC P1622آیا 

    نمائید .

  

DTC P1642 / P1646  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

P1642  :(ایموبیالیزر) شبکه ارتباطی ضد سرقت ایراد  
  مدول استارت بدون کلیدخطاي ارتباطی با 

• ECM 
  مدول استارت بدون کلید  •
 CANکانکتور و مدار ارتباطی  •
به خط شبکه  استارت بدون کلیدمدول کنترل  •

CAN . متصل شده است 
  

P1646  :صحیح نبودن کد شناسایی  
 CANخطاي ارتباطی 

  

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

   DTCبررسی   1
1   (DTC  مربوط به خط ارتباطیCAN  را بررسی

  مجدد نمائید .
  هنوز وجود دارد ؟ CANهاي   DTCآیا 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

   بپردازید.

مناسب جایگزین  ECMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

   نمائید .
 / DTC P1642( اگر 

P1646  ، هنوز وجود دارد
استارت بدون مدول کنترل 

را  DTCرا تعویض و  کلید
  بررسی مجدد نمائید . )
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DTC P1644  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

P1644  :عدم تطابق کد شناسایی  
  و مدول استارت بدون کلید ECMخطاي تائید بین 

 استارت بدون کلیددر مدول  ECMکد شناسایی  •
 ثبت نشده است .

• ECM 
 ثبت نشده است .ریموت کنترل  •
 CANکانکتور و مدار شبکه ارتباطی  •
 کانکتور و مدار سوئیچ موتور •
 مدول استارت بدون کلیدمدار تغذیه و بدنه  •
 سوئیچ موتور •
 ریموت کنترل ثبت نشده است . •

  

  توجه
. در مدول استارت بدون کلیدي که در خودروي دیگر استفاده شده نصب گردد ، ریموت کنترل نمی تواند نصب گردد اگر 

  بدون کلید جدید که در خودروي دیگري استفاده نشده بکار برید .صورت ضرورت تعویض ، مدول استارت 

  

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

 DTCبرر سی   1

1  (DTC  بررسی  بدون کلیدمدول استارت در را
  نمائید .

  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1189آیا 

  بروید . 2به مرحله   بروید . DTC B1189به 

   DTC مجدد  بررسی  2
ریموت کنترل در ناحیه عملکردي  نمائیدتائید )  1

  خود باشد .
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3
4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

( امکان خارج از  پایان .  بروید . 3به مرحله 
محدوده بودن ریموت کنترل 

(  
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  هنوز وجود دارد ؟  DTC P1644آیا 

مدار بدنه و منبع تغذیه مدول استارت  بررسی  3
   بدون کلید 

مدول استارت بدون  مدار بدنه و منبع تغذیه) 1
  بررسی نمائید .را کلید  

  ؟شرایط مناسب است آیا 

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

   ECMثبت   4
  را انجام دهید .  ECM) ثبت  1
2  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟ DTC P1644آیا 

ثبت نشده  ECM( پایان .  بروید . 5به مرحله 
  است)

  

  ریموت کنترلثبت   5
  ) ثبت کلید ایموبیالیزر را انجام دهید . 1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3
4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟  DTC P1644آیا 

مناسب جایگزین  ECMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

نوز ه DTCنمائید .(اگر 
وجود دارد مدول کنترل 

را تعویض  استارت بدون کلید
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید . )

(ریموت ثبت نشده  پایان .
  است)

  

  

DTC B1167  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1167  :عدم تناسب اطالعات سیستم ضد سرقت  
  و مدول استارت بدون کلید ECMخطاي تائید بین 

 در مدول استارت بدون کلید ECMکد شناسایی  •
 ثبت نشده است .

• ECM 
 مدول استارت بدون کلید •
 ریموت کنترل ثبت نشده است . •

  

  توجه
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. در مدول استارت بدون کلیدي که در خودروي دیگر استفاده شده نصب گردد ، ریموت کنترل نمی تواند نصب گردد اگر 
  بدون کلید جدید که در خودروي دیگري استفاده نشده بکار برید .صورت ضرورت تعویض ، مدول استارت 

  

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

 DTCبرر سی   1

1  (DTC  را درECM . بررسی نمائید  
  وجود دارد ؟  DTCآیا هیچ 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2مرحله به 

   DTCبررسی مجدد    2
  را انجام دهید . ECM) ثبت  1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3
4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟  DTC B1167آیا 

ثبت نشده  ECMپایان . (  بروید . 3به مرحله 
  است)

  

  ثبت ریموت کنترل  3
  ) ثبت کلید ایموبیالیزر را انجام دهید . 1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3
4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟  DTC B1167آیا 

مناسب جایگزین  ECMیک 
را بررسی مجدد  DTCو 

هنوز  DTC نمائید .(اگر
وجود دارد مدول کنترل 

را تعویض  استارت بدون کلید
را بررسی مجدد  DTCو 

  نمائید . )

پایان . (ریموت کنترل ثبت 
  نشده است)

  

  

DTC B1168  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1168  :غلط بودن رمز  
  رمز غلط داده شده است  .

 است . رمز داده شده غلط •
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  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  وارد کردن رمز ایموبیالیزر   1
رمز صحیح را به دستگاه عیب یاب سوزوکی )  1

  وارد نمائید 
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3
4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟  DTC B1168آیا 

رمز ایموبیالیزر را بررسی 
  مجدد نمائید .

(رمز اشتباه ثبت شده  پایان .
  است)

  

  

DTC B1169  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1169 : خطاي ثبت  
  یا ریموت کنترلECM  خطاي ثبت

  مدول استارت بدون کلید •
• ECM 
 CANکانکتور و مدار شبکه ارتباطی  •
 کانکتور و مدار منبع تغذیه   •

  

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

 DTCبرر سی   1

  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1169غیر از  DTCآیا 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 

   ECMثبت   2
  را انجام دهید .  ECM) ثبت  1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3

ECM  را تعویض وDTC  را
  بررسی مجدد نمائید .

  

را  مدول استارت بدون کلید
را بررسی  DTCتعویض و 
  مائید .مجدد ن
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4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  
  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1169آیا 

  

DTC B1173  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1173 : . ترنسپندر ثبت نشده است  
  کد ترنسپوندر در ترنسپوندر ریموت کنترل ثبت نشده است .

 ریموت کنترل ثبت نشده است •
  مدول استارت بدون کلید •

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  ریموت کنترلثبت   1
  ) ثبت کلید ایموبیالیزر را انجام دهید . 1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3
4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟  DTC B1173آیا 

استارت بدون مدول کنترل 
را  DTCرا تعویض و  کلید

  بررسی مجدد نمائید .

(ریموت کنترل ثبت  پایان .
  نشده است)

  
  

  

DTC B1175  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1175 : . اطالعات ایموبیالیزرثبت نشده است  
ثبت  در مدول استارت بدون کلید کد شناسایی ایموبیالیزر

  نشده است .

 نشده استریموت کنترل ثبت  •
  مدول استارت بدون کلید •

  

  :  DTCرفع عیب 
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  توجه :
 CANمطابق با مشخصات می باشد یا شبکه  ECMاگر ثبت ایموبیالیزر به صورت عادي انجام نشده است ، کنترل نمائید آیا 

  نباشد ، بعالوه ریموت دوم کنترل شود . DTCداراي 

  

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  ثبت ریموت کنترل  1
  ثبت کلید ایموبیالیزر را انجام دهید .)  1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3
4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟  DTC B1175آیا 

استارت بدون مدول کنترل 
را  DTCرا تعویض و  کلید

  بررسی مجدد نمائید .

(ریموت کنترل ثبت  پایان .
  نشده است)

  
  

  

DTC B1176  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1176 : . اطالعات مشخصات ثبت نشده است  
ثبت نشده  مشخصات خودرو در مدول استارت بدون کلید

  است .

 ریموت کنترل ثبت نشده است •
  مدول استارت بدون کلید •

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  ثبت ریموت کنترل  1
  ) ثبت کلید ایموبیالیزر را انجام دهید . 1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .   ON) سوئیچ را در حالت  3
4  (DTC . را بررسی مجدد نمائید  

استارت بدون مدول کنترل 
را  DTCرا تعویض و  کلید

  بررسی مجدد نمائید .

(ریموت کنترل ثبت  پایان .
  نشده است)
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  هنوز وجود دارد ؟  DTC B1176آیا 

  

DTC B1189  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1189 : خطاي ارتباطی آنتن ایموبیالیزر  
  با سوئیچ خودرو ( آنتن کویلی ایموبیالیزر ) CANخطاي 

 خودرو کانکتور / مدار سوئیچ •
 سوئیچ خودرو •
  مدول استارت بدون کلید •

  دیاگرام مداري 

  

[A]  : کانکتور سوئیچ موتور ( نما :a (  A2  آنتن ایموبیالیزر را  1  سیگنال سوئیچ موتور 2: مدار ) سوئیچ موتور .
  شامل 

  می شود )

[B]  کانکتور مدول استارت بدون کلید :
  ) a( نما : 

A3  مدول استارت بدون کلید  2  سیگنال سوئیچ موتور 3: مدار .  

A1  سیگنال سوئیچ موتور 1: مدار  A4  سیگنال سوئیچ موتور 4: مدار    

  

  :  DTCمراحل تائید 
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  ) باتري ریموت کنترل را در آورید . 1
  ببرید . ON) ریموت کنترل را نزدیک سوئیچ موتور نمائید و سوئیچ را به موقعیت  2
  

  :  DTCرفع عیب 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  بررسی مدار سیگنال سوئیچ موتور  1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  1
را جدا  ”G140“و   ”G04“) کانکتورهاي  2

  نمائید .
 ”G04“) اتصال صحیح ترمینال به کانکتورهاي  3

  را بررسی نمائید .  ”G140“و  
) اگر کانکتورها سالم هستند موارد زیر را بررسی  4

  نمائید: 
و  ”A1”, “A2”, “A3“مقاومت مدار  •

“A4” : 
  اهم 3کمتر از 

 ,”A1”, “A2“مقاومت بین مدارهاي  •
“A3” , “A4” و بدنه : بینهایت 

مقاومت بین ترمینال مدار و مابقی  •
:  ”G140“ترمینال هاي کانکتور 

 بینهایت 

  است ؟آیا شرایط مناسب 

دسته سیم معیوب را تعمیر   بروید . 2به مرحله 
  یا تعویض نمائید .

  

  DTCبرر سی   2
  . ) سوئیچ موتور را تعویض نمائید 1
را  DTCرا انجام داده و  DTC) مراحل تائید  2

  بررسی مجدد نمائید .
  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1189آیا 

استارت بدون مدول کنترل 
را  DTCرا تعویض و  کلید

  بررسی مجدد نمائید .

پایان . ( سوئیچ موتور ایراد 
  دارد )
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  دستورالعمل هاي تعمیر

  سوئیچ موتور باز و بست
  مراجعه نمائید . سوئیچ موتور باز و بستبه 

  ثبت ریموت کنترل
  مراجعه نمائید . ثبت ریموت کنترلبه 

 ECMمراحل پس از تعویض 

با نمونه جدید تعویض شد ، باید اطالعات مدول کنترل استارت بدون کلید توسط دستگاه عیب یاب  ECMپس از آنکه 
  ثبت شود . ECMسوزوکی و کابل ایموبیالیزر در 

  ایموبیالیزر در دستگاه عیب یاب را نشان داده شده است . در منوي ECMثبت  •
  مراجعه نمائید .  عیب یابدستگاه  دفترچه راهنماي اپراتور سیستم کنترل ایموبیالیزربه 

  توجه 
  مراجعه نمائید . ECMمراحل پس از تعویض به  با نمونه جدید تعویض شد ، ECMپس از آنکه  •
و مدول کنترل استارت بدون کلید همزمان با نمونه جدید تعویض می شوند ، ثبت کلید  ECMهنگامیکه که  •

به ثبت توسط دستگاه عیب یاب سوزوکی و کابل ایموبیالیزر انجام دهید .  ECMایموبیالیزر را بجاي ثبت 
  مراجعه نمائید .   SUZUKI STDایموبیالیزر در دفترچه راهنماي اپراتور سیستم کنترل ایموبیالیزر

  ثبت مدول کنترل استارت بدون کلید 
  مراجعه نمائید . مدول کنترل استارت بدون کلیدثبت به 
  

  بدون کلیدسیستم استارت 

  احتیاط ها

  احتیاط ها براي عیب یابی ایرادات
  قبل از استفاده از دستگاه عیب یاب دفترچه رهنماي اپراتور را مطالعه کنید تا زا نحوه استفاده آن آگاهی یابید . •
داده ها را با امواج رادیوئی انجام می دهد . بنابراین اگر سعی شود  ارسالسیستم استارت بدون کلید دریافت /  •

عملکرد قفل مرکزي و نیز روشن کردن موتور سیستم استارت بدون کلید در نزدیکی امواج رادیویی قوي مانند 
 ایستگاه هاي پخش رادیویی و تلویزیونی انجام گردد ، ممکن است نتیجه مطلوب حاصل نشود .

دون کلید سیستم هاي زیر را کنترل می نماید . به بخش عیب یابی و نگهداري سیستم هاي زیر مدول استارت ب •
  مراجعه نمائید . : 

 سیستم شیشه باالبر  -
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 سیستم کنترل ایموبیالیزر -
 سیستم استارت بدون کلید  -

ه سیستم استارت اگر ولتاژ باتري ماشین خیلی کم باشد عالئم زیر ممکن است ایجاد شود . مدار بدنه و منبع تغذی •
 بدون کلید و ولتاژ باتري را بررسی نمائید .

تغییر  ACCثانیه می تواند مد را به  3تغیر نمی کند . ( فشردن کلید به مدت  OFFبه  ONمد سوئیچ از  -
 دهد . )

 تکرار می شود . OFFو  ONمد سوئیچ به  -
 باتري را جدا نمائید . هنگام جدا کردن کانکتور مدول استارت بدون کلید پیشاپیش کابل منفی •
 ها را پاك نمائید . DTCحتما پس از تکمیل عیب یابی  •

  احتیاط هاي تعویض ریموت کنترل
ترنسپوندر در ریموت کنترل قرار دارد ، بنابراین پس از تعویض یا اضافه کردن ریموت کنترل کد ترنسپوندر را در آن ثبت 

  نمائید .

  احتیاط هاي دور ریزي ریموت کنترل 
 ي جلو گیري از سرقت قبل از دور ریزي حتما ریموت کنترل را بشکنید .برا •
دورریزي نمائید . باتري لیتیوم را در سطل آشغال خانگی معمولی باتري استفاده شده را دقیقا برطبق مقررات  •

  نریزید .

  احتیاط هاي تعویض مدول کنترل استارت بدون کلید 
  هنگام تعویض مدول کنترل استارت بدون کلید آن را با نمونه جدید و استفاده نشده تعویض نمائید .  •
  ا نمونه جدید توسط دستگاه عیب یاب کلید را تعریف نمائید .پس از تعویض مدول استارت بدون کلید ب •
 همه ریموت کنترل ها باید براي ثبت آماده باشند . •
مراحل پس از تعویض "همزمان تعویض می شوند براي ثبت آنها به  ECMد و وقتیکه مدول استارت بدون کلی •

ECM ". مراجعه نمائید  

  تشریح کلی

  تشریح سیستم استارت بدون کلید ( سیستم استارت فشاري بدون کلید )
می دهد  چهار عملکردي را که در زیر ذکر می شود انجام)  سیستم استارت بدون کلید ( سیستم استارت فشاري بدون کلید

:  
  عملکرد قفل درب : •

بیرونی درب ها می توانند با همراه داشتن ریموت کنترل و فشردن کلید درخواست درب که بر روي دستگیره 
  تعبیه شده ، قفل و باز شوند .

  عملکرد بازکن درب صندوق :  •
یا فشردن دکمه د با همراه داشتن ریموت کنترل و فشردن کلید درخواست درب صندوق و صندوق می تواندرب 

  باز کردن درب صندوق بر روي ریموت کنترل باز شوند .
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 عملکرد سیستم ورود بدون کلید : •
  درب ها می توانند با فشردن کلید قفل و عدم قفل ریموت کنترل قفل و باز شوند .

 عملکرد استارت موتور بدون کلید :  •
) و فشردن سوئیچ  M/T( مدل یا پدال کالچ  ) CVTپدال ترمز ( مدل فشردن با همراه داشتن ریموت کنترل و 

 موتور می توان موتور را خاموش یا روشن کرد .

ایرادي ایجاد شود ، می توان با کلید اضطراري ساخته شده بر روي اگر باتري ریموت کنترل خالی شود یا براي سیستم 
  سوئیچ موتور آن را روشن و خاموش کرد . ریموت کنترل درب ها را قفل و باز کرد و یا با تماس دادن ریموت کنترل به

ایجاد شود ، موتور به دلیل ایمنی در  ECMمدول استارت بدون کلید یا  CANاگر ایرادي در خط شبکه ارتباطی        
  هنگام خطا خاموش 

کردن موتور تا  نمی شود و باید با انجام مراحل زیر موتور را خاموش نمود . توجه داشته باشید که در صورت خاموش       
  هنگامی که ایراد وجود 

  داشته باشد موتور روشن نخواهد شد .       
رها  ) M/T(مدل یا پدال کالچ  ) CVTپدال ترمز ( مدل  ثانیه نگهدارید و 3فشرده و حدود ) سوئیچ موتور را  1       
  .موتور خاموش شود  کنید تا

  انجام تعمیرات کابل منفی باتري را جدا نمائید .) براي جلوگیري از خوابیدن باتري تا  2       

  تشریح عملکرد و قطعات سیستم استارت بدون کلید 
  مرجع : مکان قطعات سیستم استارت بدون کلید 

  عملکرد / ساختار  قطعه

مدول کنترل استارت بدون 
  کلید

قسمت زیرین داشبورد سمت صندلی راننده نصب می شود . اطالعات را از طریق شبکه 
CAN  بینECM  منتقل می نماید . بر وضعیت کلید  جلو آمپر، مدول کنترل بدون کلید و

  قرار می دهد  .  بازبینیدرخواست کلید درب و کلید موتور نظارت کرده و آنها را مورد 
درخواست قفل و باز درب ها ، صندوق عقب ، روشن و خاموش شدن موتور و آزاد شدن قفل 

  د .فرمان را ایجاد می نمای

درخواست سیگنال از همه آنتن ها را دریافت می نماید . کد شناسایی و درخواست سیگنال   ریموت کنترل
را به گیرنده ورودي بدون کلید می فرستد . همچنین تجهیزات و عملکردهاي زیر را شامل 

  می شود .
 چراغ نشانگر عملکرد •
شدن سوئیچ موتور به  ONافت می کند ، پس از  هنگامیکه سطح ولتاژ باتري •

مدول کنترل استارت بدون کلید سیگنال می فرستد تا نشان دهد باتري ریموت 
 و پیغامکنترل افت کرده 

 “KEY FOB LOW BATTERY”   را در نمایشگر اطالعات به منظور

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 108 

   آگاهی راننده و تعویض باتري نمایش می دهد .
هنگامی که سیستم ورودي کلید اضطراري به منظور قفل و باز کردن درب ها در  •

 بدون کلید بدالیلی مانند افت ولتاژ باتري و . . . . قادر به انجام آن نباشد .
 دکمه قفل و باز درب ها با استفاده از عملکرد سیستم ورودي بدون کلید . •

  دکمه باز کردن درب صندوق به منظور باز کردن درب صندوق

قرار گرفته و شامل کلید فشاري که حالت عملکرد را تشخیص بر روي گودي کلید داشبورد   سوئیچ موتور
  می دهد می شود .

شد . درخواست سیگنال را به ریموت کنترل خارج با در میخارجی دستگیره  در مجموعه  آنتن خارجی سمت راننده
  خودرو می فرستد .

  آنتن خارجی سمت سرنشین

درخواست سیگنال را به ریموت کنترل خارج خودرو بر روي سپر عقب قرار گرفته است .   آنتن خارجی عقب
  می فرستد .

بر روي جعبه کنسول قرار گرفته است . درخواست سیگنال را به ریموت کنترل خارج   آنتن داخلی وسط
  خودرو می فرستد .

در قسمت زیرین طاقچه عقب قرار گرفته است . درخواست سیگنال را به ریموت کنترل   آنتن داخلی عقب
  خارج خودرو 
  می فرستد .

کلید درخواست درب سمت 
  راننده

را از کلید   ON/OFFبر روي دستگیره خارجی هر درب قرار گرفته است . اطالعات
  می فرستد . مدول کنترل استارت بدون کلیددرخواست هر درب به 

کلید درخواست درب سمت 
  سرنشین

را از کلید   ON/OFFبر روي پالك نمره صندوق عقب قرار گرفته است . اطالعات  کلید درخواست درب صندوق
  می فرستد . مدول کنترل استارت بدون کلیددرخواست درب صندوق به 

 مدول کنترل استارت بدون کلیداطالعات باز / بسته بودن  را از میکروسوئیچ هر درب  به   کلید اختصاصی درب
  می فرستد .

میکروسوئیچ الي دري درب 
  موتور

شامل میکروسوئیچ درب موتور می شود . اطالعات باز / بسته بودن  را از میکروسوئیچ درب 
  می فرستد . مدول کنترل استارت بدون کلیدموتور به 

میکروسوئیچ الي دري درب 
  صندوق

ب می شود . اطالعات باز / بسته بودن  را از شامل میکروسوئیچ درب صندوق عق
  می فرستد . مدول کنترل استارت بدون کلیدمیکروسوئیچ درب موتور به 
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بر روي ستون فرمان قرار دارد . فرمان را قفل یا آزاد می نماید .شامل میکروسوئیچ تشخیص   یونیت قفل فرمان
قفل فرمان و آزاد بودن فرمان می شود که حالت قفل فرمان را تشخیص می دهد . حالت 

  می فرستد . مدول کنترل استارت بدون کلیدقفل فرمان را از طریق شبکه به 

جموعه اندازه گیرها قرار گرفته است . اگر کد شناسایی سوئیچ هنگام فشرده شده در م  چراغ نشانگر ایموبیالیزر
سوئیچ موتور همخوانی داشت ، خاموش می شود . اگر ریموت کنترل هنگام فشرده شدن 

  سوئیچ موتور شناسایی نشود ، روشن 
  می شود .

  اگر در سیستم ایرادي رخ دهد ، روشن می ماند یا چشمک می زند .

بر روي پنل کولر اتوماتیک قرار دارد . هنگامیکه آژیر ایمنی فعال شود یا سیستم دچار ایراد   دگیرچراغ دز
  شود روشن شده یا چشمک می زند .

  بر روي مجموعه اندازه گیرها قرار گرفته است . با نمایش پیغام راننده را آگاه می سازد .  نمایشگر اطالعات

  سوئیچ تحت کنترل مدول استارت بدون کلید است . جرقهقرار گرفته است . مد  J/Bدر    ACC رله

  IG1 رله

  IG2رله 

در جعبه اصلی رله ها  قرار گرفته است . هنگامی که مدول کنترل استارت بدون کلید تائید   رله کنترل استارت موتور
موتور استارت خودرو را نماید روشن شدن موتور بالمانع است ، این رله عمل کرده و تغذیه 

  تامین می نماید .

 CVT( مدل  Pکلید موقعیت 
(  

مدول استارت بدون کلید می را از دنده به  ”P“در اهرم دنده قرار گرفته است . اطالعات رنج 
  فرستد .

سنسور رنج انتقال ( مدل 
CVT (  

استارت بدون کلید  بر روي بدنه انتقال قرار گرفته است . اطالعات تغییر موقعیت را به مدول
  می فرستد .

بر روي پدال کالچ قرار گرفته است . اطالعات تغییر موقعیت را به مدول استارت بدون کلید   ) M/T( مدل  CPPسوئیچ 
  می فرستد .

بر روي پدال ترمز قرار گرفته است . اطالعات تغییر موقعیت را به مدول استارت بدون کلید   میکروسوئیچ چراغ ترمز
  فرستد .می 

در پس لبه جلویی داشبورد قرار گرفته است . در هنگام آژیر یا عملکرد اخطار صدا می دهد   بوق اخطار خارج خودرو
.  
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سوئیچ قفل درب سمت راننده / 
  سرنشین

برروي عملگر قفل درب هاي جلو قرار دارد . اطالعات قفل و باز درب جلو را از عملگر درب 
  کلید می فرستد .ها به مدول استارت بدون 

بر روي عملگر قفل درب سمت راننده قرار دارد . اطالعات قفل و باز بودن درب راننده را به   مغزي سوئیچ
  مدول استارت بدون کلید می فرستد .

بر روي تریم ستون عقب قرار دارد . سیگنال را از ریموت کنترل دریافت می کند و آن را از   گیرنده ورودي بدون کلید
  مدول استارت بدون کلید می فرستد .به  CANطریق شبکه 

  تشریح عملکرد قفل درب سیستم استارت بدون کلید  
باز و بست عملکرد قفل درب شامل سه روش قفل و باز درب می باشد : استفاده از سوئیچ درخواست ، استفاده از سیستم 

  درب قفل هاي رويکلید ، استفاده از عملکرد  دربها با ریموت

   باز و بست دربهاسوئیچ 
  به صورت زیر باز و بست نمائید :  روي دربهادرب را با استفاده از سوئیچ 

  کلید درخواست درب را بر رو یدستگیره خارجی درب راننده یا شاگرد فشار دهید . ) 1
) را فعال می کند تا سیگنال را به 3) و آنتن داخلی عقب (2) آنتن داخلی میانی (1) مدول سیستم ورود بدون کلید ( 2

  تمام قسمت هاي خودرو و صندوق بفرستد . 
نیست ، آنتن خروجی  و صندوق درون خودرو )4(شخیص داد ریموت کنترل) هنگامی که مدول استارت بدون کلید ت 3

  درب را که کلید درخواست آن فشرده شده بود فعال می کند تا سیگنال درخواست را به ریموت کنترل بفرستد .
که مانند  )5) ریموت کنترل که سیگنال درخواست را دریافت کرد ، کد شناسایی را از طریق گیرنده ورودي بدون کلید ( 4

  آنتن خارجی عمل می کند ، به مدول کنترل استارت بدون کلید می فرستد .
) مدول کنترل استارت بدون کلید کد شناسایی فرستاده شده از ریموت کنترل را با کد شناسایی ثبت شده در خود  5

مقایسه می نماید . اگر کد شناسایی هم خوانی داشت ، مدول کنترل استارت بدون کلید سیگنال درخواست قفل یا باز کردن ( 
  ) می فرستد .6( BCMبه  CANبسته به حالت قفل درب ) در را از طریق شبکه 

6  (BCM . عملگر قفل درب را فعال می نماید  
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[A]  آنتن خروجی سمت سرنشین 9  است . 6تا  1مربوط به مرحله  6تا  1: سیگنال .  

  . آنتن خروجی سمت راننده 10  . کلید درخواست درب سمت سرنشین 7

  . عملگر قفل هر درب 11  . کلید درخواست درب سمت راننده 8

  

  ناحیه عملکرد
) باشد . 1سانتیمتر ( 80براي اطمینان از عملکرد قفل درب باید فاصله بین ریموت کنترل و آنتن هر درب باید تقریبا 

همچنین هنگامی که کلید درخواست فشرده می شود ، در صورتی باز و بست درب ممکن است که ریموت در ناحیه عملکرد 
  د درخواست درب راننده فشرده می شود ، ریموت باید در ناحیه عملکرد درب راننده باشد .)باشد . ( براي مثال هنگامیکه کلی

  توجه 
نزدیک باشد یا خیلی به زمین نزدیک باشد با خیلی نسبت به خودرو ارتفاع  بریموت کنترل خیلی به دراگر  •

  بگیرد ، ممکن است عملکرد قفل و باز درب انجام نشود .
مشابه هم مجهز به مدول استارت بدون کلید در کنار هم قرار دارند و ریموت آنها در یک هنگامیکه دو خودرو  •

  زمان عمل کند ممکن است عملکرد درست را از خود بروز ندهند .
ممکن است عملکرد درست را از خود بروز  ثبت شده و ریموت ثبت نشده با هم همراه باشنداگر ریموت کنترل  •

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 112 

  ندهند .

  

  

  راننده. آنتن خروجی سمت  3  جی سمت سرنشین. آنتن خرو 2

  عملکرد ایمنی
  اگر هر یک از شرایط زیر پیش بیاید با درخواست سوئیچ درب ها نمی توانند قفل شوند :

  باشد . ”ON“یا  ”ACC“ مد سوئیچ در حالت  •
  یکی از درب ها باز باشد . •
  باشد .مدول استارت بدون کلید تشخیص دهد که ریموت کنترل درون خودرو  •

  عملکرد جلوگیري از قفل درب در شرایط جا ماندن ریموت در خودرو
این عملکرد از قفل شدن خودرو و ترك آن توسط راننده در هنگامی که ریموت کنترل درون خودرو جا بماند جلوگیري می 

  نماید .
تشخیص دهند ، تحت شرایط زیر  ) ریموت کنترل را درون خودرو2) و آنتن داخلی عقب (1هنگامی که آنتن داخلی میانی (

  می فرستد . BCMبه  CANمدول کنترل استارت بدون کلید درخواست قفل نشدن را از طریق شبکه 
  اگر یکی از درب ها باز باشد براي باز کردن درب با کلید اضطراري یا دستگیره درب ، درب ها قفل می شوند . •

  توجه 
یکی از جعبه ذخیره ها ، در کنار پاي راننده یا کنار پاي شاگرد در صورتی که ریموت کنترل در داشبورد ، در  •

  افتاده باشد ، عملکرد جلوگیري از قفل درب در شرایط جا ماندن ریموت در خودرو ممکن است اجرا نشود .
هنگامی که عملکرد مدول کنترل استارت بدون کلید متوقف می شود ، عملکرد جلوگیري از قفل درب در شرایط  •
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  ن ریموت در خودرو ممکن است عمل ننماید .جا ماند

  

  . ناحیه تشخیص آنتن داخلی میانی 4  . ناحیه تشخیص آنتن داخلی عقب 3

  قفل/  باز با سیستم ورودي بدون کلید  
هنگامی که همه شرایط زیر ایجاد شود و سیگنال قفل و باز ریموت کنترل از طریق گیرنده بدون کلید به مدول کنترل 
استارت بدون کلید فرستاده شود ، مدول کنترل استارت بدون کلید سیگنال درخواست قفل یا باز کردن ( بسته به حالت قفل 

سیگنال را دریافت کرد ، عملگر قفل درب را  BCMمی فرستد . هنگامی که   BCMبه  CANدرب ) در را از طریق شبکه 
 فعال می نماید .

 است . ”OFF“در حالت  جرقهمد  •
  همه درب ها بسته هستند . •

  قفل و باز با کلید اضطراري 
ت بدون کلید هنگامی که سیگنال از کلید اضطراري به مدول کنترل استارت بدون کلید فرستاده شود ، مدول کنترل استار

می فرستد . هنگامی   BCMبه  CANسیگنال درخواست قفل یا باز کردن ( بسته به حالت قفل درب ) در را از طریق شبکه 
  سیگنال را دریافت کرد ، عملگر قفل درب را فعال می نماید . BCMکه 

  عملکرد قفل تایمر
ثانیه باز نشوند  30و درب ها یا درب صندوق پس از  اگر درب ها توسط ریموت یا کلید درخواست از حالت قفل خارج شوند

  ، این عملکرد به صورت اتوماتیک دوباره درب ها را قفل می نماید .

  صندوق سیستم استارت بدون کلید  تشریح عملکرد بازکن درب
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ا سیستم ورودي صندوق ی بازکن درب صندوق از دو روش باز کردن استفاده می نماید : با استفاده از کلید درخواست درب
  بدون کلید .

  باز کردن با استفاده از کلید درخواست درب صندوق
 بصورت زیر می باشد :  باز کردن با استفاده از کلید درخواست درب صندوقروش هاي 

  ) بر روي صندوق را فشار دهید .1) کلید درخواست باز کردن درب صندوق ( 1
) را فعال می کند تا سیگنال را به 4) و آنتن داخلی عقب (3خلی میانی () آنتن دا2) مدول سیستم ورود بدون کلید ( 2

  تمام قسمت هاي خودرو و صندوق بفرستد . 
) درون خودرو نیست ، آنتن خروجی درب را که 5) هنگامی که مدول استارت بدون کلید تشخیص داد ریموت کنترل( 3

  درخواست را به ریموت کنترل بفرستد .کلید درخواست آن فشرده شده بود فعال می کند تا سیگنال 
) که مانند 7) ریموت کنترل که سیگنال درخواست را دریافت کرد ، کد شناسایی را از طریق گیرنده ورودي بدون کلید ( 4

  آنتن خارجی عمل می کند ، به مدول کنترل استارت بدون کلید می فرستد .
اده شده از ریموت کنترل را با کد شناسایی ثبت شده در خود ) مدول کنترل استارت بدون کلید کد شناسایی فرست 5

مقایسه می نماید . اگر کد شناسایی هم خوانی داشت ، مدول کنترل استارت بدون کلید سیگنال درخواست باز کردن درب 
  ) می فرستد .BCM )8به  CANصندوق را از طریق شبکه 

6  (BCM ) را فعال می نماید .9عملگر قفل درب صندوق(  

  
  

[A]  است . 6تا  1مربوط به مرحله  6تا  1: سیگنال  

  ناحیه عملکرد
  ) باشد . 1سانتیمتر ( 80براي اطمینان از عملکرد قفل درب باید فاصله بین ریموت کنترل و آنتن خروجی عقب باید تقریبا 
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  توجه 
نزدیک باشد یا خیلی به زمین نزدیک باشد با خیلی نسبت به خودرو ارتفاع  اگر ریموت کنترل خیلی به درب •

  بگیرد ، ممکن است عملکرد قفل و باز درب انجام نشود .
هنگامیکه دو خودرو مشابه هم مجهز به مدول استارت بدون کلید در کنار هم قرار دارند و ریموت آنها در یک  •

  خود بروز ندهند .زمان عمل کند ممکن است عملکرد درست را از 
اگر ریموت کنترل ثبت شده به همراه ریموت ثبت نشده با هم حمل شوند ، ممکن است عملکرد درست را از خود  •

  بروز ندهند .

  

  
  

  عملکرد جلوگیري از قفل درب صندوق در شرایط جا ماندن ریموت در خودرو
این عملکرد از قفل شدن درب صندوق خودرو و ترك آن توسط راننده در هنگامی که ریموت کنترل درون صندوق جا بماند 
جلوگیري می نماید . هنگامی که درب صندوق قفل شود و تمام درب ها بسته و قفل باشند ، مدول کنترل استارت بدون کلید 

ه مدول کنترل استارت بدون کلید ، ریموت کنترل را درون صندوق ) را فعال می کند و هنگامی ک1آنتن داخلی عقب (
  می فرستد . BCMبه  CANتشخیص دهد ، مدول کنترل استارت بدون کلید درخواست باز شدن را از طریق شبکه 

  توجه 
در صورتی که ریموت خیلی به قفل صندوق نزدیک باشد ، عملکرد جلوگیري از قفل درب صندوق در شرایط جا  •

  ریموت در خودرو ممکن است اجرا نشود . ماندن
هنگامی که عملکرد مدول کنترل استارت بدون کلید متوقف می شود ، عملکرد جلوگیري از قفل درب صندوق در  •

  شرایط جا ماندن ریموت در خودرو ممکن است عمل ننماید .
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  . ناحیه تشخیص آنتن درونی عقب 2

  باز کردن با سیستم ورودي بدون کلید 
بیش از یک ثانیه فشرده شود مدول کنترل  ،  OFFهنگامی که کلید بازکن درب صندوق بر روي ریموت در حالت سوئیچ 

پس از دریافت  BCM می فرستد .  BCMبه  CANاستارت بدون کلید درخواست باز شدن درب صندوق را از طریق شبکه 
  سیگنال عملگر قفل درب صندوق را فعال می نماید .

  عملکرد روشن کردن موتور بدون کلید تشریح 
  تغییر مد سوئیچ

( مدل یا پدال کالچ  ) CVTو آزاد بودن پدال ترمز ( مدل  فشردن سوئیچ موتوربا همراه داشتن ریموت کنترل و  •
M/T  ( مدول کنترل استارت بدون کلید کد شناسایی فرستاده شده از ریموت کنترل را با کد شناسایی ثبت ، (

مقایسه می نماید . اگر کد شناسایی هم خوانی داشت ، مدول کنترل استارت فعال و غیر فعال کردن  شده در خود
و  ”ACC“به   ”OFF“را از حالت  جرقهبر طبق عملکرد سوئیچ موتور ، مد IG2 و  ACC, IG1رله هاي 
باشد  ”ACC“در  جرقهتغییر می دهد . اگر مد   ”OFF“بعد به  و( موتور روشن نمی شود )  ”ON“سپس به 

     بر روي نمایشگر نشان داده می شود .  ”IGNITION SWITCH POSITION ACC“پیغام  

بر روي نمایشگر   ”IGNITION SWITCH POSITION ON“باشد پیغام   ”ON“در   جرقهاگر مد               
       نشان داده می شود .

قرار  Pقضاوت می کند که اهرم دنده در موقعیت  Pبا سوئیچ رنج  مدول کنترل استارت بدون کلید CVTدر مدل  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید از تغییر مد سوئیچ از باشد ،  Pیا نه ؟ اگر دنده در موقعیتی غیر از  دارد

“ACC”  به“OFF” . جلوگیري می نماید 

می دهد . هر پیکان نشاندهنده تغییر با یک بار جدول زیر تغییر مد عملکرد سوئیچ را بر طبق عملکرد سوئیچ موتور نشان 
  فشار سوئیچ موتور است .
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  توجه 
باشد و به مدت یک ساعت تغییري در عملکرد سوئیچ موتور  Pو دنده در حالت  ”ACC“  در حالت  جرقهاگر مد  •

  می رود . ”OFF“ به طور خودکار به  جرقهایجاد نشود ، مد 
  حال حرکت خاموش ننمائید .مگر در وضعیت اضطراري خودرو را در  •
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[A]  مدل :CVT  [E] شیفت تنها در صورت توقف خودرو :  

[B]  مدل :M/T  [F] در حال رانندگی :  

[C]  در حال رانندگی 1 *  : شیفت دائم :  

[D]  شیفت در صورت همخوانی کد شناسایی فرستاده شده از :
  ریموت

  

  روشن کردن موتور
  روش هاي روشن کردن موتور بصورت زیر است : 

) ، مدول )  M/T( مدل یا پدال کالچ  ) CVTو فشرده بودن پدال ترمز ( مدل  N  یا Pبا قرار  داشتن دنده در موقعیت )  1
 PUSH“پیغام   به مجموعه اندازه گیرها می فرستد تا CANکنترل استارت بدون کلید درخواست سیگنال را از طریق شبکه 

START SWITCH”  نشان داده می شود . ) 2( بر روي نمایشگر     
  می فشاریم .) را به همراه داریم 4) را در حالیکه ریموت کنترل (3) سوئیچ موتور (2
  ) را فعال می نماید .5) مدول کنترل استارت بدون کلید  با فرستادن درخواست به ریموت کنترل آنتن میانی (3
به مدول  )6کد شناسایی را از طریق گیرنده ورودي بدون کلید () ریموت کنترل درخواست سیگنال را دریافت می کند و  4

مدول کنترل استارت بدون کلید کد شناسایی فرستاده شده از ریموت کنترل را با کد  کنترل استارت بدون کلید می فرستد .
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اگر کد شناسایی هم خوانی داشت ، مدول کنترل استارت درخواست آزاد کردن  شناسایی ثبت شده در خود مقایسه می نماید .
می فرستد . رله  )8( ECMمی دهد . در همان زمان سیگنال روشن کردن موتور را به  )7( یونیت قفل فرمانقفل فرمان را به 

اد شدن قفل فرمان و روشن گشتن شروع به کار می نماید . این امر موجب آز)9(کنترل استارت فعال شده و موتور استارت 
  موتور می شود .

  

[A]  است . 5تا  1مربوط به مرحله  5تا  1: سیگنال  

  

  ناحیه عملکردي
  هنگامی که ریموت کنترل در ناحیه تشخیص آنتن میانی داخلی باشد ، موتور می تواند روشن شود .

  توجه 
در صورتی که ریموت کنترل در داشبورد ، در یکی از جعبه ذخیره ها ، در کنار پاي راننده یا کنار پاي شاگرد  •

  افتاده باشد یا در محفظه درب قرار گرفته باشد ، ممکن است خودرو روشن نشود . 
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  آنتن داخلی میانی

  موتور نمی تواند روشن شود 
هنگامی که ریموت کنترل در خودرو نیست یا تنها یک ریموت ثبت نشده در خودرو باشد ، مدول استارت  •

بدون کلید درخواست  سیگنال چراغ نشانگر ایموبیالیزر ، سیگنال درخواست نمایشگر اطالعات و سیگنال 
گیرها می فرستد . در همان اندازه   به مجموعه CANدرخواست بوق اخطار را براي آگاهی راننده از طریق شبکه 

و رله کنترل موتور استارت را خاموش می کند تا از روشن شدن موتور استارت  ACC, IG1, IG2زمان رله هاي 
 جلوگیري نماید .

اگر باتري ریموت کنترل ضعیف شود یا سیستم دچار ایراد شود ، موتور می تواند با تماس ریموت کنترل با  •
  بتوان اندازه گیري هاي ضروري را در این حالت انجام داد .سوئیچ موتور روشن شود تا 

  تشریح عملکرد هشدار سیستم استارت بدون کلید 
این عملکرد به راننده با استفاده از بیزر خارجی هشدار می دهد . بوق اخطار در مجموعه اندازه گیرها ، چراغ نشانگر 

  ایموبیالیزر و نمایشگر اطالعات تشکیل شده است .

  توجه 
 مد ( غعال / غیر فعال ) می تواند تغییر نماید . •
  حتی در صورتی که باتري ریموت کنترل تمام شود ، هشدار می تواند کار نماید . •

  

نمایشگر/چراغ   بوق هشدار در بوق   شرایط  عملکرد هشدار
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هشدار 
  خارجی

  مجموعه
  اندازه گیرها 

نشانگر ایموبیالیزر 
در نمایشگر 

  اطالعات
عدم هشدار  

بازگشت مد 
  سوئیچ

در حالی که در راننده باز است سوئیچ در مد 
ACC .است  

  -  ناپایدار  -

در خواست سوئیچ یکی از درب ها داده می شود   هشدار مد سوئیچ
 ACCیا  ONدر حالیکه سوئیچ موتور در مد 

قرار دارد و ریموت کنترل در خارج خودرو است 
  و تمام درب ها بسته هستند .

  یک بار
  (دو ثانیه)

-  -  

هشدار نیمه باز 
  1بودن در 

در خواست سوئیچ یکی از درب ها داده می شود 
 ACCیا  OFFدر حالیکه سوئیچ موتور در مد 

قرار دارد و ریموت کنترل در خارج خودرو است 
  و تمام درب ها بسته هستند .

  یک بار
  (دو ثانیه)

-  -  

هشدار نیمه باز 
  2بودن در 

درب ها با سیستم ورودي بدون کلید قفل 
 OFFهستند در حالیکه سوئیچ موتور در مد 

  قرار دارد و یکی از درب ها باز است .

هشدار جلوگیري 
از قفل جاماندن 

  ریموت

در خواست سوئیچ یکی از درب ها داده می شود 
قرار دارد  OFFدر حالیکه سوئیچ موتور در مد 

و ریموت کنترل در خودرو یا صندوق است و 
  تمام درب ها بسته هستند .

  یک بار
  (دو ثانیه)

-  -  

هشدار اتمام 
  1*باتري ریموت 

قرار دارد و   ONدر حالیکه سوئیچ موتور در مد 
ریموت کنترل سیگنال ضعیف شدن باتري را به 

  مدول کنترل بدون کلید می فرستد .

 KEY FOB“پیغام   -  -
LOW 

BATTERY”  
نمایش داده می شود 

.  

هشدار خارج از 
ناحیه بودن 

  2*ریموت 

 جرقهدر حالیکه سوئیچ موتور فشرده شده و مد 
OFF  است هیچ ریموت ثبت شده اي در

  خودرو موجود نیست .

چراغ نشانگر   1*  -
ثانیه  5ایموبیالیزر 

  روشن می شود ،
 PLACE“پیغام 

KEY FOB ON 
START 

SWITCH”  نمایش
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پیغام  داده می شود .
“PLACE KEY 
FOB ON 

START 
SWITCH” 

نمایش داده می شود 
.  

هشدار نقص قفل 
  فرمان

است یا از مد  ACCدر حالیکه سوئیچ در مد 
“ON”  به مد“OFF”  می رود ، قفل فرمان قفل

  نبوده و درب راننده باز است .

چراغ نشانگر   ناپایدار  -
ایموبیالیزر روشن 
می شود ، پیغام 

“SERVICE 
STEERING 

LOCK 
SYSTEM”  

نمایش داده می شود 
.  

هشدار بردن 
  ریموت کنترل

قرار دارد  ACCیا  ONسوئیچ موتور در مد 
یکی از درب ها باز و بقیه بسته اند و ریموت 

  کنترل از خودرو خارج 
  می شود .

چراغ نشانگر   بار 5  بار 5
ایموبیالیزر روشن 
می شود ، پیغام 
“KEY FOB 

NOT 
DETECTED” 

نمایش داده می شود 
. 

  

قرار دارد ،  ACCیا  ONسوئیچ موتور در مد 
( مدل یا پدال کالچ  ) CVTپدال ترمز ( مدل 

M/T  فشرده بوده و ریموت کنترل از خودرو (
  خارج می شود .

هشدار نقص 
  سیستم 

در سیستم استارت بدون کلید ایراد تشخیص 
  داده 

  می شود .

چراغ نشانگر   -  -
ایموبیالیزر روشن 
می شود ، 

 SERVICE“پیغام
START 

SYSTEM” 
نمایش داده می شود 

.  
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   CANتشریح سیستم ارتباطی 
با دیگر کنترل مدول ها ارتباط برقرار می نماید . براي  CANمدول استارت بدون کلید با استفاده از سیستم ارتباطی شبکه 

  مراجعه نمائید . تشریح سیستم ارتباطیبه  CANجزئیات بیشتر راجع به ارتباطات 

  دیاگرام مسیر سیم کشی و شماتیک

  خروجی مدول کنترل استارت بدون کلید  / دیاگرام ورودي
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  دیاگرام مدار الکتریکی سیستم استارت بدون کلید 

  
  

  هر یک از مدول هاي کنترل . 18  ي درب رو. سوئیچ  1
 CANدیاگرام مدار سیستم ارتباطی به 

  مراجعه نمائید . 

 . سوئیچ بوق 35

موتور شیشه باالبر و سوئیچ اصلی  . 19  . گیرنده ورودي بدون کلید 2
  شیشه باالبر

 . رله بوق 36
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( مدل  P. سوئیچ موقعیت  3
CVT  سوئیچ (CPP  مدل )
M/T (  

 . میکروسوئیچ چراغ ترمز 37 . مدول کنترل استارت بدون کلید  20

. کلید درخواست درب سمت  4
  راننده

21  .CPU  38  فیوز .“STL”  

. کلید درخواست درب سمت  5
  سرنشین

  ”BCM“ فیوز  . 39 . مدار آنتن 22

 ”DOME“ . فیوز  40 . مدار منبع تغذیه 23  . کلید درخواست درب صندوق 6

  ACC . رله  CAN 41. تغذیه  24  . سوئیچ درب صندوق 7

 ”ACC“ . فیوز  42 . سوئیچ موتور 25  کلید درب سمت راننده . 8

 IG1. رله  43 . روشنایی سوئیچ موتور 26  کلید درب سمت سرنشین . 9

 ”MTR“ . فیوز  44 1. کلید فشاري  27 . کلید درب عقب راست 10

 IG2. رله  45  2. کلید فشاري  28  . کلید درب عقب چپ 11

 ”IG2 SIG“ . فیوز  46  قفل واحد فرمان . 29 . کلید قفل درب سمت راننده 12

. کلید قفل درب سمت  13
 سرنشین

  ECM.  47 . آنتن درونی وسط 30

)  CVT. سنسور رنج انتقال( مدل  48  . آنتن درونی عقب 31 . میکروسوئیچ درب موتور 14
  ) M/T( مدل  CPPسوئیچ 

  . رله کنترل موتور استارت 49 . آنتن خارجی عقب 32 . بوق اخطار خارجی 15

   . آنتن خارجی سمت راننده 33 . پنل کولر اتوماتیک 16

   . آنتن خارجی سمت سرنشین 34 . چراغ دزدگیر 17
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  مکان قطعات

  مکان قطعات سیستم استارت بدون کلید

  
  

 . سوئیچ اصلی شیشه باالبر 25 . میکروسوئیچ درب موتور 13  . آنتن درونی عقب 1

 CPP. سوئیچ  26 . سنسور رنج انتقال 14  . گیرنده ورودي بدون کلید 2
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 . میکروسوئیچ چراغ ترمز ECM 27.  15  . عملگر قفل درب سمت سرنشین 3

  . مدول استارت بدون کلید 28 . رله کنترل موتور استارت 16  . بوق اخطار خارجی 4

. آنتن خارجی سمت راننده / آنتن  5
  خارجی سمت سرنشین

  یونیت قفل فرمان . 29 . مجتمع رله هاي قدرت 17

 . آنتن درونی وسط IG2  30رله  . 18  . کلید درخواست درب  6

  . چراغ نمایشگر عملکرد ACC  31 رله  . 19  . کلید درخواست درب صندوق 7

 . ریموت کنترل IG1 32. رله  20  میکروسوئیچ درب صندوق . 8

 . کلید اضطراري 33  نمایشگر اطالعات.  21  موتور شیشه باالبر درب جلو . 9

 ) CVT( مدل  P. سوئیچ موقعیت  34 . چراغ نشانگر ایموبیالیزر 22 . کلید درب  10

  . سوئیچ موتور 23  . عملگر قفل درب سمت راننده 11

  . چراغ دزدگیر 24 . آنتن خارجی عقب 12

  

  مراحل و اطالعات عیب یابی

  بررسی سیستم استارت بدون کلید
  سیستم استارت بدون کلید را بررسی نمائید .

  عملکرد خود عیب یابی مدول کنترل استارت بدون کلید

  تشریح
و نظارت قرار می دهد . هنگامی که نقصی در  بازبینیسیستم و مدارات آنها را مورد  ءمدول کنترل استارت شرایط اجزا

  سیستم رخ دهد مدول کنترل استارت بدون کلید به صورت زیر کنترل می نماید .

  عملکرد خود عیب یابی
 DTCسیستم کنترل استارت بدون کلید داراي عملکرد خود عیب یابی است ، بگونه اي که اگر نقصی در سیستم رخ دهد ، 

اده شده در سیستم استارت بدون کلید ، سیستم ایموبیالیزر و سیستم شیشه باالبر را ذخیره می هاي ایراد هاي تشخیص د
  ها تا هنگام اصالح ایراد ذخیره شده هستند . DTCنماید . 
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  عملکرد اخطار
 ، مدول کنترل استارت بدون کلید چراغ نقصی در سیستم استارت بدون کلید و  سیستم ایموبیالیزر رخ دهد هنگامی که

ایموبیالیزر یا چراغ دزدگیر را روشن می کند و بسته به ایراد پیغام خطا را در نمایشگر اطالعات براي آگاهی راننده روشن می 
  نماید .

  توجه 
بار  2که حداقل  تشخیص داده شود ، چراغ ایموبیالیزر تا برقراري شرایط نرمال DTC B1194هنگامی که  •

  روشن می ماند .تشخیص داده شود 
  عملکرد اخطار هنگامی که ایراد در سیستم شیشه باالبر تشخیص داده شود نشان داده نمی شود .  •

  
پس از تشخیص عیب چراغ دزدگیر و چراغ نشانگر ایموبیالیزر روشن می شوند ، اگرچه با بازگشت به شرایط  •

  عادي آنها خاموش می شوند .
 نگر ایموبیالیزر عملکرد اخطار به موارد زیر رجوع نمائید .براي جزئیات بیشتر در مورد چراغ دزدگیر و چراغ نشا •

 سیستم کنترل ایموبیالیزر  -
 سیستم استارت بدون کلید  -

  کنترل ایمنی خطا 
کنترل ، کنترل خطا را هنگامی اجرا می کند که ایرادي مربوط به سیستم استارت بدون کلید  سیستم استارت بدون کلید

  تشخیص داده شود و همه کنترل ها را به منظور حفاظت سیستم متوقف می کند . 
  تشخیص داده شده ، متفاوت می باشد . DTCجزئیات کنترل ایمنی خطا با توجه به نوع 

  توجه 
هنگامی که ایرادي در سیستک کنترل ایموبیالیزر و سیستم شیشه باالبر تشخیص داده شود ، مدول کنترل استارت ، کنترل 

  ایمنی خطا را اجرا 
نمی کند . اگرچه در سیستم شیشه باالبر ، هر کلید شیشه باالبر بطور جداگانه سیستم کنترل ایمنی خطا را براي توقف مد 

  .خودکار انجام می دهد 

   DTCبررسی 
  قرار دارد .  OFF) تائید نمائید که سوئیچ در وضعیت  1
  که در قسمت زیرین داشبورد و سمت صندلی راننده قرار دارد وصل نمائید . DLC (1)) دستگاه عیب یاب را به  2

  ابراز مخصوص 
)A : ( دستگاه عیب یاب  
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ها مطابق دستورالعمل نمایش داده شده بر روي دستگاه عیب یاب  DTCقرار داده و   ON) کلید سوئیچ را در حالت 3

  بخوانید و از آن پرینت بگیرید . براي جزئیات بیشتر به کتابچه راهنماي دستگاه عیب یاب سوزوکی مراجعه نمائید . 

  توجه 
  را بررسی نمائید . اگر ارتباط بین دستگاه عیب یاب سوزوکی و مدول کنترل استارت بدون کلید ممکن نیست موارد زیر

 کابل ارتباطی و دستگاه عیب یاب سوزوکی •
  DLCمدار بدنه و تغذیه  •
  در هر مدول تشخیص داده می شود ) CAN( قطعی ارتباط شبکه  CANخرابی سستم ارتباطی  •

  جدا نمائید .  DLCقرار داده و دستگاه عیب یاب سوزوکی را از  OFF) کلید سوئیچ را در حالت 4

   DTCپاك کردن 
  قرار دارد .  OFF) تائید نمائید که سوئیچ در وضعیت  1
  که در قسمت زیرین داشبورد و سمت صندلی راننده قرار دارد وصل نمائید . DLC (1)) دستگاه عیب یاب را به  2

  ابراز مخصوص 
)A : ( دستگاه عیب یاب  
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  قرار دهید .  ON) کلید سوئیچ را در حالت 3
4 (DTC  ها را مطابق دستورالعمل نمایش داده شده بر روي دستگاه عیب یاب پاك نمائید . براي جزئیات بیشتر به کتابچه

  راهنماي دستگاه عیب یاب سوزوکی مراجعه نمائید . 
  جدا نمائید .  DLCقرار داده و دستگاه عیب یاب سوزوکی را از  OFF) پس از اتمام پاك کردن کلید سوئیچ را در حالت 5

  DTCجدول 
  توجه
 : چراغ دزدگیر چشمک می زند . *1 •
 در نمایشگر اطالعات نشان داده می شود . ”KEY FOB LOW BATTERY“: پیغام  *2 •
 ”SERVICE START SYSTEM“: چراغ نشانگر ایموبیالیزر روشن شده یا چشمک می زند . پیغام   *3 •

 در نمایشگر اطالعات نشان داده می شود .
 SERVICE START“: هنگام فعال شدن رله چراغ نشانگر ایموبیالیزر روشن می شود . پیغام   *4 •

SYSTEM” . در نمایشگر اطالعات نشان داده می شود 
 SERVICE STEERING LOCK“ثانیه ) . پیغام   5: چراغ نشانگر ایموبیالیزر روشن می شود ( *5 •

SYSTEM”. در نمایشگر اطالعات نشان داده می شود 
 5دقیقه روشن بماند ، قفل فرمان دچار خطا گشته و اگر  15: چراغ نشانگر ایموبیالیزر روشن می شود ( اگر  *6 •

است . اگر مد سوئیچ در  ONثانیه روشن بماند آزاد کردن  فرمان دچار ایراد شده و مد سوئیچ غیر از حالت 
 باشد ، بطور پیوسته روشن می ماند ) .  ONحالت

 TRN. STEERING WHEEL TO“یا ”SERVICE STEERING LOCK SYSTEM“پیغام   
RELEASE LOCK”. در نمایشگر اطالعات نشان داده می شود  
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DTC  نامDTC  شرایط تشخیصDTC اخطار  

B1120   خرابی داخلی مدول کنترل استارت
  بدون کلید

  روشن  ایراد داخلی مدول کنترل استارت بدون کلید

B1122   ولتاژ منبع تغذیه پشتیبان از فیوز   پشتیبانخرابی منبع تغذیهBCM  کمتر از
  مقدار تعیین شده است .

  روشن

B1123  ولتاژ منبع تغذیه پشتیبان از فیوز   خرابی منبع تغذیه پشتیبانDOME  کمتر از
  مقدار تعیین شده است .

  روشن

B1125  مدل   خرابی سوئیچ تغییر دنده / کالچCVT  ناهمخوانی بین سیگنال سنسور موقعیت :
P  سنسور رنج انتقال ، با سیگنال تغییر موقعیت دنده ،

  CANاز طریق شبکه 
: ناهمخوانی بین سیگنال سنسور موقعیت  M/Tمدل 
CPP  با سیگنال سوئیچ جلوگیرنده از طریق شبکه
CAN 

  روشن

B1126   خرابی سوئیچ موقعیتP  10در حالیکه خودرو رد حرکت است ( سرعت 
کیلومتر بر ساعت یا بیشتر ) سیگنال سوئیچ موقعیت 

P  ،ON . می شود  

  روشن

B1134  سیگنال کاهش باتري ریموت کنترل از ریموت کنترل   کاهش باتري ریموت کنترل
  دریافت 

  می شود .

  روشن

B1137  سیگنال ناهمخوانی بین سیگنال سوئیچ چراغ ترمز با   خرابی سوئیچ چراغ ترمز
  CANاز طریق شبکه  داده فرستاده شده

  روشن

B1158   خطاي ارتباطیLIN  خطاي دریافت داده از سیستم شیشه باالبر از طریق
LIN   

  خاموش

B1160   یونیت ارتباطی بین مدول کنترل استارت بدون کلید و   یونیت قفل فرمانخطاي ارتباطی
  وجود ندارد . فرمانقفل 

  روشن

B1161   یونیت قفل ناهمخوانی اطالعات
  فرمان

خطاي تائید بین مدول کنترل استارت بدون کلید و 
  یونیت قفل فرمان

  روشن

B1162   یونیت قفل فرمانخطاي داخلی  •  یونیت قفل فرماننقص داخلی  
  ایراد در عملکرد قفل / باز •

  روشن
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B1163   خاموش  ثبت نشده است . یونیت قفل فرمان   یونیت قفل فرمانعدم ثبت  

B1167   جدول به   ناهمخوانی اطالعات ایموبیالیزرDTC . مراجعه نمائید  

B1168  درست نبودن رمز  

B1169  خطاي ثبت  

B1170  خطاي داخلی مدول کنترل استارت بدون کلید (   ثبت نشده است . یونیت قفل فرمان
  ) EEPROMخطاي 

  روشن

B1173   جدول به   اطالعات ایموبیالیزرعدم ثبتDTC . مراجعه نمائید  

B1175  درست نبودن رمز  

B1176  خطاي ثبت شدن  

B1180  سیگنال ولتاژ کلید درخواست درب راننده براي مدت   خرابی کلید درخواست درب راننده
  زمانی خاصی از مقدار تععین شده بیشتر می باشد .

  روشن

B1181   خرابی کلید درخواست درب
  سرنشین

سیگنال ولتاژ کلید درخواست درب سرنشین براي 
مدت زمانی خاصی از مقدار تععین شده بیشتر می 

  باشد .

  روشن

B1182   خرابی کلید درخواست درب
  صندوق

سیگنال ولتاژ کلید درخواست درب صندوق براي مدت 
  زمانی خاصی از مقدار تععین شده بیشتر می باشد .

  روشن

B1189   جدول به   آنتن ایموبیالیزرخطاي ارتباطیDTC . مراجعه نمائید  

B1190  ولتاژ سیگنال سوئیچ فشاري شماره یک و یا ولتاژ   خرابی سوئیچ موتور
سیگنال سوئیچ فشاري شماره دو براي مدت زمانی 

  خاصی از مقدار تععین شده بیشتر یا کمتر می باشد .

  روشن

B1191  ناهمگونی بین ولتاژ ورودي از فیوز   خرابی رله تجهیزات جانبی“ACC”  و رله کنترل
ACC . بیشتر از مدت زمانی تعیین شده ادامه دارد  

  روشن

B1192   خرابی رلهIG1  ناهمگونی بین ولتاژ ورودي از فیوز“MTR”  و رله کنترل
IG1 . بیشتر از مدت زمانی تعیین شده ادامه دارد  

  روشن

B1193   خرابی رلهIG2   ناهمگونی بین ولتاژ ورودي از فیوز“IG2 SIG”  و رله
بیشتر از مدت زمانی تعیین شده ادامه دارد  IG2کنترل 

  روشن
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.  

B1194  و شرایط رله  ناهمگونی بین ولتاژ ورودي رله موتور استارت  خرابی رله موتور استارت
بیشتر از مدت زمانی تعیین شده  موتور استارتکنترل 

  ادامه دارد .

  روشن

B1650   )خرابی سوئیچ اصلی شیشه باالبر
  راننده)

  مراجعه نمائید . DTCجدول به 

B1651  خرابی کلید شیشه باالبر سرنشین  

B1655   )خرابی سوئیچ اصلی شیشه باالبر
  سرنشین)

B1661  خرابی موتور شیشه باالبر راننده  

B1662  خرابی موتور شیشه باالبر سرنشین    

B1665   اولیه شیشه باالبر فقدان تنظیمات
  سمت راننده

B1666   فقدان تنظیمات اولیه شیشه باالبر
  سمت سرنشین

  

B1901   خطاي چک سام حافظه داخلی
  کنترل مدول

خطاي داخلی مدول کنترل استارت بدون کلید ( 
  خطاي چک سام )

  خاموش

B1902  کلید خطاي داخلی مدول کنترل استارت بدون   خطاي برنامه ریزي مدول کنترل
  (خطاي برنامه ریزي )

  خاموش

U0073   قطعی خط ارتباطی شبکهCAN  خطاي مدول کنترل استارت بدون کلید در فرستادن و
بیشتر از مدت    CANدریافت داده از طریق شبکه

 زمانی

  خاموش

U0100   عدم ارتباط باECM  خطاي دریافت داده ازECM از طریق شبکهCAN   
  شدهبیشتر از مدت زمانی تعیین 

  خاموش

U0101   عدم ارتباط باTCM   خطاي دریافت داده ازTCM از طریق شبکهCAN   
  بیشتر از مدت زمانی تعیین شده

  خاموش

U0140  خطاي دریافت داده از   عدم ارتباط با مدول کنترل بدنهBCM از طریق شبکهCAN   خاموش  
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  بیشتر از مدت زمانی تعیین شده

U0155   مدول پشت عدم ارتباط با کنترل
  آمپر

   CANخطاي دریافت داده از جلو آمپر از طریق شبکه
  بیشتر از مدت زمانی تعیین شده

  خاموش

  

  جدول ایمنی خطا 
DTC  نامDTC عملکرد ایمنی خطا  

B1120   خرابی داخلی مدول کنترل استارت
  بدون کلید

-  

B1122  خرابی منبع تغذیه پشتیبان  -  

B1123   پشتیبانخرابی منبع تغذیه  -  

B1125  در هنگامی که سوئیچ در مد   خرابی سوئیچ کالچ / دندهON  بوده و سوئیچ موتور بصورت دائم
  فشرده باشد رله کنترل موتور استارت عمل می کند .

B1126   خرابی میکروسوئیچ موقعیتP . یونیت قفل فرمان به حالت غیر قفل می رود  

B1134  افت ولتاز باتري ریموت کنترل  -  

B1137  بسته به شرایط در حالیکه سوئیچ در حالت  خرابی میکروسوئیچ چراغ ترمزON   قرار دارد ، رله موتور
استارت در یکی از شرایط زیر عمل می کند : سیگنال میکروسوئیچ 

  چراغ ترمز یا فشرده شدن دائم سوئیچ موتور

B1158   خطاي شبکهLIN -  

B1160  خطاي ارتباطی یونیت قفل فرمان  -  

B1161  عدم تطابق یونیت قفل فرمان  -  

B1162  ایراد داخلی یونیت قفل فرمان  -  

B1163  عدم ثبت یونیت قفل فرمان  -  

B1170   خطاي دسترسیEEPROM  . مدول کنترل استارت بدون کلید با مقادیر نادرست کنترل می شود  

B1180   مدول کنترل استارت بدون کلید سیگنال سوئیچ درخواست درب   خرابی سوئیچ درخواست درب راننده
  در نظر می گیرد . OFFراننده را 
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B1181  مدول کنترل استارت بدون کلید سیگنال سوئیچ درخواست درب   خرابی سوئیچ درخواست درب سرنشین
  در نظر می گیرد . OFFسرنشین را 

B1182  مدول کنترل استارت بدون کلید سیگنال سوئیچ درخواست درب   خرابی سوئیچ درخواست درب صندوق
  در نظر می گیرد . OFFصندوق را 

B1190  هنگامی که ترمز کناري فشرده شود ، کنترل با عملکرد  •  خرابی سوئیچ موتور
 درست آن انجام می شود . 

ترمز فشرده شود ، موتور روشن / خاموش و  2هنگامی که  •
  جلوگیرنده تغییر می نماید .مد سوئیچ به حالت 

B1191  خرابی رله تجهیزات جانبی  -  

B1192   1خرابی رله جرقه  -  

B1193   2خرابی رله جرقه  -  

B1194  هنگامی که سوئیچ موتور به صورت پیوسته فشرده شود ، رله کنترل   خرابی رله موتور استارت
  موتور استارت فعال می شود .

B1901   حافظه خطاي بررسی حاصل جمع
  داخلی مدول کنترل

-  

B1902  خطاي برنامه ریزي مدول کنترل  -  

  

  داده هاي دستگاه عیب یاب
  مدول کنترل استارت بدون کلید 

  توجه
اگر ارتباط بین دستگاه عیب یاب و مدول کنترل استارت بدون کلید ممکن نباشد با توجه به نکات زیر موارد مربوطه  •

 را بررسی نمائید :
 دستگاه عیب یاب کابل ارتباطی -
  DLCمدار بدنه و منبع تغذیه  -
 Control Module“(در یکی از مدول کنترل ها  CANخرابی سیستم ارتباطی  -

Communication Bus Off” ( . تشخیص داده می شود 
 براي پارامترهاي مربوط به شیشه باالبر به دستگاه عیب یاب مراجعه نمائید . •
 ه معنی منبع تغذیه مدول کنترل استارت بدون کلید است .مد جرقه توصیف شده در جدول زیر ب •
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  مراجعه نمائید . توصیف عملکرد استارت موتور بدون کلیدبراي جزئیات بیشتر مد جرقه ، به 

  

شرایط عادي / مقدار   داده دستگاه عیب یاب
  مرجع

  وضعیت

Battery Voltage   
  )ولتاژ باتري(

  موتور : روشن  10  -  14

Vehicle Speed   
  )سرعت خودرو(

مقدار خوانده شده از 
  کیلومتر شمار

  خودرو در حال حرکت

Engine Speed   
  )دور موتور(

دور   700 – 600تقریبا 
  در دقیقه

  موتور : روشن بدون بار و پس از گرم شدن

  
  

Ignition Position   
  )وضعیت سوئیچ جرقه(

IG OFF   : مد جرقهOFF  

ACC   : مد جرقهACC  

IG ON   : مد جرقهON  

  موتور : در حالت استارت  در حالت استارت

  غیر از شرایط باال  نا معلوم

Driv Door SW   
  )سوئیچ درب راننده(

  درب سمت راننده : باز  باز

  غیر از شرایط باال  بسته

Pass Door SW   
  )سوئیچ درب سرنشین(

  درب سمت راننده : باز  باز

  غیر از شرایط باال  بسته

Back Door/Trunk SW   
  )سوئیچ درب صندوق(

ON   درب صندوق : باز  

OFF غیر از شرایط باال  

Ignition 1 Relay   
  )1رله جرقه (

ON   مد جرقه در حالتON یا موتور درحالت استارت  

OFF غیر از شرایط باال  
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Ignition 2 Relay   
  )2رله جرقه (

ON   : مد جرقهON  

OFF غیر از شرایط باال  

Accessory Relay   
  )رله تجهیزات جانبی(

ON   : مد جرقهON یا  ACC 

OFF غیر از شرایط باال  

Starting motor Relay   
  )رله موتور استارت(

ON  موتور : در حالت استارت  

OFF غیر از شرایط باال  

Driver Request SW   
   )سوئیچ درخواست درب راننده(

ON   : سوئیچ درخواست درب رانندهON   

OFF غیر از شرایط باال  

Passenger Request 
SW   

  )سوئیچ درخواست درب سرنشین(

ON   : سوئیچ درخواست درب سرنشینON  

OFF غیر از شرایط باال  

Rear door/trunk requ 
SW   

  )سوئیچ درخواست درب صندوق(

ON   : سوئیچ درخواست درب صندوقON  

OFF غیر از شرایط باال  

Hood Switch   
  (درب موتور)

ON  درب موتور : باز  

OFF غیر از شرایط باال  

P Position Switch   
  ) P(سوئیچ موقعیت 

ON   اهرم دنده در موقعیتP و دکمه آن آزاد با شد   

OFF غیر از شرایط باال  

Clutch / Shift Switch   
  (سوئیچ کالچ / دنده)

ON   اهرمP  در موقعیتP  یاN  مدل)CVT  و پدال کالچ (
  ) M/Tفشرده باشد . (مدل 

OFF غیر از شرایط باال  

Brake light Switch   
  (سوئیچ چراغ ترمز)

ON  پدال ترمز : فشرده  

OFF غیر از شرایط باال  

Steering Unlock ON   : مد جرقهON  یاACC   
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Conditio   
  (شرایط غیر قفل بودن فرمان)

OFF غیر از شرایط باال  

Steering Lock 
Condition   

  (شرایط قفل فرمان)

ON   : مد جرقهOFF  

OFF غیر از شرایط باال  

Driver Door Lock SW   
  (سوئیچ قفل درب سمت راننده)

ON  قفل درب سمت راننده : موقعیت قفل  

OFF غیر از شرایط باال  

Passenger Door Lock 
SW   

(سوئیچ قفل درب سمت 
  سرنشین)

ON   سمت سرنشین : موقعیت قفلقفل درب  

OFF غیر از شرایط باال  

Ignition Switch1   
  )1(سوئیچ جرقه 

ON   : مد جرقهON   

OFF غیر از شرایط باال  

Ignition Switch2   
  )2(سوئیچ جرقه 

ON   : مد جرقهON  

OFF غیر از شرایط باال  

Accessory Switch   
  (سوئیچ تجهیزات جانبی)

ON   : مد جرقهON  یاACC 

OFF غیر از شرایط باال  

Push Switch1   
  )1(سوئیچ فشاري 

ON  سوئیچ موتور : فشرده  

OFF غیر از شرایط باال  

Push Switch2   
  )2(سوئیچ فشاري 

ON  سوئیچ موتور : فشرده  

OFF غیر از شرایط باال  

Keyless Start System   
  (سیستم استارت بدون کلید)

ON   کلید : فعالسیستم کنترل بدون  

OFF سیستم کنترل بدون کلید : تابع  

Remote Cont Bat باتري ریموت کنترل : فعال هشدار تنظیم  فعال  
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Warning   
  باتري ریموت کنترل) هشدار(

  باتري ریموت کنترل : تابعهشدار  تنظیم  غیر فعال

Security Alarm   
  ایمنی)هشدار  (بوق

  ایمنی : فعالهشدار  تنظیم  فعال

  ایمنی : تابعهشدار  تنظیم  غیر فعال

Answer-back (Out 
Buzzer)   

  )(بوق بیرون) عقببه (پاسخ 

  : فعال (بوق بیرون) عقببه تنظیم پاسخ   فعال

  : تابع (بوق بیرون) عقببه تنظیم پاسخ   غیر فعال

Remote Cont Area 
Warning   

  ناحیه ریموت کنترل) هشدار(

  ناحیه ریموت کنترل : فعال هشدارتنظیم   فعال

  ناحیه ریموت کنترل : تابع هشدارتنظیم   غیر فعال

  دستگاه عیب یاب محرکها با جدول تست
دستگاه عیب یاب سوزوکی داراي عملکرد تست است که می تواند رله ها و عملگرهاي سیستم کنترل را توسط سیستم 
مدول کنترل بدون کلید مجبور به عملکرد نماید . هنگامی که در سیستک کنترل شونده توسط مدول کنترل استارت بدون 

این امکان را به سادگی فراهم نماید که قضاوت نمائیم ایراد در کلید ایرادي یافت شود ، تست خروجی را فعال می نماید تا 
براي جزئیات بیشتر در مورد عملکرد دستگاه قسمت ورودي است یا در قسمت خروجی مدول کنترل استارت بدون کلید؟ 

  عیب یاب  به کتابچه راهنماي دستگاه عیب یاب سوزوکی مراجعه نمائید .

  آنتن استارت بدون کلید   خلی )بوق هشدار ( دا  چراغ سوئیچ موتور

  آنتن ایموبیالیزر   بوق هشدار ( خارجی )  شیشه باالبر

    بوق  نمایشگر هشدار

  

  جدول تنظیمات اولیه دستگاه عیب یاب
براي جزئیات بیشتر در  دستگاه عیب یاب سوزوکی می تواند به صورت زیر تنظیمات مدول کنترل بدون کلید را تغییر دهد .

  مورد عملکرد دستگاه عیب یاب  به کتابچه راهنماي دستگاه عیب یاب سوزوکی مراجعه نمائید .

  توضیح  تنظیم  گزینه

سیستم استارت بدون 
  کلید

ON / OFF  . تنظیم هر یک از آنتن هاي داخلی و خارجی تغییر کرده است  

  پاسخ به عقب تغییر کرده است .خارجی تنظیم بوق هشدار   ON / OFFپاسخ به عقب ( بوق 
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  بیرون )

هشدار ناحیه ریموت 
  کنترل

ON / OFF   تنظیم بوق هشدار در حالیکه ریموت از ناحیه تشخیص خارج شده تغییر کرده
  است .

هشدار باتري ریموت 
  کنترل

ON / OFF  . تنظیم بوق هشدار اتمام باتري ریموت کنترل تغییر کرده است  

  تنظیم هشدار ایمنی تغییر کرده است .  ON / OFF  ایمنیهشدار 

  

DTC B1120 / B1170 / B1901 / B1902   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1120  :ایراد داخلی مدول کنترل استارت بدون کلید  
  ایراد داخلی مدول کنترل استارت بدون کلید 

 مدول کنترل استارت بدون کلید  •

 

B1170  : خطاي دسترسیEEPROM   
  ) EEPROMایراد داخلی مدول کنترل استارت بدون کلید (

B1901  :خطاي چک سام حافظه کنترل مدول داخلی  

ایراد داخلی مدول کنترل استارت بدون کلید ( خطاي چک 
  سام )

B1902 خطاي برنامه ریزي مدول کنترل :  
داخلی مدول کنترل استارت بدون کلید ( خطاي برنامه ایراد 

 ریزي )

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

مدول کنترل استارت بدون   DTCبررسی مجدد    1
 DTCکلید را تعویض کرده و 

  پایان .
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1  (DTC . را پاك نمائید  
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  2
را  DTCرا انجام داده و  DTCمراحل تائید )  3

  بررسی مجدد نمائید .
 / DTC B1120 / B1170 / B1901آیا 

B1902  هنوز وجود دارند ؟  

  را بررسی مجدد نمائید .

  

DTC B1122   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1122  :خرابی منبع تغذیه پشتیبان  
کمتر از مقدار  BCMولتاژ منبع تغذیه پشتیبان از فیوز 

  تعیین شده است. 

 مدول کنترل استارت بدون کلید •
  ”BCM“فیوز  •

 

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  بررسی فیوز  1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  1
  را بررسی نمائید . ”BCM“) فیوز  2

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

تعویض  را ”BCM“فیوز 
  بروید . 2کرده و به مرحله 

  DTCبررسی    2
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
2  (DTC . را بررسی نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1122آیا 

و مدول  ”BCM“فیوز 
کنترل استارت بدون کلید را 

را  DTCتعویض کرده و 
  بررسی مجدد نمائید .

  پایان .
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DTC B1123   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1123  : تغذیه پشتیبانخرابی منبع  
کمتر از مقدار  ”DOME“ولتاژ منبع تغذیه پشتیبان از فیوز 

  تعیین شده است. 

 مدول کنترل استارت بدون کلید •
 ”DOME“فیوز  •
 متصل است . ”DOME“هر سیستمی که به فیوز  •

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  بررسی فیوز  1
  باشد .  OFF) تائید نمائید سوئیچ در حالت  1
  را بررسی نمائید . ”DOME“) فیوز  2

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

تعویض  را  ”DOME“فیوز 
  بروید . 2کرده و به مرحله 

  DTCبررسی    2
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
2  (DTC . را بررسی نمائید  

  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1122آیا 

  پایان .  بروید .  3به مرحله 

   DOME“ ”بررسی هر سیستم متصل به فیوز   3
متصل  DOME“ ”هر سیستمی که به فیوز )  1

است به جز مدول کنترل استارت بدون کلید را 
  بررسی نمائید .

  آیا شرایط مناسب است ؟

و مدول   ”DOME“فیوز 
کنترل استارت بدون کلید را 

را  DTCتعویض کرده و 
  بررسی مجدد نمائید .

دسته سیم یا قطعه معیوب را 
تعمیر یا تعویض نمائید و 

را   ”DOME“سپس فیوز 
را بررسی  DTCتعویض و 

  مجدد نمائید .
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DTC B1125   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1125  : مدل خرابی کالچ یا سوئیچ تغییر دنده )CVT 
(  

: ناهماهنگی بین سیگنال هاي سنسور رنج انتقال  CVTمدل 
و سیگنال تغییر موقعیت انتقال از طریق  Pیا سوئیچ موقعیت 

  CANشبکه 
از  CPP: ناهماهنگی بین سیگنال هاي سوئیچ  M/Tمدل

  CANطریق شبکه 
  

 کانکتور و مدار سنسور رنج انتقال  •
 سنسور رنج انتقال •
 Pکانکتور و مدار سنسور موقعیت  •
 Pسنسور موقعیت  •
 CPPکانکتور و مدار سنسور موقعیت  •
 CPPسنسور موقعیت  •
 CPPکانکتور و مدار سوئیچ موقعیت  •
 CPPسوئیچ موقعیت  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •

  دیاگرام مداري
   CVTمدل 
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[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

   ECM.  5  . سنسور رنج انتقال 1

[B]  :کانکتور ECM  2 مدول کنترل استارت بدون کلید 6  . اهرم دنده .  

A1 سوئیچ موقعیت  3  : مدار سیگنال سنسور رنج انتقال .P   

A2  مدار سیگنال سوئیچ موقعیت :P 4 رله کنترل موتور استارت .    

  

   M/Tمدل 

  

[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

A2  مدار سیگنال سوئیچ :CPP  براي )
  کروز کنترل )

 . رله کنترل موتور استارت 3

[B]  :کانکتور ECM  1  سنسور .CPP  4  .ECM  

A1  مدار سیگنال سوئیچ :CPP  2  سنسور .CPP ( براي کروز کنترل )  مدول کنترل استارت بدون کلید 5 .  

  

   DTCمراحل تائید 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 145 

   CVTمدل 
  ثانیه در همین حالت نگه دارید . 30قرار داده و  ON) سوئیچ را در حالت  1

   M/Tمدل 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
  ثانیه یا بیشتر کامال فشار دهید . 3) پدال کالچ را  2
  کالچ را آزاد نمائید . ) پدال 2

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
دیگري  DTC B1122  ،DTCآیا غیر از 
  وجود دارد ؟

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 

  DTCبررسی    2
1  (DTC  را درTCM . بررسی نمائید  

  وجود دارد ؟  DTCآیا 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 3به مرحله 

  بررسی مدار سیگنال سنسور رنج انتقال  3
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
و  ”C01”  ،“E01”  ،“E04“کانکتور هاي  ) 2

“L01” . جدا نمائید  
،  ”C01“) اتصال صحیح کانکتور هاي   3

“E01”  ،“E04”  و“L01” . را بررسی نمائید  
) در صورت صحت اتصال موارد زیر را بررسی  4

  نمائید .
  اهم 3: کمتر از  ”A1“مقاومت مدار  •
و بدنه :  ”A1“مقاومت بین مدار  •

  بینهایت
و  هر یک از  ”A1“مقاومت بین مدار  •

ترمینال هاي کانکتور سنسور رنج 
  انتقال : بینهایت

معیوب را تعمیر دسته سیم   بروید . 4به مرحله 
  یا تعویض نمائید .
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بررسی مدار سیگنال میکروسوئیچ موقعیت   4
P   
  بررسی نمائید . 1را مطابق مرحله  A2) مدار  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

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

  تعویض دنده سنسور رنج  بررسی   5
  را بررسی نمائید . تعویض دنده سنسور رنج)  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

 را تعویض دندهسنسور رنج   بروید . 2به مرحله 
  نمائید . تعویض

  

   Pبررسی میکروسوئیچ موقعیت   6
  را بررسی نمائید . Pمیکروسوئیچ موقعیت )  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

  نمائید . تعویض رااهرم دنده 
  

   M/Tمدل 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
دیگري وجود  DTC B1122  ،DTCآیا غیر از 

  دارد ؟

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 

 CPPبررسی مدار سیگنال میکروسوئیچ   2

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
و  ”C01”  ،“E01”  ،“E04“کانکتور هاي  ) 2

“L01” . جدا نمائید  
،  ”C01“) اتصال صحیح کانکتور هاي   3

“E01”  ،“E04”  و“L01” . را بررسی نمائید  
) در صورت صحت اتصال موارد زیر را بررسی  4

  نمائید .
  اهم 3: کمتر از  ”A1“مقاومت مدار  •
و بدنه :  ”A1“مقاومت بین مدار  •

  بینهایت
و  هر یک از ترمینال  ”A1“مقاومت بین مدار 

  : بینهایت CPPمیکروسوئیچ هاي کانکتور 

دسته سیم معیوب را تعمیر   بروید . 3به مرحله 
  یا تعویض نمائید .
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 CPPبررسی مدار سیگنال میکروسوئیچ   3
  (براي کروز کنترل )

 جدا نمائید . CPPکانکتور هاي میکروسوئیچ  ) 1

و  ”E04“) اتصال صحیح کانکتور هاي   2
“L01” . را بررسی نمائید  

) در صورت صحت اتصال موارد زیر را بررسی  3
  نمائید .
  اهم 3: کمتر از  ”A2“مقاومت مدار  •
و بدنه :  ”A2“مقاومت بین مدار  •

  بینهایت
و  هر یک از ترمینال  ”A2“مقاومت بین مدار 

  : بینهایت CPPمیکروسوئیچ هاي کانکتور 

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

   CPPبررسی میکروسوئیچ   4
  بررسی نمائید . را  CPPمیکروسوئیچ )  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

تعویض را  CPPمیکروسوئیچ   بروید . 5به مرحله 
  نمائید .

(براي کروز  CPPبررسی میکروسوئیچ   5
  کنترل )

را  بررسی نمائید . (براي  CPP) میکروسوئیچ 1
  کروز کنترل )

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

را تعویض  CPPمیکروسوئیچ 
  نمائید . (براي کروز کنترل )

  

  

DTC B1126   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1126  : قعیت موخرابی میکرو سوئیچP  
میکرو سوئیچ  ONدر حالیکه خودرو حرکت می کند سیگنال 

  یا بیشتر ) km/h 10(  تشخیص داده می شود . Pموقعیت 

 Pکانکتور و مدار سنسور موقعیت  •
 Pسنسور موقعیت  •
 استارت بدون کلیدمدول کنترل  •
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[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

  . مدول کنترل استارت بدون کلید 3  . اهرم دنده 1

A1  مدار سیگنال سوئیچ موقعیت :P  2  سوئیچ موقعیت .P    

   DTCمراحل تائید 
  کیلومتر بر ساعت رانده شود . 10) خودرو به مدت یک دقیقه یا بیشتر با سرعت  1

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

بررسی مدار سیگنال میکروسوئیچ موقعیت   1
P   
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  جدا نمائید . ”L01“اهرم دنده و کانکتور هاي  ) 2
اهرم دنده و ) اتصال صحیح کانکتور هاي  3

“L01” . را بررسی نمائید  
را بررسی ) در صورت صحت اتصال موارد زیر  4

  نمائید .
  اهم 3: کمتر از  ”A1“مقاومت مدار  •
و بدنه :  ”A1“مقاومت بین مدار  •

  بینهایت
و  هر یک از  ”A1“مقاومت بین مدار  •

دسته سیم معیوب را تعمیر   بروید . 2به مرحله 
  یا تعویض نمائید .
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ترمینال هاي کانکتور اهرم دنده : 
  بینهایت

   Pبررسی میکروسوئیچ موقعیت   2
  را بررسی نمائید . P) میکروسوئیچ موقعیت  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

  نمائید . تعویض رااهرم دنده 
  

DTC B1134   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1134  : ولتاژ باتري ریموت کنترلکاهش سطح   

سیگنال کاهش سطح ولتاژ باتري ریموت کنترل از ریموت 
  کنترل دریافت می شود .

 ریموت کنترل  •
 باتري ریموت کنترل  •

   

   DTCمراحل تائید 

  توجه 
  ، تمام ریموت کنترل هاي ثبت شده را آماده نمائید . DTCقبل از انجام مراحل تائید 

  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
  ) تائید نمائید که هشدار باتري ریموت کنترل وارد مد فعال شده است . 2
  بار باز و بسته نمائید . 2) ریموت کنترل را در ناحیه عملکردي مدول استارت بدون کلید قرار دهید و درب را بیشتر از  3
  بار تکرار نمائید . 6را  3) مرحله  4
  کنترل هاي ثبت شده انجام دهید .را با ریموت  4و  3) مرحله  5

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  بررسی ریموت کنترل   1

) تمام ریموت کنترل هاي ثبت شده را آماده  1
  نمائید .

با همره داشتن یک ریموت کنترل سوئیچ را  ) 2

( کاهش ولتاژ باتري  پایان .  بروید . 2به مرحله 
ریموت کنترل که در گذشته 

 DTCشناسایی شده است . ( 
  پاك نشده است ) )
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  قرار دهید . ONرد حالت 
 KEY FOB“) بررسی نمائید که پیغام  3

LOW BATTERY”  نمایشگر اطالعات در
  نمایش داده شود .

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  4
را براي تمام ریموت کنترل ها  4تا  2) مرحله  5

  انجام دهید .
 ”KEY FOB LOW BATTERY“آیا پیغام 

  نمایش داده می شود ؟

  بررسی باتري ریموت کنترل   2
) باتري جدید که با ریموت کنترل تطابق دارد  1

  تعویض نمائید .
2  (DTC . را بررسی نمائید  
را  DTCرا انجام داده و  DTCمراحل تائید )  3

  بررسی مجدد نمائید .
  هنوز وجود دارد ؟ DTC B1134آیا 

ریموت کنترل را تعویض 
را بررسی  DTCکرده و 

  مجدد نمائید .

  پایان .

  

DTC B1137  
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1137  :خرابی میکروسوئیچ چراغ ترمز   

ناهمخوانی سیگنال میکروسوئیچ چراغ ترمز و سیگنال داده 
 CANشده از شبکه 

 کانکتور و مدار میکروسوئیچ چراغ ترمز  •
 میکروسوئیچ چراغ ترمز •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •

  دیاگرام مداري 
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[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

 STOP 4  .ECM. فیوز  1

[B]  :کانکتور ECM  2 میکروسوئیچ چراغ ترمز .    

A1  مدار سیگنال میکروسوئیچ چراغ :
  ترمز

    . مدول کنترل استارت بدون کلید 3

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
  ثانیه یا بیشتر فشرده نگه دارید . 3) پدال ترمز را  2
 ) پدال ترمز را رها نمائید . 3

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
1  (DTC  را درECM . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شده است ؟ DTC P0504آیا 

در  DTCبه بررسی 
کابردهاي مربوط به آن 

  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 
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چراغ بررسی مدار سیگنال میکروسوئیچ   2
 ترمز

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
،   ”C01“سوئیچ چراغ ترمز کانکتور هاي  ) 2

“E01”  و“L01”  جدا نمائیدرا .  
،  ”C01“) اتصال صحیح کانکتور هاي   3

“E01”  و“L01” . را بررسی نمائید  
) در صورت صحت اتصال موارد زیر را بررسی  4

  نمائید .
  اهم 3: کمتر از  ”A1“مقاومت مدار  •

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

دسته سیم معیوب را تعمیر 
  یا تعویض نمائید .

  

DTC B1158   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1158  : خطاي ارتباطی شبکهLIN   
  از طریق شبکهخطاي دریافت دادها از سیستم شیشه باالبر 

 سوئیچ اصلی شیشه باالبرمدار  /کانکتور  •
 سوئیچ اصلی شیشه باالبر  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •

  دیاگرام مداري 
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[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

  . موتور شیشه باالبر سمت راننده 3  . مدول کنترل استارت بدون کلید 1

A1 موتور شیشه باالبر سمت سرنشین 4  . سوئیچ اصلی شیشه باالبر 2  : مدار شبکه .  

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
  ) موتور شیشه باالبر هر طرف را بکار بیندازید . 2

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  بررسی مدار شبکه  1

  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
، موتور شیشه باالبر و   ”L01“ کانکتور هاي  ) 2

   کلید اصلی شیشه باالبر را جدا نمائید .
موتور شیشه باالبر ) اتصال صحیح کانکتور هاي  3

را بررسی  ”L01“و کلید اصلی شیشه باالبر و 
  نمائید .

) در صورت صحت اتصال ، کابل منفی را وصل و  4
  موارد زیر را بررسی نمائید .

  اهم 3: کمتر از  ”A1“مقاومت مدار  •
و بدنه :  ”A1“مقاومت بین مدار  •

  بینهایت
و  هر یک از  ”A1“مقاومت بین مدار  •

ترمینال هاي کانکتور موتور شیشه باالبر 
 : بینهایت

و  هر یک از  ”A1“مقاومت بین مدار  •
ترمینال هاي کانکتور کلید اصلی شیشه 

 باالبر : بینهایت
سوئیچ را ولت ( A1”  :0 – 1“ولتاژ مدار  •

  قرار دهید ) ONدر حالت 

دسته سیم معیوب را تعمیر   بروید . 2به مرحله 
  یا تعویض نمائید .

 تعویض راقطعه معیوب مدول کنترل استارت بدون   بررسی واحد شیشه باالبر   2
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  ) موارد زیر را بررسی نمائید . 1
 موتور شیشه باالبر •
  کلید اصلی شیشه باالبر •

  آیا شرایط مناسب است ؟

 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

  نمائید .
  

  

DTC B1160   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1160  : یونیت قفل فرمانخطاي ارتباطی   
و مدول کنترل استارت  یونیت قفل فرمانهیچ ارتباطی بین 

  بدون کلید وجود ندارد .

 یونیت قفل فرمانکانکتور و مدار  •
  یونیت قفل فرمانکانکتور  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •

  دیاگرام مداري 

  
  

[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

B1  یونیت قفل فرمان.  1  یونیت قفل فرمانسیگنال . مدول  

A1  یونیت قفل منبع تغذیه : مدار
  1 فرمان

C1  مدول کنترل استارت بدون کلید.  2  1 یونیت قفل فرمان: مدار بدنه  
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A2  یونیت قفل : مدار منبع تغذیه
 2 فرمان

D1  2 یونیت قفل فرمان: مدار بدنه  

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . OFFسوئیچ را در حالت تائید نمائید که )  1
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت  ) 2
  را چند بار تکرار نمائید . 2و  1) مراحل  3

  توجه 
  ممکن است تشخیص داده شود . DTCهنگامی که باتري ضعیف شود یا ولتاژ پائین آید این 

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

   یونیت قفل فرمانبررسی ساده   1

قرار  OFF) تائید نمائید که سوئیچ را در حالت  1
  دهید .

  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  2
  را چند بار تکرار نمائید . 2و  1) مراحل  3
) بررسی نمائید که قفل شدن و باز شدن قفل  4

  فرمان منطبق با شرایط سوئیچ تغییر نماید .
  آیا شرایط مناسب است ؟

  بروید . 2به مرحله   ایراد موقت

   یونیت قفل فرمانمدار منبع تغذیه بررسی   2

  قرار دهید . OFFسوئیچ را در حالت )  1
  را جدا نمائید . یونیت قفل فرمان) کانکتور  2
را  یونیت قفل فرمانکانکتور ) اتصال صحیح  3

  بررسی نمائید .
ولتاژ ترمینال هاي ) در صورت صحت اتصال ،  4

“A1”  و“A2”  را  یونیت قفل فرمانکانکتور
هنگامی که سوئیچ از حالت  بررسی نمائید .

OFF  بهON  می رود باید ولتاژ باتري را نشان
  دهد .

  بروید . 3به مرحله   بروید . 5به مرحله 

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 156 

  آیا شرایط مناسب است ؟

  یونیت قفل فرمانبررسی مدار بدنه   3
می  ONبه  OFF) در حالیکه سوئیچ از حالت  1

و  یونیت قفل فرمانکانکتور  A2رود ولتاژ پایه 
  بدنه را بررسی نمائید .

  آیا شرایط مناسب است ؟

  بروید . 4به مرحله   را تعمیر نمائید . C1مدار 

  یونیت قفل فرمانبررسی مدار منبع تغذیه   4

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  را جدا نمائید .  ”G04“ کانکتور  ) 2
را بررسی  ”G04“) اتصال صحیح کانکتور  3

  نمائید .
) در صورت صحت اتصال ، کابل منفی را وصل  4

  و موارد زیر را بررسی نمائید .
  اهم 3: کمتر از  ”A2“مقاومت مدار  •
و بدنه :  ”A2“مقاومت بین مدار  •

  بینهایت
و  هر یک از  ”A2“مقاومت بین مدار  •

یونیت قفل ترمینال هاي کانکتور 
 : بینهایتنفرما

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

 تعویض رادسته سیم معیوب 
  نمائید .

  

  یونیت قفل فرمانبررسی مدار سیگنال   5

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  را جدا نمائید .  ”G04“ کانکتور  ) 2
را بررسی  ”G04“) اتصال صحیح کانکتور  3

  نمائید .
) در صورت صحت اتصال ، کابل منفی را وصل  4

  و موارد زیر را بررسی نمائید .
  اهم 3: کمتر از  ”B1“مقاومت مدار  •
و بدنه :  ”B1“مقاومت بین مدار  •

  بینهایت

 تعویض رادسته سیم معیوب   بروید . 6به مرحله 
  نمائید .
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 و  هر یک از  ”B1“مقاومت بین مدار  •
یونیت قفل ترمینال هاي کانکتور 

 : بینهایتفرمان

  آیا شرایط مناسب است ؟

  DTCبررسی    6
1  (DTC  بررسی نمائید  یونیت قفل فرمانرا در
.  

  تشخیص داده شده است ؟ DTC P1160آیا 

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

  . پایان
(یونیت قفل فرمان ایراد 

  دارد)

  

DTC B1161 / B1163   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1161  : یونیت قفل فرمانناهمخوانی اطالعات   
و مدول کنترل استارت  یونیت قفل فرمانخطاي تائید بین 

  بدون کلید

 یونیت قفل فرمانکانکتور و مدار  •
  یونیت قفل فرمان •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •

B1163  : یونیت قفل فرمانعدم ثبت   
 ثبت نشده است . یونیت قفل فرمان

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) تائید نمائید که سوئیچ را در حالت  1
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  2
  نمائید .را چند بار تکرار  2و  1) مراحل  3

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  DTCبررسی    1
1  (DTC  . را پاك نمائید  
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  2

  . خطاي موقت  بروید . 2به مرحله 
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را  DTCرا انجام داده و  DTCمراحل تائید )  3
  بررسی مجدد نمائید .

  تشخیص داده شده است ؟ DTC P1161آیا 

  DTCبررسی    2
  را تعویض نمائید .  یونیت قفل فرمان)  1
را  DTCرا انجام داده و  DTCمراحل تائید )  2

  بررسی مجدد نمائید .
تشخیص داده  P1163یا  DTC P1162آیا 

  شده است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

(یونیت قفل فرمان  پایان .
  ایراد دارد )

  

DTC B1162   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1162  : یونیت قفل فرمانخطاي داخلی   
 یونیت قفل فرمانخطاي داخلی  •
  خطاي عملکرد قفل / باز  •

 یونیت قفل فرمانکانکتور و مدار  •
  یونیت قفل فرمان •
 بدون کلیدمدول کنترل استارت  •

  دیاگرام مداري 
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[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

B1  یونیت قفل فرمان.  1  یونیت قفل فرمان. مدول سیگنال  

A1  یونیت قفل : مدار منبع تغذیه
  1 فرمان

C1  مدول کنترل استارت بدون کلید 2  1 یونیت قفل فرمان: مدار بدنه .  

A2  قفل  یونیت: مدار منبع تغذیه
 2 فرمان

D1  2 یونیت قفل فرمان: مدار بدنه  

   DTCمراحل تائید 
  ) فرمان را در موقعیت مستقیم قرار دهید . 1
  قرار دهید . OFF) تائید نمائید که سوئیچ را در حالت  2
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  3
  را چند بار تکرار نمائید . 2و  1) مراحل  4

  توجه 
  ممکن است تشخیص داده شود . DTCهنگامی که باتري ضعیف شود یا ولتاژ پائین آید این 

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

   یونیت قفل فرمانبررسی ساده   1

  قرار دهید . OFF) تائید نمائید که سوئیچ را در حالت  1
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  2
  بار تکرار نمائید .را چند  2و  1) مراحل  3
) بررسی نمائید که قفل شدن و باز شدن قفل فرمان منطبق با  4

  شرایط سوئیچ تغییر نماید .
  آیا شرایط مناسب است ؟

  بروید . 2به مرحله   خطاي موقت

   یونیت قفل فرمانبررسی مدار تغذیه   2

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  را جدا نمائید . یونیت قفل فرمان) کانکتور  2

بروید  5به مرحله 
.  

  بروید . 3به مرحله 
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  را بررسی نمائید . یونیت قفل فرمان) اتصال صحیح کانکتور  3
کانکتور  ”A2“و  ”A1“) در صورت صحت اتصال ، ترمینال هاي  4

  را به صورت زیر بررسی نمائید .  یونیت قفل فرمان
ولتاژ می رود  ONبه  OFFهنگامی که سوئیچ از حالت  •

و )A1( یونیت قفل فرمان ترمینال کانکتور مدار تغذیهبین 
به ) C2( یونیت قفل فرمانمدار بدنه ترمینال کانکتور 

 صورت پیوسته اندازه ولتاژ باتري خودرو باشد .
می رود ولتاژ  ONبه  OFFهنگامی که سوئیچ از حالت  •

)و A2یونیت قفل فرمان ( بین ترمینال کانکتور مدار تغذیه
) به C1ن (ترمینال کانکتور مدار بدنه یونیت قفل فرما

 صورت پیوسته اندازه ولتاژ باتري خودرو باشد .
  آیا شرایط مناسب است ؟

  یونیت قفل فرمانبررسی مدار بدنه   3
و  A2می رود ولتاژ پایه  ONبه  OFF) در حالیکه سوئیچ از حالت  1

A1  که ولتاژ باتري  و بدنه را بررسی نمائید یونیت قفل فرمانکانکتور
  را نشان دهد .

  آیا شرایط مناسب است ؟

را  C2و  C1مدار 
  تعمیر نمائید .

  بروید . 4به مرحله 

  یونیت قفل فرمانبررسی مدار تغذیه   4

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  را جدا نمائید .  ”G04“ کانکتور  ) 2
  را بررسی نمائید . ”G04“) اتصال صحیح کانکتور  3
) در صورت صحت اتصال ، کابل منفی را وصل و موارد زیر را  4

  بررسی نمائید .
  اهم 3: کمتر از  ”A2“ و ”A1“مقاومت مدار •
  و بدنه : بینهایت ”A2“ و ”A1“مقاومت بین مدار  •
و  هر یک از ترمینال هاي  ”A2“ و ”A1“مقاومت بین مدار  •

 : بینهایتیونیت قفل فرماننکتور کا
ولت  1تا  0بین  ONدر حالت سوئیچ  A2و  A1ولتاژ مدار  •

 باشد .

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل 
استارت بدون 
کلید را تعویض 

را  DTCکرده و 
بررسی مجدد 

  نمائید .

 رادسته سیم معیوب 
  نمائید . تعویض

  

مدول کنترل   DTCبررسی    5
استارت بدون 

(یونیت قفل  پایان .
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  یونیت قفل فرمان)  1
  
  را بررسی مجدد نمائید . DTCرا انجام داده و  DTCمراحل تائید )  2

  تشخیص داده شده است ؟ DTC P1162آیا 

کلید را تعویض 
را  DTCکرده و 

بررسی مجدد 
  نمائید .

  فرمان ایراد دارد)

  

DTC B1180 / B1181 / B1182   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1180  : خرابی سوئیچ درخواست درب راننده  
ولتاژ سیگنال کلید درخواست درب راننده در مدت زمان 

  مشخصی از مقدار تعیین شده کمتر است .

 کانکتور و مدار کلید درخواست  •
 کلید درخواست  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •

B1181  : سوئیچ درخواست درب سرنشینخرابی  
ولتاژ سیگنال کلید درخواست درب سرنشین در مدت زمان 

 مشخصی از مقدار تعیین شده کمتر است .

B1182  : خرابی سوئیچ درخواست درب صندوق  
ولتاژ سیگنال کلید درخواست درب صندوق در مدت زمان 

 مشخصی از مقدار تعیین شده کمتر است .
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  دیاگرام مداري 

  
  

[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

A3  مدار سیگنال کلید درخواست .
  درب صندوق

  . کلید درخواست درب صندوق 3

A1  مدار سیگنال کلید درخواست :
  درب راننده

  . مدول کنترل استارت بدون کلید 4  : کلید درخواست درب راننده 1

A2  مدار سیگنال کلید درخواست :
 درب سرنشین

  : کلید درخواست درب سرنشین 2

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
  را فشار دهید .  DTC) کلید درخواست مربوط به  2
  ) کلید درخواست را رها نمائید . 3
  باشد .  ONدقیقه یا بیشتر سوئیچ در حالت  10)  4

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله
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  بررسی مدار سیگنال کلید درخواست    1

قرار  OFFسوئیچ را در حالت تائید نمائید )  1
  . داشته باشد

و کلید درخواست را جدا   ”L01“) کانکتور 2
  نمائید .

و کلید   ”L01“) اتصال صحیح کانکتور 3
  درخواست را بررسی نمائید .

) در صورت صحت اتصال ، مقومت ترمینال هاي  4
“A1”  و“A2”  و“A3”  کانکتور کلید درخواست

 اهم 3کمتر از را بررسی نمائید :  

  آیا شرایط مناسب است ؟

 تعویض رادسته سیم معیوب   بروید . 2به مرحله 
  نمائید .

  

  بررسی کلید درخواست   2
  ) کلید درخواست را بررسی نمائید . 1

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

 تعویض راکلید درخواست 
  نمائید .

  

  

DTC B1190   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1190  : خرابی سوئیچ موتور  
و یا ولتاژ سیگنال سوئیچ  1ولتاژ سیگنال سوئیچ فشاري 

براي مدت زمانی مشخصی کمتر یا بیشتر از مقدار  2فشاري 
  تعیین شده باشد .

 کانکتور و مدار سوئیچ موتور •
 سوئیچ موتور  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •
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  دیاگرام مداري 

  
  

[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

B1 2. سوئیچ فشاري  3  . مدار بدنه سوئیچ فشاري  

A1  مدول کنترل استارت بدون کلید 4  : سوئیچ موتور 1  1: مدار سیگنال سوئیچ فشاري .  

A2  1: سوئیچ فشاري  2 2: مدار سیگنال سوئیچ فشاري   

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . OFF) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون کلید در حالت  1
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  2
  را چند بار تکرار نمائید . 2و  1مراحل  ) 3

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  سوئیچ فشاري  و سیگنال بررسی مدار بدنه  4
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
و سوئیچ موتور را جدا  ”G04“ کانکتور  ) 2

  نمائید . 
و سوئیچ  ”G04“ ) اتصال صحیح کانکتور  3

 تعویض رادسته سیم معیوب   بروید . 2به مرحله 
  نمائید .
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  را بررسی نمائید .موتور 
) در صورت صحت اتصال ، کابل منفی را وصل  4

  و موارد زیر را بررسی نمائید .
:   ”B1“و ”A2“ و ”A1“مقاومت مدار •

  اهم 3کمتر از 
و  ”A2“ و ”A1“مقاومت بین مدار  •

  بدنه : بینهایت
و  هر  ”A2“ و ”A1“مقاومت بین مدار  •

یک از ترمینال هاي کانکتور سوئیچ 
 : بینهایت موتور

و هر یک از  ”B1“مقاومت بین مدار  •
:  ترمینال هاي کانکتور سوئیچ موتور

 بینهایت

  آیا شرایط مناسب است ؟

  بررسی سوئیچ فشاري  2

  . ) سوئیچ فشاري را بررسی نمائید 1
  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید .

 تعویض را سوئیچ موتور
  نمائید .

  

  

DTC B1191   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1191  :  خرابی رله تجهیزات جانبی  
و رله کنترل  ”ACC“ورودي از طریق فیوز ولتاژ ناهمخوانی بین 

ACC  ادامه داشته باشدمدت زمانی مشخصی  بیشتر از .  

  ACCرله  کانکتور و مدار  •
  ACCرله   •
   ”IGN“فیوز  •
  ”ACC“فیوز  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •
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  دیاگرام مداري 

  
  

[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

C1  مدار منبع تغذیه رله :ACC 
  (سمت سیم پیچ )

  IG1. رله  5

A1  مدار منبع تغذیه رله :ACC  سمت)
  سوئیچ )

C2  مدار منبع تغذیه رله :IG1  سمت)
 سیم پیچ )

 MTR. فیوز  6

A2  مدار منبع تغذیه رله :IG1  سمت)
 کلید )

C3  مدار منبع تغذیه رله :IG2  سمت)
  سیم پیچ )

 IG2. رله  7

A3  مدار منبع تغذیه رله :IG2  سمت)
  کلید )

  IG2 SIG. فیوز  IGN 8. فیوز  1

B1  مدار سیگنال رله :ACC  سمت)
  کلید )

  . مدول کنترل استارت بدون کلید IGN2 9. فیوز  2

B2  مدار سیگنال رله :IG1  سمت)
 ) کلید

     ACC. رله  3

B3  مدار سیگنال رله :IG2  سمت)
  سوئیچ )

  ACC. فیوز  4

   DTCمراحل تائید 
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  قرار دهید . OFF) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون کلید در حالت  1
  قرار دهید . ACC) سوئیچ را در حالت  2
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  3
  را چند بار تکرار نمائید . 3و  1) مراحل  4

  توجه       
  ممکن است تشخیص داده شود . DTCهنگامی که باتري ضعیف شود یا ولتاژ پائین آید این  •
قبل از عیب یابی قطعات پس از فروش آپشنی که از طریق فیوز  متصل هستند و قطعاتی که عملکرد منبع تغذیه  •

پشتیبان از طریق سوکت تجهیزات جانبی دارند را پیاده سازي نمائید . ولتاژ این قطعات ممکن است سبب بروز این 
DTC  در مدت عیب یابی شود  

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

   ACCبررسی منبع تغذیه رله   1
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
  را پیاده سازي نمائید .  ACCرله  ) 2
کانکتور  A1) بررسی نمائید که ولتاژ  ترمینال  3

  و بدنه به اندازه ولتاژ باتري باشد . ACCرله 
  آیا شرایط مناسب است ؟

دسته سیم معیوب و فیوز   بروید . 2مرحله به 
“IGN”  نمائید . تعویض را  

  

  بررسی فیوز  2
  را بررسی نمائید . ACC) فیوز  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

  بروید . 3به مرحله   بروید . 4به مرحله 

   ACCبررسی مدار سیگنال رله   3
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
و سوئیچ موتور را جدا نمائید  ”L01“ کانکتور  ) 2
 .  
و سوئیچ  ”L01“ ) اتصال صحیح کانکتور  3

  را بررسی نمائید .موتور 

و مدول کنترل  ACCفیوز 
استارت بدون کلید را تعویض 

را بررسی  DTCکرده و 
  مجدد نمائید .

دسته سیم معیوب و فیوز 
ACC  نمائید . تعویض را  
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) در صورت صحت اتصال ، موارد زیر را بررسی  4
  نمائید .
  و بدنه : بینهایت ”B1“ مقاومت مدار •
و  هر یک از ”B1“مقاومت بین مدار •

:  ACCترمینال هاي کانکتور رله 
 بینهایت

  آیا شرایط مناسب است ؟

   ACCبررسی مدار سیگنال رله   4
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
و سوئیچ موتور را جدا نمائید  ”L01“ کانکتور  ) 2
 .  
و سوئیچ  ”L01“ ) اتصال صحیح کانکتور  3

  را بررسی نمائید .موتور 
) در صورت صحت اتصال ، موارد زیر را بررسی  4

  نمائید .
  اهم  3:  کمتر از ”B1“ مقاومت مدار •
و  هر یک از ”B1“مقاومت بین مدار •

:  ACCترمینال هاي کانکتور رله 
 بینهایت

( سوئیچ  ولت B1”  :0 – 1“ ولتاژ مدار •
ON ( 

  آیا شرایط مناسب است ؟

 تعویض رادسته سیم معیوب   بروید . 4به مرحله 
  نمائید .

  

   ACCبررسی مدار منبع تغذیه رله   5
  بررسی نمائید .) موارد زیر را  1

  اهم  3:  کمتر از ”C1“ مقاومت مدار •
 و  بدنه : بینهایت”C1“مقاومت بین مدار •
و  هر یک از ”C1“مقاومت بین مدار •

:  ACCترمینال هاي کانکتور رله 
 بینهایت

( سوئیچ  ولت C1”  :0 – 1“ ولتاژ مدار •
ON ( 

تعمیر  رادسته سیم معیوب   بروید . 6به مرحله 
  نمائید . یا تعویض
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  آیا شرایط مناسب است ؟

   ACCبررسی رله   6
  را بررسی نمائید . ACC) رله  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید

  را تعویض نمائید . ACCرله 

  

DTC B1192   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  عیب  محدوده  DTCشرایط نمایش 

B1192  : خرابی رلهIG1  
و رله کنترل  ”MTR“ناهمخوانی بین ولتاژ ورودي از طریق فیوز 

IG1 . بیشتر از  مدت زمانی مشخصی ادامه داشته باشد  

 IG1رله  کانکتور و مدار  •
  IG1رله   •
   ”IGN“فیوز  •
  ”MTR“فیوز  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •

  دیاگرام مداري 

  
  

[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
   بدون کلید

C1  مدار منبع تغذیه رله :ACC 
  (سمت سیم پیچ )

  IG1. رله  5
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  ) ] a [( نماي 

A1  : مدار منبع تغذیه رلهACC  سمت)
  سوئیچ )

C2  مدار منبع تغذیه رله :IG1  سمت)
 سیم پیچ )

 MTR. فیوز  6

A2  مدار منبع تغذیه رله :IG1   
 ) سوئیچ(سمت 

C3  مدار منبع تغذیه رله :IG2  سمت)
  سیم پیچ )

 IG2. رله  7

A3  مدار منبع تغذیه رله :IG2   
  ) سوئیچ(سمت 

  IG2 SIG. فیوز  IGN 8. فیوز  1

B1  مدار سیگنال رله :ACC   2  فیوز .IGN2 9 مدول کنترل استارت بدون کلید .  

B2  مدار سیگنال رله :IG1  3  رله .ACC     

B3  مدار سیگنال رله :IG2   4  فیوز .ACC  

   DTCمراحل تائید 
  قرار دهید . OFF) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون کلید در حالت  1
  قرار دهید . ACC) سوئیچ را در حالت  2
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  3
  را چند بار تکرار نمائید . 3و  1) مراحل  4

  توجه 
  ممکن است تشخیص داده شود . DTCهنگامی که باتري ضعیف شود یا ولتاژ پائین آید این 

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  IG1بررسی منبع تغذیه رله   1
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
  را پیاده سازي نمائید .  IG1رله  ) 2
کانکتور  A2) بررسی نمائید که ولتاژ  ترمینال  3

  و بدنه به اندازه ولتاژ باتري باشد . IG1رله 
  آیا شرایط مناسب است ؟

دسته سیم معیوب و فیوز   بروید . 2به مرحله 
“IGN”  نمائید . تعویض را  
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  بررسی فیوز  2
  را بررسی نمائید . MTR) فیوز  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

  بروید . 3به مرحله   بروید . 4به مرحله 

   IG1بررسی مدار سیگنال رله   3
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
و سوئیچ موتور را جدا نمائید  ”L01“ کانکتور  ) 2
 .  
و سوئیچ  ”L01“ ) اتصال صحیح کانکتور  3

  را بررسی نمائید .موتور 
اتصال ، موارد زیر را بررسی  ) در صورت صحت 4

  نمائید .
  و بدنه : بینهایت ”B2“ مقاومت مدار •
و  هر یک از ”B2“مقاومت بین مدار •

:  IG1ترمینال هاي کانکتور رله 
 بینهایت

  آیا شرایط مناسب است ؟

و مدول کنترل  MTRفیوز 
استارت بدون کلید را تعویض 

را بررسی  DTCکرده و 
  مجدد نمائید .

دسته سیم معیوب و فیوز 
MTR  نمائید . تعویض را  

  

   IG1بررسی مدار سیگنال رله   4
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
و سوئیچ موتور را جدا نمائید  ”L01“ کانکتور  ) 2
 .  
و سوئیچ  ”L01“ ) اتصال صحیح کانکتور  3

  . را بررسی نمائیدموتور 
) در صورت صحت اتصال ، موارد زیر را بررسی  4

  نمائید .
  اهم  3:  کمتر از ”B2“ مقاومت مدار •
و  هر یک از ”B2“مقاومت بین مدار •

:  IG1ترمینال هاي کانکتور رله 
 بینهایت

 تعویض رادسته سیم معیوب   بروید . 4به مرحله 
  نمائید .
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 ولت B2”  :0 – 1“ ولتاژ مدار •

  آیا شرایط مناسب است ؟

( سمت سیم  IG1بررسی مدار منبع تغذیه رله   5
  پیچ ) 

  ) موارد زیر را بررسی نمائید . 1
  اهم  3:  کمتر از ”C2“ مقاومت مدار •
 و  بدنه : بینهایت”C2“مقاومت بین مدار •
و  هر یک از ”C2“مقاومت بین مدار •

:  IG1ترمینال هاي کانکتور رله 
 بینهایت

 ولت C2”  :0 – 1“ ولتاژ مدار •

  آیا شرایط مناسب است ؟

تعمیر  رادسته سیم معیوب   بروید . 6به مرحله 
  نمائید . یا تعویض

  

   IG1بررسی رله   6
  را بررسی نمائید . IG1) رله  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

مدول کنترل استارت بدون 
 DTCکلید را تعویض کرده و 
  را بررسی مجدد نمائید

  را تعویض نمائید . IG1رله 

  

DTC B1193   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  محدوده  عیب  DTCشرایط نمایش 

B1193  : خرابی رلهIG2    
و  ”IG2 SIG“ناهمخوانی بین ولتاژ ورودي از طریق فیوز 

بیشتر از  مدت زمانی مشخصی ادامه داشته  IG2رله کنترل 
  باشد .

 IG2رله  کانکتور و مدار  •
  IG2رله   •
   ”IG2“فیوز  •
  ”IG2 SIG“فیوز  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •
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  دیاگرام مداري 

  
  

[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

C1  مدار منبع تغذیه رله :ACC 
  (سمت سیم پیچ )

  IG1. رله  5

A1  مدار منبع تغذیه رله :ACC  سمت)
  سوئیچ )

C2  مدار منبع تغذیه رله :IG1  سمت)
 سیم پیچ )

 MTR. فیوز  6

A2  مدار منبع تغذیه رله :IG1  سمت)
 کلید )

C3  مدار منبع تغذیه رله :IG2  سمت)
  سیم پیچ )

 IG2. رله  7

A3  مدار منبع تغذیه رله :IG2  سمت)
  کلید )

  IG2 SIG. فیوز  IGN 8. فیوز  1

B1  مدار سیگنال رله :ACC  سمت)
  کلید )

  . مدول کنترل استارت بدون کلید IGN2 9. فیوز  2

B2  مدار سیگنال رله :IG1  سمت)
 کلید )

     ACC. رله  3

B3  مدار سیگنال رله :IG2  سمت)
  سوئیچ )

  ACC. فیوز  4

   DTCمراحل تائید 
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  قرار دهید . OFF) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون کلید در حالت  1
  قرار دهید . ACC) سوئیچ را در حالت  2
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  3
  را چند بار تکرار نمائید . 3و  1) مراحل  4

  توجه 
  ممکن است تشخیص داده شود . DTCهنگامی که باتري ضعیف شود یا ولتاژ پائین آید این 

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  ”IGN2“بررسی منبع تغذیه رله   1
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
  را پیاده سازي نمائید .  IG2رله  ) 2
کانکتور  A3) بررسی نمائید که ولتاژ  ترمینال  3

  و بدنه به اندازه ولتاژ باتري باشد . IG2رله 
  آیا شرایط مناسب است ؟

دسته سیم معیوب و فیوز   بروید . 2به مرحله 
“IGN2”  نمائید  تعویض را

.  
  

  بررسی فیوز  2
  را بررسی نمائید . IG2 SIG) فیوز  1

  آیا شرایط مناسب است ؟

  بروید . 3به مرحله   بروید . 4به مرحله 

   IG2بررسی مدار سیگنال رله   3
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
و سوئیچ موتور را جدا نمائید  ”L01“ کانکتور  ) 2
 .  
و سوئیچ  ”L01“ ) اتصال صحیح کانکتور  3

  را بررسی نمائید .موتور 
) در صورت صحت اتصال ، موارد زیر را بررسی  4

  نمائید .
  و بدنه : بینهایت ”B3“ مقاومت مدار •

و مدول  IG2 SIGفیوز 
کنترل استارت بدون کلید را 

را  DTCتعویض کرده و 
  بررسی مجدد نمائید .

دسته سیم معیوب و فیوز 
IG2 SIG  نمائید . تعویض را  
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و  هر یک از ”B3“مقاومت بین مدار •
:  IG2ترمینال هاي کانکتور رله 

 بینهایت

  آیا شرایط مناسب است ؟

   IG2بررسی مدار سیگنال رله   4
) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1

  قرار دهید . OFFکلید در حالت 
و سوئیچ موتور را جدا نمائید  ”L01“ کانکتور  ) 2
 .  
و سوئیچ  ”L01“ ) اتصال صحیح کانکتور  3

  را بررسی نمائید .موتور 
) در صورت صحت اتصال ، موارد زیر را بررسی  4

  نمائید .
  اهم  3:  کمتر از ”B3“ مقاومت مدار •
و  هر یک از ”B3“مقاومت بین مدار •

:  IG2ترمینال هاي کانکتور رله 
 بینهایت

 ولت B3”  :0 – 1“ ولتاژ مدار •

  آیا شرایط مناسب است ؟

 تعویض رادسته سیم معیوب   بروید . 4به مرحله 
  نمائید .

  

( سمت  IG2بررسی مدار منبع تغذیه رله   5
  سیم پیچ ) 

  بررسی نمائید . ) موارد زیر را 1
  اهم  3:  کمتر از ”C3“ مقاومت مدار •
 و  بدنه : بینهایت”C3“مقاومت بین مدار •
و  هر یک از ”C3“مقاومت بین مدار •

:  IG2ترمینال هاي کانکتور رله 
 بینهایت

 ولت C3”  :0 – 1“ ولتاژ مدار •

  آیا شرایط مناسب است ؟

تعمیر  رادسته سیم معیوب   بروید . 6به مرحله 
  نمائید . یا تعویض

  

   IG2بررسی رله   6
  را بررسی نمائید . IG2) رله  1

مدول کنترل استارت بدون 
کلید را تعویض کرده و 

  را تعویض نمائید . IG2رله 
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را بررسی مجدد  DTC  آیا شرایط مناسب است ؟
  نمائید

  

DTC B1194   
  و محدوده  عیب DTCشرایط نمایش 

  عیب  محدوده  DTCشرایط نمایش 

B1194  :خرابی رله موتور استارت  
ولتاژ سیگنال ورودي رله موتور استارت و وضعیت رله موتور 
استارت براي مدت زمانی مشخصی کمتر یا بیشتر از مقدار 

  تعیین شده باشد .

 کانکتور و مدار رله موتور استارت •
 رله موتور استارت  •
 STفیوز  •
 کانکتور و مدار سنسور رنج انتقال •
 رنج انتقالسنسور  •
  CPPسوئیچ  •
  CPPکانکتور و مدار سوئیچ  •
 مدول کنترل استارت بدون کلید •

  دیاگرام مداري 
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[A]  :مدول کنترل استارت  کانکتور
  بدون کلید

A1 سنسور رنج انتقال 4  . مدار سیگنال کنترل موتور استارت .  

[B]  :کانکتور ECM   1  فیوز :“ST”  5 رله کنترل موتور استارت : 

[C]  :مدل M/T  2 مدول کنترل استارت بدون کلید 6  : موتور استارت .  

[D]  :کانکتور CVT 3  سوئیچ .CPP  7  :ECM 

   DTCمراحل تائید 
  ) موتور را روشن کنید . 1
  ) موتور را خاموش کنید . 2
  را یک بار تکرار نمائید . 2و  1) مراحل  3

  توجه 
  ممکن است تشخیص داده شود . DTCهنگامی که باتري ضعیف شود یا ولتاژ پائین آید این 

  :  DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

   DTCبررسی   4

  نیز تشخیص داده می شود ؟ DTC B1125آیا 
در  DTCبه بررسی 

کابردهاي مربوط به آن 
  بپردازید .

  بروید . 2به مرحله 

  بررسی فیوز  2

  را بررسی نمائید . ST) فیوز  1
  آیا شرایط مناسب است ؟

  نمائید . تعویض را STفیوز   بروید . 3به مرحله 
  

  رله کنترل موتور استارت  3
  ) رله کنترل موتور استارت را بررسی نمائید . 1

  آیا شرایط مناسب است ؟

 رارله کنترل موتور استارت   بروید . 4به مرحله 
  نمائید . تعویض

سیگنال رله کنترل موتور بررسی مدار   4
  استارت

) تائید نمائید که سوئیچ مدول کنترل بدون  1
  قرار دهید . OFFکلید در حالت 

مدول کنترل استارت بدون 
کلید را تعویض کرده و 

DTC  را بررسی مجدد
  نمائید .

 تعویض رادسته سیم معیوب 
  نمائید .یا تعمیر 
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 ”E04“و  ”E01“و  ”C01“ کانکتور  ) 2
  را جدا نمائید .  کنترل موتور استارت

و  ”E01“و  ”C01“ ) اتصال صحیح کانکتور  3
“E04”  را بررسی نمائید .و موتور استارت  

در صورت صحت اتصال ، موارد زیر را بررسی )  4
  نمائید .
 اهم 3: کمتر از ”A1“ مقاومت مدار •
  و بدنه : بینهایت ”A1“ مقاومت مدار •
و  هر یک از ”A1“مقاومت بین مدار •

رله کنترل موتور ترمینال هاي کانکتور 
 : بینهایت استارت

  آیا شرایط مناسب است ؟

DTC U0073 
  مراجعه نمائید .)  Bus off( به رفع عیب قطعی شبکه 

DTC U0100 
  به رفع عیب عدم شبکه مراجعه نمائید .

DTC U0101 
  نمائید . به رفع عیب عدم شبکه مراجعه

DTC U0140 
  به رفع عیب عدم شبکه مراجعه نمائید .

DTC U0155 
  به رفع عیب عدم شبکه مراجعه نمائید .

  بررسی مدول کنترل استارت بدون کلید و مدارات آن

  بررسی سیگنال و ولتاژ
  ) بررسی نمائید .2اسیلوسکوپ() و 1) را با استفاده از ولتمتر(3ولتاژ و سیگنال پالس مدول کنترل استارت بدون کلید(

  

  توجه 
  ولت یا بیشتر باشد . 11بررسی نمائید ولتاژ باتري  •
 توصیف شده در جدول ، منبع تغذیه مدول استارت بدون کلید می باشد . جرقهمد  •
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  مراجعه نمائید . تشریح عملکرد موتور استارت بدون کلیدبراي جزئیات بیشتر به                
بصورت سیگنال می باشد و با ولتمتر قابل اندازه گیري نمی باشد بلکه براي  (*)ولتاژ ترمینال نشان داده شده با  •

  اندازه گیري آن نیاز به اسیلوسکوپ می باشد .

  

  

] A [ کانکتور مدول کنترل استارت بدون کلید :  

  
   

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 180 

  شرایط  ولتاژ نرمال  مدار  رنگ سیم  ترمینال

E04-1  WHT   14 – 10  تغذیه پشتیبانمنبع 
V  

-  

E04-2  WHT/GRN  14 – 10  سیگنال میکروسوئیچ درب موتور 
V  

  درب موتور : بسته 

0 – 1 
V 

  درب موتور : باز

E04-3  BLU/WHT  1 – 0  رله بوق V  . بوق : صدا می دهد  

10 – 14 
V  

  غیر از شرایط باال

E04-4  GRN  سنسور تغییر دنده )CVT (  0 – 1 V   اهرم دنده در موقعیتN یا  P 

10 – 14 
V  

  غیر از شرایط باال

  پدال کالچ : فشرده  M/T (  0 – 1 V(مدل  CPPمیکروسوئیچ 

10 – 14 
V  

  غیر از شرایط باال

E04-5  WHT/BLU  0  بوق اخطار خارجی ←→ 
14 V  

بوق اخطار خارجی : صدا می 
  دهد .

E04-6  RED/BLU  14 – 10  استارت سیگنال رله کنترل موتور 
V  

  موتور : در حال استارت

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

E04-7  —  —  —  —  

E04-8  PPL/WHT  14 – 10  منبع تغذیه رله کنترل موتور استارت 
V  

  موتور : در حال استارت

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  
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  شرایط  ولتاژ نرمال  مدار  رنگ سیم  ترمینال

G04-1  LT 
GRN/RED  

 14 – 10  براي یونیت قفل فرمانمنبع تغذیه 
V  

—  

G04-2  PPL  یونیت قفل فرمان  —  —  

G04-3  —  —  —  —  

G04-4  RED/YEL   1 – 0  1سیگنال کلید فشاري V  سوئیچ موتور : فشرده 

4 – 6 V  غیر از شرایط باال  

G04-5  BRN  یونیت قفل فرمان  —  —  

G04-6  GRY/RED  سوئیچ موتور  —  —  

G04-7  GRY/BLU  سوئیچ موتور  —  —  

G04-8  —  —  —  —  

G04-9  RED  خط شبکهCAN به سیگنال شبکه CAN . مراجعه نمائید  

G04-10  GRN یونیت قفل فرمان —  —  

G04-11  BLU یونیت قفل فرمان —  —  

G04-12  —  —  —  —  

G04-13  BLU/YEL سوئیچ موتور  —  —  

G04-14  BLK 1 – 0 بدنه مدول کنترل استارت بدون کلید V — 

G04-15  WHT/BLK  1 – 0  2سیگنال کلید فشاري V  سوئیچ موتور : فشرده 

4 – 6 V غیر از شرایط باال 

G04-16  PNK/BLK 0 سیگنال چراغ دزدگیر ←→ 
14 V  

 : چشمک زن سیگنال چراغ دزدگیر

10 – 14 
V  

 غیر از شرایط باال
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G04-17  PNK/BLU سوئیچ موتور  —  —  

G04-18 BLU/RED 1 – 0 سیگنال روشنایی سوئیچ موتور V  

10 – 14 
V 

 

G04-19 WHT  خط شبکهCAN )LOW(  به سیگنال شبکه CAN . مراجعه نمائید 

G04-20  —  —  —  —  
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  شرایط  ولتاژ نرمال  مدار  رنگ سیم  ترمینال

L01-1 PPL  مراجعه نمائید  سیگنال (+) آنتن داخلی وسطبه   سیگنال (+) آنتن داخلی وسط
.  

L01-2  GRN/RED  مراجعه نمائید  سیگنال (+) آنتن داخلی وسطبه   سیگنال (+) آنتن داخلی وسط
.  

L01-3 GRY/BLK  مراجعه نمائید  سیگنال (+) آنتن داخلی وسطبه   سیگنال (+) آنتن خارجی وسط
.  

L01-4  BRN  و  سیگنال (+) آنتن خارجی سمت رانندهبه   سیگنال (+) آنتن خارجی سمت راننده
 سیگنال (+) آنتن خارجی سمت سرنشین

  مراجعه نمائید .

L01-5 WHT/RED  و  سیگنال (+) آنتن خارجی سمت رانندهبه   سیگنال (+) آنتن خارجی سمت سرنشین
 سیگنال (+) آنتن خارجی سمت سرنشین

  مراجعه نمائید .

L01-6  —  —  —  —  

L01-7 BRN/BLK  رلهIG1  14 – 10  منبع تغذیه 
V  

  ONمد سوئیچ : 

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L01-8  BRN/YEL  رلهIG2  14 – 10  منبع تغذیه 
V  

  ONمد سوئیچ : 

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L01-9 BLU/RED  سیگنال کلید قفل درب ، سیگنال کلید درب به   سیگنال کلید قفل درب راننده
  مراجعه نمائید . صندوق و سیگنال کلید درب

0 – 1 V  کلید قفل درب راننده : باز  

L01-10  BLU  1 – 0  سیگنال کلید درخواست درب سرنشین V   : کلید درخواست درب سرنشین
  فشرده

4 – 6 V  غیر از شرایط باال  

L01-11 BLU/WHT  1 – 0  سیگنال کلید درخواست درب راننده V   : کلید درخواست درب راننده
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  فشرده

4 – 6 V  غیر از شرایط باال  

L01-12  RED/YEL  مراجعه  سیگنال گیرنده ورودي بدون کلیدبه   سیگنال گیرنده ورودي بدون کلید
  نمائید .

L01-13 GRY/BLU  ( باز ) مراجعه نمائید . سیگنال کلید توپی درببه   سیگنال کلید توپی درب  

0 – 1 V  کلید توپی درب : باز  

L01-14  BLK/YEL   سیگنال کلید قفل درب ، سیگنال کلید درب به   سیگنال کلید درب صندوق
  مراجعه نمائید . صندوق و سیگنال کلید درب

0 – 1 V  درب صندوق : باز  

L01-15 GRN/ORN   ) سیگنال کلید درب عقبR (   سیگنال کلید قفل درب ، سیگنال کلید درب به
  مراجعه نمائید . صندوق و سیگنال کلید درب

0 – 1 V  درب عقب : باز  

L01-16  BLK/ORN  سیگنال کلید قفل درب ، سیگنال کلید درب به   سیگنال کلید درب راننده
  مراجعه نمائید . صندوق و سیگنال کلید درب

0 – 1 V  درب راننده : باز  

L01-17 RED/BLK   1 – 0  بدنه گیرنده ورودي بدون کلید V  -  

L01-18  LT GRN  ( بسته ) مراجعه نمائید . سیگنال کلید توپی درببه   سیگنال کلید توپی درب  

0 – 1 V  سیگنال کلید توپی درب :  قفل  

L01-19 WHT/BLK   سیگنال رلهACC   10 – 14 
V  

 ACCیا  ONمد سوئیچ : 

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L01-20 PNK/GRN  14 – 10  منبع تغذیه پشتیبان 
V  

-  

L01-21 BLU/ORN  ) مراجعه نمائید  سیگنال (+) آنتن داخلی وسطبه   وسط) آنتن داخلی - سیگنال
.  
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L01-22  LT 
GRN/BLK  

مراجعه نمائید  سیگنال (+) آنتن داخلی وسطبه   ) آنتن داخلی وسط- سیگنال (
.  

L01-23 GRY/GRN  ) مراجعه نمائید  سیگنال (+) آنتن داخلی وسطبه   ) آنتن خارجی وسط- سیگنال
.  

L01-24  BRN/WHT  ) و  سیگنال (+) آنتن خارجی سمت رانندهبه   آنتن خارجی سمت راننده) - سیگنال
 سیگنال (+) آنتن خارجی سمت سرنشین

  مراجعه نمائید .

L01-25 BLK/RED  ) و  سیگنال (+) آنتن خارجی سمت رانندهبه   ) آنتن خارجی سمت سرنشین- سیگنال
 سیگنال (+) آنتن خارجی سمت سرنشین

  مراجعه نمائید .

L01-26  —  —  —  —  

L01-27 PNK/BLU   منبع تغذیه رلهACC   10 – 14 
V  

 ACCیا  ONمد سوئیچ : 

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L01-28  —  —  —  —  

L01-29 GRY   سیگنال کلید قفل درب ، سیگنال کلید درب به   سرنشینسیگنال کلید قفل درب
  مراجعه نمائید . صندوق و سیگنال کلید درب

0 – 1 V   قفل درب سرنشین : بازکلید  

L01-30  YEL/RED  1 – 0  سیگنال کلید درخواست درب صندوق V   : کلید درخواست درب صندوق
  فشرده

4 – 6 V  غیر از شرایط باال  

L01-31 RED/BLU  مراجعه  سیگنال گیرنده ورودي بدون کلیدبه   منبع تغذیه گیرنده ورودي بدون کلید
  نمائید .

L01-32  PNK   خط ارتباطیLIN  خط ارتباطی بهLIN . مراجعه نمائید  

L01-33 PNK/BLK   سیگنال میکروسوئیچ موقعیتP  مدل )
CVT (  

0 – 1 V   اهرم دنده : موقعیتP 

  غیر از شرایط باال  V 9حدودا  
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 M/T( مدل  CPPسیگنال میکروسوئیچ 
(  

0 – 1 V   : مد سوئیچON   
  پدال کالچ : فشرده

10 – 14 
V  

   ONمد سوئیچ : 
  پدال کالچ : آزاد

L01-34  BLK/BLU   ) سیگنال کلید درب عقبL (   سیگنال کلید قفل درب ، سیگنال کلید درب به
  مراجعه نمائید . صندوق و سیگنال کلید درب

0 – 1 V  درب عقب : باز  

L01-35 GRN/YEL  کلید درب سیگنال کلید قفل درب ، سیگنال به   سیگنال کلید درب سرنشین
  مراجعه نمائید . صندوق و سیگنال کلید درب

0 – 1 V  درب سرنشین : باز  

L01-36  BLK  1 – 0  بدنه مدول استارت بدون کلید V  -  

L01-37 —  —  —  —  

L01-38  GRN/WHT  1 – 0  سیگنال سوئیچ چراغ ترمز V  پدال ترمز : آزاد  

10 – 14 
V  

  پدال ترمز : فشرده

L01-39 PPL/WHT  سیگنال رلهIG1    10 – 14 
V  

  ONمد سوئیچ : 

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

L01-40 PPL/RED  سیگنال رلهIG2    10 – 14 
V  

  ONمد سوئیچ : 

0 – 1 V  غیر از شرایط باال  

  

  شکل موج مرجع
  اسیلوسکوپ نمایش می دهد .

  اسیلوسکوپ نمایش داده می شود .آنچه در زیر نشان داده شده نمایش شکل موج معمولی است که توسط 
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  توجه
 شکل موج شامل داده هاي زیر می باشد . •

 

[a]  1: شکل موج کانال  [c] :VOLT/DIV   هر کانال  

[b]  :سطح بدنه هر کانال  [c] :TIME/DIV  هر کانال  

  
  شکل موج ممکن است با شرایط اندازه گیري و مشخصات خودرو تغییر نماید . •

   CANسیگنال ارتباطی 
  )CAN  )High ) (1سیگنال ارتباطی 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  G04-9  

-  G04-14  

  )CAN  )Low ) (2سیگنال ارتباطی 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  G04-19  

-  G04-14  
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  شرایط اندازه گیري 
  ON:  جرقهمد  •

  
  

  سیگنال آنتن داخلی وسط
  )1سیگنال ( آنتن داخلی وسط (+)

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-1  

-  G04-14  

  )2) سیگنال (-آنتن داخلی وسط (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

2  +  L01-21  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
  : از باز  به  بسته هر یک از درها •

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 189 

  
  سیگنال آنتن داخلی عقب

  )1آنتن داخلی عقب (+) سیگنال (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-2  

-  G04-14  

  )2) سیگنال (-آنتن داخلی عقب (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

2  +  L01-22  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
  هر یک از درها : از باز  به  بسته •
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  سیگنال آنتن خارجی عقب

  )1آنتن خارجی عقب (+) سیگنال (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-3  

-  G04-14  

  )2) سیگنال (-آنتن خارجی عقب (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

2  +  L01-23  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 ریموت کنترل : در محدوده برد آنتن خارجی عقب •
  ONکلید درب صندوق :  •
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  سیگنال آنتن خارجی سمت راننده و سیگنال آنتن خارجی سمت سرنشین

  (+) سمت راننده آنتن خارجی  )1سیگنال (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-4  

-  G04-14  

  ) -( سمت رانندهآنتن خارجی  )2سیگنال (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

2  +  L01-24  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 سمت راننده ریموت کنترل : در محدوده برد آنتن خارجی  •
  ON:  رانندهسمت کلید درخواست درب  •

  ) آنتن خارجی سمت سرنشین (+) 1سیگنال (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-5  
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-  G04-14  

  ) - ) آنتن خارجی سمت سرنشین (2سیگنال (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

2  +  L01-25  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 ریموت کنترل : در محدوده برد آنتن خارجی سمت سرنشین  •
  ONکلید درخواست درب سمت سرنشین:  •

  
  سیگنال کلید قفل درب ، سیگنال درب صندوق و سیگنال کلید درب

  سیگنال کلید قفل درب راننده  

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-9  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 کلید قفل درب راننده  : قفل •

  سیگنال کلید قفل درب صندوق  
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  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-14  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
  درب صندوق  : بسته •

  ) Rسیگنال کلید درب عقب (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-15  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 ) : بسته Rدرب عقب ( •

  سیگنال کلید درب سمت راننده

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-16  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 درب سمت راننده : بسته •

  سیگنال کلید درب سمت سرنشین

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-29  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 درب سمت سرنشین : قفل •
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  ) Lسیگنال کلید درب عقب (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-34  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 ) : بسته Lدرب عقب ( •

  سیگنال کلید درب سرنشین

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-35  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري 
 درب سمت سرنشین : بسته •

  
  سیگنال گیرنده ورودي بدون کلید

  )1منبع تغذیه گیرنده ورودي بدون کلید (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-31  
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-  G04-14  

  ) 2سیگنال گیرنده ورودي بدون کلید (

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-12  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري :
 ریموت کنترل : یکی از کلیدهاي آن فشرده شده باشد . •

  
  سیگنال کلید توپی درب راننده

  سیگنال کلید توپی درب راننده (باز)

  ترمینالشماره   پراب  کانال

1  +  L01-13  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري :
  OFFسیگنال کلید توپی درب راننده (باز) :  •

  سیگنال کلید توپی درب راننده (قفل)

  شماره ترمینال  پراب  کانال
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1  +  L01-18  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري :
  OFFسیگنال کلید توپی درب راننده (قفل) :  •

  
   LINارتباطی سیگنال 

  شماره ترمینال  پراب  کانال

1  +  L01-32  

-  G04-14  

  شرایط اندازه گیري :
  ONمد سوئیچ :  •
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  دستورالعمل تعمیر

  ثبت ریموت کنترل

  توجه 
  براي آگاهی از مراحل ثبت ایموبیالیزر به کتابچه راهنماي اپراتور سیستم کنترل ایموبیالیزر سوزوکی مراجعه نمائید . 

  
دستگاه عیب یاب  ”Immobilizer Key Registration“کد شناسایی ریموت کنترل را با استفاده از عملکرد  •

  سوزوکی ثبت نمائید .
انجام می شود و موجب ثبت کد  ”Immobilizer Key Registration“ثبت ریموت کنترل از طریق  •

  ترنسپوندر ایموبیالیزر می شود .
کدهاي شناسایی ثبت شده را پاك می نماید ، تمام ریموت کنترل ها را براي چون ثبت کلید ایموبیالیزر تمام  •

  ثیت کردن آماده نمائید .
  کلید را می توان در مدول کنترل استارت بدون کلید ثبت نمود . 4 •
  اگر مدول کنترل استارت بدون کلید تعویض شد ، تمام ریموت کنترل ها را ثبت نمائید . •
  فقود شوند مدول کنترل استارت بدون کلید را تعویض نمائید .اگر تمام ریموت کنترل ها م •

  ثبت مدول کنترل استارت بدون کلید 
اگر مدول کنترل استارت بدون کلید با نمونه جدید تعویض شود ، باید با استفاده از دستگاه عیب یاب سوزوکی و کابل آن 

  کد شناسایی تمام ریموت کنترل ها ثبت شود .
  ترل ها را براي ثبت آماده نمائید .) تمام ریموت کن 1
2  (“Immobilizer Key Registration”  را از طریق منوي“Immobilizer” . دستگاه عیب یاب انجام دهید  
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  به کتابچه راهنماي اپراتور سیستم کنترل ایموبیالیزر سوزوکی مراجعه نمائید .

  توجه 
و مدول کنترل استارت بدون کلید با هم بصورت همزمان تعویض می شوند ، با استفاده از دستگاه عیب  ECMهنگامی که 

را  ”Immobilizer Key Registration“عملیات  ”ECM Registration“یاب و کابل ایموبیالیزر به جاي عملیات  
  کنترل ایموبیالیزر سوزوکی مراجعه نمائید .انجام دهید . براي ثبنت ایموبیالیزر یه کتابچه راهنماي اپراتور سیستم 

  

  مراحل انتخاب مد هشدار ایمنی 
  مد هشدار ایمنی می تواند با انجام مراحل زیر انتخاب شود .

  توجه
  مد هشدار ایمنی همچنین می تواند با عملکرد تغییر تنظیم دستگاه عیب یاب سوزوکی انتخاب شود .

موتور و درب صندوق بسته اند . تمام درب ها در حالت غیر قفل بوده و دسته چراغ  ) تائید نمائید که همه در بها ، درب 1
  خاموش باشد .

  قرار دهید . ONسوئیچ موتور را در حالت )  2   
  ثانیه انجام دهید : 15) مراحل زیر را در  3   
   a . دسته چراغ را در موقعیت چراغ هاي کوچک قرار دهید (  
   b  ( حالت را دردسته چراغ OFF . قرار دهید  
   c (  مراحلa  وb  بار تکرار کنید . 3را  
d   ( راننده قفل درب  کلید )را در موقعیت قفل قرار دهید . 1 (  
e   ( راننده برآمدگی قفل درب  )را در موقعیت غیرقفل قرار دهید . 1 (  
f   (  مراحلd  وe  بار تکرار کنید . 1را  

g   ( کلید  ) قرار دهید .) را در موقعیت قفل  1قفل درب  
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  ) اگر هر یک از مدهاي زیر در مجموعه اندازه گیرها رخ دهد بوق اخطار به تعداد دفعات خاصی صدا می دهد :  4

  بار صدا می دهد . 4برود ،  فعالبه مد  غیر فعالاگر از مد 
  د .برود ، یک بار صدا می ده غیر فعالبه مد  فعالاگر از مد 

  

  پیاده سازي و نصب مدول کنترل استارت بدون کلید 

  پیاده سازي
  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  ) پوشش زیرین داشبورد سمت راننده را پیاده سازي نمائید . 2
  و نگهدارنده دسته سیم را جدا نمائید و. مدول کنترل استارت بدون کلید) کانکتور  3
  ) را پیاده سازي نمائید .3( مدول کنترل استارت بدون کلید) را پیاده سازي و سپس 2) مهره هاي ( 4
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  نصب
  با توجه به نکات زیر عکس مراحل پیاده سازي می باشد .

 Immobilizer Key“تعویض شد ، با استفاده از دستگاه عیب یاب  مدول کنترل استارت بدون کلیداگر  •
Registration” . را انجام دهید  

  صندوق عقب فرمانکلید  باز و بست

  پیاده سازي
  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  صندوق عقب را پیاده سازي نمائید . قاب 2
  ) و نگهدارنده دسته سیم را جدا نمائید .1(کلید صندوق عقب) کانکتور  3
  پیاده سازي نمائید . ) را2کلید صندوق عقب () پیچ ها را باز نموده و  4

  
  نصب 

  عکس مراحل پیاده سازي می باشد .

  پیاده سازي و نصب آنتن خارجی عقب

  پیاده سازي 
  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  ) سپر عقب را پیاده سازي نمائید . 2
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  را پیاده سازي نمائید . آنتن خارجی عقب) را جدا نموده و سپس 1) کانکتور ( 3

  
  نصب
  مراحل پیاده سازي می باشد . عکس

  پیاده سازي و نصب آنتن درونی وسط

  پیاده سازي 
  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  ) جعبه کنسول وسط را پیاده سازي نمائید . 2
  را پیاده سازي نمائید . آنتن درونی وسطنصب ) را جدا نموده و سپس 1) کانکتور ( 3

  
  نصب

  باشد . عکس مراحل پیاده سازي می
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  پیاده سازي و نصب آنتن درونی عقب

  پیاده سازي 
  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  پارتیشن را پیاده سازي نمائید . قاب)  2
  نمائید . جدارا ) 1( عقباخلی آنتن د کانکتور)  3

  سازي نمائید .پیاده را از پنل پارتیشن  )3( آنتن درونی عقبپیاده سازي نموده و سپس ) را 2) خار ( 4

  
  نصب

  عکس مراحل پیاده سازي می باشد .

  بررسی کلید درخواست 
  پیاده سازي نمائید .تریم را )  1

 ( مراجعه به باز و بست شیشه درب جلو )درب جلو  •
  ( مراجعه به باز و بست قابهاي ستون ) صندوق عقب •

  ) .1) کانکتور کلید درخواست را جدا نمائید ( 2
  ترمینال هاي هر یک از موفعیت هاي کلید درخواست را بررسی نمائید .) ارتباط بین  3

  اگر نتیجه بررسی مطابق آنچه تعیین شده نبود آن را تعویض نمائید .
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] A [ درب جلو :  ] B [ درب جلو :  
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  بررسی آنتن 

  با استفاده از دستگاه عیب یاب 
  متصل نمائید . DLCقرار دارد ، دستگاه عیب یاب را به کانکتور  OFF) در حالی که سوئیچ در حالت  1
  را از دستگاه عیب یاب سوزوکی انتخاب می نمائیم . ”Active Test“قرار داده و مد  ONسوئیچ در حالت )  2
  ) بررسی نمائید که آیا هر یک از آنتن ها کار می کند. 3
  اگر نتیجه با آنچه معین شده تطابق نداشت ، بررسی نمائید مدار دچار قطعی شده یا اتصالی کرده است ؟  
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  بدون دستگاه عیب یاب سوزوکی 
  آنتن جایگزین  آنتن معیوب

  آنتن خارجی سمت سرنشین  آنتن خارجی سمت راننده

  آنتن خارجی سمت راننده  آنتن خارجی سمت سرنشین

  -  آنتن خارجی عقب

  آنتن داخلی عقب  آنتن داخلی وسط

  آنتن داخلی وسط  آنتن داخلی عقب

  اگر نتیجه با آنچه معین شده تطابق نداشت ، بررسی نمائید مدار دچار قطعی شده یا اتصالی کرده است ؟ 

  ریموت کنترلپیاده سازي و نصب گیرنده 

  پیاده سازي 
  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  ستون عقب سمت چپ را پیاده سازي نمائید . قاب)  2
  را پیاده سازي نمائید . گیرنده ورودي بدون کلید) را جدا نموده و سپس 1) کانکتور ( 3

  
  نصب

  عکس مراحل پیاده سازي می باشد .

  بررسی گیرنده ورودي بدون کلید
ولتاژ و سیگنال پالس هر ترمینال مدول ورودي بدون کلید را  بررسی مدول ورودي بدون کلید و مدارات آنبا مراجعه به 
  بررسی نمائید .
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اگر مدرا سالم است  اگر نتیجه با آنچه معین شده تطابق نداشت ، بررسی نمائید مدار دچار قطعی شده یا اتصالی کرده است ؟
  گیرنده ورودي بدون کلید را تعویض نمائید .

  ت راننده / سرنشینپیاده سازي و نصب کلید قفل درب سم
  مراجعه نمائید . جلو پیاده سازي و نصب مجموعه قفل درببه 

  بررسی کلید قفل درب سمت راننده / سرنشین
  مراجعه نمائید . بررسی موتور و مجموعه قفل درببه 

  پیاده سازي و نصب سوئیچ موتور

  پیاده سازي
  مدل چپ فرملن

  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  جعبه کنسول را پیاده سازي نمائید .)  2
  ) پنل تهویه مطبوع اتوماتیک را پیاده سازي نمائید . 3
  ) واحد صوتی را پیاده سازي نمائید . 4
  ) تزئینات داخلی داشبورد را پیاده سازي نمائید . 5
  ) سوئیچ موتور را از تزئینات داخلی داشبورد را پیاده سازي نمائید . 6

  نصب
  سوئیچ موتورمرجع : بررسی 

  عکس مراحل پیاده سازي می باشد .

  بررسی سوئیچ موتور
  پیاده سازي و نصب سوئیچ موتورمرجع : 

  ئیچ موتور را بررسی نمائید .وعیت هاي سقارتباط بین ترمینال هاي هر یک از مو
  اگر نتیجه بررسی مطابق آنچه تعیین شده نبود آن را تعویض نمائید .

  توجه 
  از حالت تست دیمودي مولتی متر استفاده نمائید . 9و 8ترمینال هاي هنگام بررسی 

  

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 207 

  

] A [  1: سوئیچ فشاري  ] B [  2: سوئیچ فشاري  

  

  پیاده سازي و نصب بوق هشدار خارجی

  پیاده سازي 
  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید . 1
  ) آستر گلگیر جلو را پیاده سازي نمائید . 2
  را پیاده سازي نمائید . بوق هشدار خارجی) را جدا نموده و سپس 1) کانکتور ( 3
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  نصب

  عکس مراحل پیاده سازي می باشد .

  بررسی  بوق هشدار خارجی
  متصل نمائید . DLCقرار دارد ، دستگاه عیب یاب سوزوکی را به کانکتور  OFF) در حالیکه سوئیچ در وضعیت  1
  انتخاب نمائید . دستگاه عیب یاب سوزوکیبر روي  ”Active Test“قرار داده و مد  OFF) سوئیچ در وضعیت  2
  صدا بدهد . بوق هشدار خارجی) بررسی نمائید  3

اگر مدرا سالم  اگر نتیجه با آنچه معین شده تطابق نداشت ، بررسی نمائید مدار دچار قطعی شده یا اتصالی کرده است ؟
  نمائید .را تعویض  بوق هشدار خارجیاست 

  پیاده سازي و نصب باتري ریموت کنترل
  ) کلید اضطراري را جدا نمائید . 1
  را پیاده سازي نمائید .) 1) با استفاده از پیچ گوشتی مانند شکل بدنه باالیی ( 2
  ) ریموت پیاده سازي نمائید .3) را از بدنه زیرین(2) برد مدار چاپی ( 3
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  پارچه یا کهنه مستعمل  . 5

  ) ر پیاده سازي نمائید .2) باتري (1با استفاده از پیچ گوشتی ()  4

  

  پارچه یا کهنه مستعمل  . 3

  ) ر پیاده سازي نمائید .2) باتري (1) با استفاده از پیچ گوشتی ( 4
فی ) را بگونه اي قرار دهید که قطب منفی آن با عالمت من1با مشابه آن ) (  CR 2032) باتري( لیتیوم نوع دیسکی  5

  ) منطبق گردد .2چاپ شده بر روي برد مدار (
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  ) برد مدار چاپی را در قسمت زیرین بدنه قرار داده و قسمت باالیی بدنه را با دقت با آن تنظیم کنید . 6

  توجه
 دور ریزي باتري لیتیوم مصرف شده باید بر طبق مقررات صورت گیرد . باتري لیتیوم را با سطل آشغال معمولی خانگی دور

  ریزي ننمائید .

  دستگاه عیب یابتجهیزات و 

  دستگاه عیب یاب
  دستگاه عیب یاب سوزوکی

  

  

  سیستم شبکه ارتباطی

  احتیاط هاي اولیه

  احتیاط هاي اولیه در  عیب یابی 
  قبل از استفاده از دستگاه عیب یاب دفترجه راهنماي اپراتور آن را مطالعه نمائید . •
، عیب یابی فقط در سنسور/کنترل یونیت به تنهایی کافی نیست . وضعیت  CANجهت شناسایی عیب در شبکه  •

) و با  CANارتباط سرتاسر سیستم را بررسی کنید ( شامل یونیت هاي کنترل و سنسورهاي به کار رفته درشبکه 
  کل اطالعات عیب یابی کنید.
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ولتاژ باطري داشته باشد.قبل از یک عیب را ناشی از سوختن فیوز یا پائین بودن  CANامکان دارد که سیستم  •
 عیب یابی ، از مناسب بودن وضعیت سیستم شارژ ، ولتاژ باطري ، و فیوز مطلع شوید.

 ONیا فیوز کاربردي متصل است در هنگام تغییر مد سوئیچ به  CANاگر کانکتور مدول یا سنسوري که به شبکه  •
  اتصال پیدا کرده یا از آن جدا شود ، خطاي شبکه ارتباطی تشخیص داده می شود .

مطمئن شوید.اگر هر کدام  CANاز عدم اتصال هرگونه تجهیز یا آپشن دیگر از قسمت هاي اصلی به سیم  شبکه  •
  از موارد اتصال داده شده بود ، قبل از عیب یابی آن را قطع کنید.

  را انجام دهید. CANنشان داده شد ، ابتداعیب یابی شبکه  BUS OFFاگر ایراد قطعی ارتباط و  •
هاي مختلف مشاهده خواهد شد. از پاك CAN  ،DTCدر هنگام قطع کردن کانکتور هر یونیت در عیب یابی  •

 هاي زیر بعد از تکمیل عیب یابی مطمئن شوید.DTCشدن 
 نموده اید .ها را پس از عیب یابی پاك  DTCاطمینان حاصل نمائید که همه  •

  

  تشریح کلی

 CANتشریح شبکه 

  تشریح سیستم
و  ONارتباط بین کنترل مدول ها و سنسور ها از طریق ورودي ها و خروجی ها که بصورت پیوسته سیگنال هاي دیجیتال 

OFF  را با داده هاي گوناگون که بطور موازي مدیریت می شوند ، ایجاد می گردد . به این فرستادن و دریافت داده ها ارتباط
  سري گقته می شود .

  براي سیستم ارتباطی در خودرو سازگار شده اند . UARTو  CAN  ،LINانواع ارتباطات داخلی با پروتکل هاي 
UART  بکار می رود . یونیت قفل فرمانبراي ارتباط مدول کنترل استارت بدون کلید و  

LIN  براي ارتباط مدول کنترل استارت بدون کلید و موتور هاي شیشه باالبر و نیز سوئیچ اصلی شیشه باالبر از یک طرف و
با )  A/C(باط بین پنل تهویه اتوماتیک ، مدول کنترل سنسور پارك از طرف دیگر و در نهایت ارت جلو آمپرنیز ارتباط بین 

  بکار می رود . HVACسیستم 
ECM,TCM  کنترل یونیت ،ABS/ESP  ،BCM 4، جلو آمپر ، کنترل یونیتWD  کنترل یونیت ،HVAC   کنترل ،
انجام  )از کنترل اطالعات ارتباطی خودرو بین هر کنترل یونیتESPو سنسور زاویه فرمان (مدل  بدون کلید یونیت استارت 

با استفاده از ارتباط سري اطالعات  CANایجاد می شود.در شبکه  CANارتباط بین هر کنترل یونیت توسط شبکه  می شود.
)براي یک انتقال داده سرعت باال CAN LOWباالو CANبا سرعت باال ارسال می کند. از دو سیم  به هم تابیده شده (

است که چندین کنترل یونیت بطور همزمان می توانند با هم در ارتباط استفاده شده است.یکی از مشخصه هاي آن این 
باشند.همچنین داراي یک عملکرد شناسایی سیم اي ارتباطی به صورت اتوماتیک می باشد.هر یونیت اطالعات مورد نیازش را 

  از اطالعات دریافتی و اطالعات ارسالی می خواند.
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   CANسیگنال ارتباطی 
یک شبکه سریال جهت انتقال شماري متفاوت از اطالعات (مقادیر سنسورها، داده هاي  کنترلی و سیگنال  CANشبکه 

دیجیتالی از میان سیم وط ارتباطی می باشد.این سیستم از سیم  دو شبکه  ON/OFFهاي کنترل)به عنوان  سیگنال هاي 
)CAN HIGH  وCAN LOW در هنگام باال بودن سرعت ارتباط سري یا ولتاژ )استفاده نموده است.در مدار ارتباطی  حتی

  زیر نشان داده شده است تشکیل می گردد. لک) که در ش2(CAN LOW)و CAN HIGH )1ولت براي سیگنال  2.5مرجع 
 CANو  CAN HIGHولت از ولتاژ مرجع براي هردو سیگنال  2.5ارتباطات سریال مکانی را براي نشان دادن کمتر از 

LOW  گیرد.براي در نظر میCAN HIGH  ولت و براي  3.5ولت تا حدود  2.5ازCAN LOW  1.5ولت تا حدود  2.5از 
 3.5باال CANدر نظر گرفته شده و هنگامیکه سیگنال OFFولت شوند، سیگنال  2.5ولت می باشد.هنگامیکه هر دوسیگنال 

ولت شود.) سیگنال  2ال و پائین بیشتر از ولت است ( هنگامیکه اختالف ولتاژ بین ولتاژ با CAN LOW1.5ولت و سیگنال 
ON در نظرگرفته می شود.براین اساس ، این یک شمایی از شبکهCAN   است که یک سیگنال با موجی شکل بینCAN 

HIGH  وCAN LOW  ولتی موجود می باشد. در صورتیکه شکل سیگنال خراب گردد شبکه  2.5با رابطهCAN  دچار
  مشکل خواهد شد. 

  

 CANتشریح کلی عیب یابی شبکه 

دستگاه عیب یاب و هر یک از  دستگاه عیب یاب براي عیب یابی در این بخش بکار رفته است . روش هاي عیب یابی بین
  کنترل مدول ها و سنسورها در زیر نشان داده شده است .

  : دستگاه عیب یاب
   SDT)-(SUZUKIدستگاه عیب یاب سوزوکی 
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] A [ خط شبکه ارتباطی :  ] B [  4: مدلWD ( دو دیفرانسیل )  ] C [  2: مدلWD ( تک دیفرانسیل )  

  

 BUSبررسی عملکرد     CAN-DTCنمایش  ارتباط با عیب یاب   سنسور/ کنترل یونیت 

  در دسترس  در دسترس  CAN  جلو آمپر 

DLC  ---  ---  ---  

  در دسترس  در دسترس  CAN بدون کلید کنترل یونیت 

  در دسترس  بدون دسترسی  بدون دسترسی  سنسور زاویه فرمان

SDM CAN  در دسترس  در دسترس  

  در دسترس  در دسترس  HVAC CANکنترل یونیت 
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  در دسترس  یدسترسبدون   بدون دسترس سنسور نور و باران 

ECM CAN  در دسترس  در دسترس  

  در دسترس  در دسترس  TCM CANکنترل یونیت 

  در دسترس  در دسترس 4WD CANکنترل یونیت 

BCM CAN  در دسترس  در دسترس  

  در دسترس  در دسترس  ESP CANکنترل یونیت 

  در دسترس  در دسترس  P/S   CANمدول کنترل   

  

   CANشبکه  یدریافتارسالی /  جدول داده هاي
  

• T (انتقال)  : یونیت بطور همزمان اقدام به فرستادن اطالعات در شبکه نمایند ، کنترل چنانچه دو یا چند کنترل
  مدولی باالترین تقدم اطالعات را دارد ، اطالعات را ارسال و مابقی وارد مد دریافت می گردند .

• R  (دریافت) : تمام کنترل مدول هاي شبکهCAN  تمامی اطالعات را از شبکه دریافت می کنند اما هر کنترل ،
 ی فقط اطالعات ضرورري خود را براي کنترل دریافت می نماید .مدول

• ECM  با استفاده از سیگنال سنسور سرعت چرخ از مدول کنترل ،ESP®  سرعت خودرو را محاسبه کرده و آن
  اطالعات را به همه کنترل یونیت ها می فرستد .
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سیگنال گشتاور 
  موتور

T  R  R         R  R      

سیگنال 
موقعیت شتاب 

  گیري

T  R           R        
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سیگنال سرعت 
  موتور

T  R  R  R  R  R R  R  R      

سیگنال کلید 
باز دارنده 

  استارت

T     R          R        

سیگنال 
موقعیت دریچه 

  گاز

T  R                   

سیگنال کنترل 
MIL  چراغ)
  عیب)

T  T      R             

سیگنال دماي 
مایع خنک 

  کننده موتور

T  R    R  R   R          

سیگنال کروز 
  کنترل

T  R                   

سیگنال چراغ 
نشانگر 

CRUISE/SET  

T        R             

سیگنال سرعت 
  خودرو

T   R  R  R  R R         R 

مصرف  سیگنال
  سوخت

T        R             

سیگنال سوئیچ 
  چراغ ترمز

T  R  R  R  R     R  R      

R    T             

سیگنال کالچ 
 A/Cکمپرسور

T  R         R         

سیگنال فشار 
  گاز کولر

T           R          
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سیگنال آژیر 
  هشدار 

T  T  T  T  R             

سیگنال چراغ 
نشانگر 

  ایموبالیزر

T      T  R             

تغییر  سیگنال
دنده گیربکس 

A/T 

R  T  R  R  R    R  R      

 سیگنال
موقعیت واقعی 

 دنده گیربکس 

R  T  R           R      

سیگنال کنترل 
چراغ هشدار 

  جعبه دنده

R  T      R                

سیگنال دماي 
   CVTمایع 

R T                  

سیگنال 
درخواست 

  گشتاور

R  T                   

سیگنال 
درخواست 

افزایش دور 
  آرام

R  T                   

سیگنال 
درخواست 

محدودیت دور 
  موتور

R  T                   

سیگنال 
درخواست 

نمایشگر 

  T T T R    T T T    
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  اطالعات 

سیگنال 
درخواست 

گشتاور کمکی 
  فرمان

   T     R          

   R        T       

سیگنال گشتاور 
 4WDکوپل 

   T         R     

   R        T R     

سیگنال کنترل 
DRL 

R  T   R           R 

سیگنال روشن 
  شدن روشنایی

  T   R  R        
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س
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/ با

ور 
ور ن

نس
س

  

سیگنال 
سوئیچ سطح 

  روغن ترمز

    T    R             

سیگنال 
  سیستم شارژ

    T  R  R             

سیگنال فشار 
  روغن موتور

  T R R        

سیگنال 
سوئیچ ترمز 

  دستی

    T  R  R     R        

سیگنال 
درخواست 

R    T                 
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خاموش  / روشن
  کولر

سیگنال کلید 
  افزایش دنده

  R T               

سیگنال کلید 
  کاهش دنده

  R T               

سیگنال بار 
  الکتریکی

R    T    R             

وضعیت کلید 
  راهنما

  T    R         

سیگنال 
سوئیچ ضامن 

  کمربند

    T    R             

سیگنال دور فن 
  تهویه

R   T                    

    R        T            

وضعیت قفل 
  درب

    T R                  

سیگنال دماي 
  اواپراتور

    T       R          

سیگنال دماي 
  هواي خارجی

    T    R   R    R     

سیگنال 
وضعیت حرکت 

  کنبرف پاك 

    T                R 

سیگنال 
وضعیت کلید 

  برف پاك کن

    T                R 

 T              R    وضعیت دسته 
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  چراغ

وضعیت کلید 
  تنظیم تایمر 
  برف پاك کن

    T              R 

وضعیت دسته 
  چراغ

    T R             R 

وضعیت کلید 
  درب

    R T R            

وضعیت کلید 
  قفل و باز  درب

    R  T               

سیگنال 
درخواست 

  قفل/باز درب

    R  T               

سیگنال 
درخواست باز 
  کردن صندوق

    R  T               

سیگنال 
درخواست پاسخ 

  به عقب

    R  T               

سیگنال سوئیچ 
  موتور

R      T               

کنترل وضعیت 
  استارت

R     T              

وضعیت مد 
  سوئیچ

   R T R            

سیگنال چراغ 
نشانگر 

CRUISE/,S
ET  

R        T             
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سیگنال سطح 
  سوخت

R        T              

چراغ سیگنال 
  پا زیر

   R   T             

سیگنال کنترل 
  نور جلوآمپر

    R  R  T    R          

سیگنال گشتاور 
  کمکی فرمان

R  --  --  --  --  --  --  T  R   --   

سیگنال سوئیچ 
A/C 

    R      T   R        

سیگنال سوئیچ 
گرمکن شیشه 

  عقب 

    R        T          

سیگنال 
درخواست 

  گشتاور

R              T        

سیگنال فشار 
  روغن ترمز

   R         T       

سیگنال سرعت 
  چرخ

 R R         T R     

سیگنال نسبت 
  انحراف

R   R         T R     
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سیگنال طولی 
G 

R   R         T R     

سیگنال عرضی 
G 

   R         T R     

سیگنال فعال 
 ESPشدن 

R        R      T  R      

سیگنال 
خاموش بودن 

 ESP چراغ

        R      T        

سیگنال چراغ 
 ESPهشدار

        R      T        

سیگنال گشتاور 
 4WDکوپل 

    R         R T     

سیگنال 
وضعیت مد 

4WD 

R               T     

 چراغ سیگنال
 4WDنشانگر 

        R        T      

چراغ سیگنال 
  ایربگ نشانگر

        R         T --   

سیگنال زاویه 
  فرمان

    R          R  R   T   

خطاي 
  سنسور باران

   R                T 

کنترل برف 
پاك کن 

  خودکار

   R                T 

خطاي سنسور 
  چراغ خودکار

   R                T 
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سیگنال کنترل 
  چراغ خودکار

   R                T 

سیگنال تنظیم 
روشنایی 

داشبورد و پشت 
  آمپر

   R                T 

وضعیت خطاي 
سنسور نور / 

  باران

   R                T 
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  دیاگرام سیم کشی و شماتیک

   CANدیاگرام مداري سیستم ارتباطی  
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[A]  2: مدلWD 4 کنترل یونیت .ESP  .11  ناوبريکانکتور  

[B]  4: مدلWD 5 .  ECM  .12 TCM 

A مدول کنترل   13.  بدون کلید. کنترل یونیت استارت 6  : نماي کانکتورP/S 

[A]  خط شبکه :CAN 7 . سنسور زاویه فرمان  
  

.14 DLC 

 CAN. مقاومت انتهایی SDM 15.  8 . جلو آمپر1

  HVAC  16  .J/C (G306)کنترل یونیت  4WD .9کنترل یونیت  2.

3  .BCM 10 17  . سنسور نور / باران . J/C (E346)  
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  موقعیت اجزاء

 CANموقعیت اجزاي شبکه 
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  SDM.  11  . جلو آمپر4WD 6کنترل یونیت  1.

بدون . کنترل یونیت استارت 12  سنسور زاویه فرمان . ESP 7. کنترل یونیت 2
  کلید

  BCM  13  .J/C (G306).  8  . سنسور نور / باران 3

4 .  ECM .9   مدول کنترلP/S  14 . J/C (E346)  

.5 TCM  مدل)CVT (  .10  کنترل یونیتHVAC .15 DLC 

  مراحل و اطالعات عیب یابی

 CANبررسی شبکه 

هاي DTCو همه  ”Bus check“را تحت  ”Communication Malfunction DTC“با استفاده از دستگاه عیب یاب 
  را بررسی نمائید . CANکنترل مدول هاي متصل به شبکه 

  مرجع  اقدام  شرایط

در یکی از سیستم  DTCتنها تاریخچه 
  ها تشخیص داده می شود .

بررسی مجدد  DTCپس از پاك کردن 
DTC  را انجام دهید . سپس رانندگی

کرده و اگر نتیجه مطلوب بود ، ایراد 
  بوده است . موقت

-  

یکی از سیستم ها  قطعی شبکه در
  تشخیص داده می شود .

عیب یابی قطعی شبکه ارتباطی را انجام 
  دهید .

 Bus offعیب یابی ارتباط 

تنها نبود شبکه در یکی از سیستم ها 
  تشخیص داده می شود .

عیب یابی عدم شبکه ارتباطی را انجام 
  دهید .

-  

عدم نمایش در دستگاه عیب یاب 
  سوزوکی

( دستگاه عیب یاب به هیچ سیستمی 
  وصل 

  نمی شود )

ارتباط دستگاه عیب یاب را با متصل 
کردن آن به خودرویی دیگر بررسی 

  نمائید .

-  

عیب یابی عدم شبکه ارتباطی را انجام 
  دهید .

-  

  ) BUS(فقدان ارتبط و قطعی در CANدرسیستم  DTCجدول 

  شدهشرایط مشاهده   آیتم مشاهده شده DTCشماره 
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  ثبت می شود) DTC(پس از مشاهده 

ECM 

U0073   
به صورت مداوم در یک زمان مشخص  ECM  مدول کنترل BUSقطعی در ارتباط 

   در ارسال و دریافت اطالعات مشکل دارد .

U0101   

به  CANاز طریق  TCMدریافت اطالعات از  TCMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.   

U0121   

از  ®ESPدریافت اطالعات از مدول کنترل  ®ABS ESP /مدول کنترل عدم ارتباط با 
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد 

U0131 

از  P/Sدریافت اطالعات از مدول کنترل   نترل فرمانکمدول  عدم ارتباط با
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

 مشخص ایراد دارد .

U0140   

به  CANاز طریق  BCMدریافت اطالعات از  مدول کنترل بدنه عدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.   

U0141 

دریافت اطالعات از مدول کنترل استارت   عدم ارتباط با مدول کنترل استارت بدون کلید
به صورت مداوم  CANاز طریق  بدون کلید

  در یک زمان مشخص ایراد دارد .

    

TCM  

U0073   
به صورت مداوم در یک زمان مشخص  TCM  مدول کنترل BUSقطعی در 

  در ارسال و دریافت اطالعات مشکل دارد .

U0100   

به  CANاز طریق  ECMدریافت اطالعات از  ECMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.  

U0121   

از  ®ESPدریافت اطالعات از مدول کنترل  ESP®/ ABSعدم ارتباط با مدول کنترل 
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد
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U0140   

به  CANاز طریق  BCMدریافت اطالعات از  BCMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.  

 ®ESPمدول کنترل 

U0073  

به صورت مداوم در یک  ®ESPمدول کنترل  مدول کنترل BUSقطعی در 
زمان مشخص در ارسال و دریافت اطالعات 

 مشکل دارد .

U0100  

به  CANاز طریق  ECMدریافت اطالعات از  ECMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0101  

به  CANاز طریق  TCMدریافت اطالعات از  TCMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0114  

به  CANاز طریق  4WDدریافت اطالعات از  4WDمدول کنترل عدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0126   

از  دریافت اطالعات از سنسور زاویه فرمان سنسور زاویه فرمان ارتباط باعدم 
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد .

U0134   

از  دریافت اطالعات از مدول کنترل فرمان عدم ارتباط با مدول کنترل فرمان
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد .

U0140   

 CANاز طریق  BCMدریافت اطالعات از  مدول کنترل بدنه عدم ارتباط با 
به صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد 

 دارد .

HVAC  

U0073  

به صورت مداوم در یک  HVACمدول کنترل   یونیت کنترل BUSقطعی در 
زمان مشخص در ارسال و دریافت اطالعات 

 مشکل دارد .
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U0100   

به  CANاز طریق  ECMدریافت اطالعات از  ECMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0140   

به  CANاز طریق  BCMدریافت اطالعات از   BCMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0155   

 CANاز طریق  آمپردریافت اطالعات از جلو   جلو آمپرعدم ارتباط با 
به صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد 

 دارد .

BCM  

U0073   
به صورت مداوم در یک زمان مشخص  BCM  مدول کنترل BUSقطعی در 

  در ارسال و دریافت اطالعات مشکل دارد .

U0100   

به  CANاز طریق  ECMدریافت اطالعات از  ECMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.  

U0101   

به  CANاز طریق  TCMدریافت اطالعات از  TCMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0114   

به  CANاز طریق  4WDدریافت اطالعات از  4WDمدول کنترل عدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0121   

از  ®ESPدریافت اطالعات از مدول کنترل  ESP®/ ABSعدم ارتباط با مدو.ل کنترل 
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد

U0126   

از  دریافت اطالعات از سنسور زاویه فرمان زاویه فرمانسنسور عدم ارتباط با 
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد .

U0131   

از  دریافت اطالعات از مدول کنترل فرمان مدول کنترل فرمانعدم ارتباط با 
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد .
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U0144   

بدون استارت  مدول کنترلبا  CANعدم ارتباط
 کلید 

دریافت اطالعات از مدول کنترل استارت 
به صورت مداوم  CANاز طریق  بدون کلید

 در یک زمان مشخص ایراد دارد .

U0151   

مدول کنترل نگهدارنده ها دریافت اطالعات از  مدول کنترل نگهدارنده هاعدم ارتباط با 
به صورت مداوم در یک زمان  CANاز طریق 

  مشخص ایراد دارد .

U0155   

مجموعه جلو مدول کنترل در  CANعدم ارتباط
  آمپر

 CANاز طریق  دریافت اطالعات از جلو آمپر
به صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد 

  دارد .

U0164   مدول کنترل عدم ارتباط باHVAC  دریافت اطالعات از مدول کنترلHVAC  از
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد .

U0231   

سنسور باران دریافت اطالعات از مدول کنترل  مدول کنترل سنسور بارانعدم ارتباط با 
به صورت مداوم در یک زمان  CANاز طریق 

  مشخص ایراد دارد .

  مدول کنترل استارت بدون کلید

U0073   

به صورت  مدول کنترل استارت بدون کلید  مدول کنترل BUSقطعی در 
مداوم در یک زمان مشخص در ارسال و 

  دریافت اطالعات مشکل دارد .

U0100   

به  CANاز طریق  ECMدریافت اطالعات از   ECMمدول کنترل عدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.  

U0101   

به  CANاز طریق  TCMدریافت اطالعات از  TCMمدول کنترل عدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0140   

به  CANاز طریق  BCMدریافت اطالعات از    BCMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.  

U0155   از طریق  دریافت اطالعات از جلو آمپر   عدم ارتباط با مدول کنترل جلو آمپرCAN 
به صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد 
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  دارد .

  جلو آمپر

U0073   

به صورت مداوم در  مدول کنترل جلو آمپر  مدول کنترل BUSقطعی در 
یک زمان مشخص در ارسال و دریافت 

  اطالعات مشکل دارد .

U0100   

به  CANاز طریق  ECMدریافت اطالعات از  ECMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.  

U0101   

به  CANاز طریق  TCMدریافت اطالعات از  TCMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0121   

از  ®ESPدریافت اطالعات از مدول کنترل  ESP®/ ABSعدم ارتباط با مدو.ل کنترل 
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد

U0140  

به  CANاز طریق  BCMدریافت اطالعات از  BCMمدول کنترل عدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

.  

U0151   

مدول کنترل نگهدارنده ها دریافت اطالعات از   مدول کنترل نگهدارنده هاعدم ارتباط با 
به صورت مداوم در یک زمان  CANاز طریق 

  مشخص ایراد دارد .

  P/Sمدول کنترل  

U0073   

به صورت مداوم در یک  P/Sمدول کنترل    مدول کنترل BUSقطعی در 
زمان مشخص در ارسال و دریافت اطالعات 

  مشکل دارد .

U0100   

به  CANاز طریق  ECMدریافت اطالعات از   ECMعدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0126   از  دریافت اطالعات از سنسور زاویه فرمان عدم ارتباط با سنسور زاویه فرمان
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 
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 مشخص ایراد دارد .

U0140   

به  CANاز طریق  BCMدریافت اطالعات از  BCMمدول کنترل عدم ارتباط با 
صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد 

. 

U0155   

 CANاز طریق  دریافت اطالعات از جلو آمپر   عدم ارتباط با مدول کنترل جلو آمپر
به صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد 

  دارد .

 4WD مدول کنترل

U0073   

به صورت مداوم در یک 4WD مدول کنترل  مدول کنترل BUSقطعی در 
زمان مشخص در ارسال و دریافت اطالعات 

  دارد . مشکل

U0100   
به  CANاز طریق  ECMدریافت اطالعات از  ECMعدم ارتباط با 

  صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد .

U0101   
به  CANاز طریق  TCMت از دریافت اطالعا TCMعدم ارتباط با 

 صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد .

U0121   

 /®ESPعدم ارتباط با مدو.ل کنترل 
ABS 

از  ®ESPدریافت اطالعات از مدول کنترل 
به صورت مداوم در یک زمان  CANطریق 

  مشخص ایراد دارد

U0126   

از طریق  دریافت اطالعات از سنسور زاویه فرمان عدم ارتباط با سنسور زاویه فرمان
CAN  به صورت مداوم در یک زمان مشخص

 ایراد دارد .

U0140   
به  CANاز طریق  BCMدریافت اطالعات از  BCMکنترل مدول عدم ارتباط با 

 صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد .

U0155   
به  CANاز طریق  دریافت اطالعات از جلو آمپر   عدم ارتباط با مدول کنترل جلو آمپر

  صورت مداوم در یک زمان مشخص ایراد دارد .

SDM  

U0073   
به صورت مداوم در یک زمان مشخص  SDM  مدول کنترل BUSقطعی در 

  در ارسال و دریافت اطالعات مشکل دارد .
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  عیب یابی عدم ارتباط

  دیاگرام مداري
  مراجعه نمائید . CANدیاگرام مداري سیستم ارتباطی به 

  توجه 
 را انجام داده اید . بررسی سیستم ارتباطیمطمئن شوید قبل از انجام مراحل زیر  •
  رخداد چند خطا باعث بررسی این عیب نمی شود . •

  انجام دهید .اگر قطعی شبکه در یکی از کنترل مدول ها تشخیص داده شده مراحل زیر را بریا عیب یابی 
  متصل نمائید . DLC) کابل دستگاه عیب یاب را به  1
  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  2
براي غیر فعال کردن  ”Communication Bus Check“دستگاه عیب یاب سوزوکی  ”Bus Check“) از منوي  3

  کنترل مدول انتخاب نمائید .
  را از جدول عیب یابی انتخاب نمائید . oتا  a) بر پایه نتایج باال کد  4
  ) عیب یابی را مطابق گزینه انتخاب شده انجام دهید . 5

  

  توجه :
اگر یک کنترل مدول یا سنسور دچار ایرادي شد، قبل از عیب یابی بر طبق فلوچارت به بررسی منبع تغذیه و مدار  •

  بدنه آن پرداخته و از صحت آنها مطمئن شوید .
دو یا بیشتر  "یا  "جدول انتخاب  تشخیص عیب امکان پذیر نمی باشد"اگر انتخاب یک کد عیب یابی مناسب از  •

  را انجام دهید. "BUSعیب یابی قطعی در  "کد قابل  انتخاب براي تشخیص عیب وجود دارد بخش 
ات سیستم دیاگرام مدار "از  [O]تا  CAN [a]در اتصال شبکه  Oتا  Aکد هاي تشخیص عیب جاري  •

  است." CANارتباطی

  

  کد تشخیص عیب جاري  سنسور/کنترل یونیت بدون ارتباط

 ] CAN ] aهمه کنترل مدول هاي 

، سنسور زاویه فرمان ، کنترل  ECM  ،BCM  ،TCMو  ESP/ABSکنترل یونیت 
کنترل  ، بدون کلیدکنترل یونیت استارت ،  SDM، سنسور نور / باران ،  HVACیونیت 

] b [  

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 234 

  4WDیونیت 
 

 ] 4WD  ] c، کنترل یونیت  ECM  ،BCM  ،TCMو  ESP/ABSکنترل یونیت 

  ) 4WD( مدل  ] d [  ) P/S )2WD، مدول کنترل  ECM  ،BCM  ،TCMو  ESP/ABSکنترل یونیت 

 ) 2WD( مدل ] e [ بدون کلید کنترل یونیت استارت 

  ] f [ سنسور زاویه فرمان

SDM ] g [ 

  ] HVAC  ] hکنترل یونیت 

 ] i [ سنسور نور / باران

  ) 4WD( مدل ] j [  ) P/S )4WD، مدول کنترل  ECM  ،BCM  ،TCMو  ESP/ABSکنترل یونیت 

 ] P/S )4WD (  ] k، مدول کنترل  ECM  ،TCMو  ESP/ABSکنترل یونیت 

ECM  ،TCM  مدول کنترل ،P/S )4WD (  ] l [ 

ECM ] m [  

TCM ] n [ 

  ] P/S ] oمدول کنترل 

  عیب یابی 
  روش عیب یابی

 ] a [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

 CANبررسی مدار ارتباطی   1

  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
 را جدا کنید. جلو آمپرکانکتور  )2
و  DLCاتصال مناسب در کانکتور هاي  )3

 را بررسی کنید.جلو آمپر 
اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4

را تعمیر دسته سیم مربوطه   بروید 2به مرحله 
  کنید.
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بین کانکتور  ] CAN ] aارتباطی 
DLC  را بررسی کنید. جلو آمپرو 

  آیا شرایط مناسب است؟

 جلو آمپر مقاومت مداربررسی   2

 کانکتور جلو آمپر را جدا کنید. )1
را جدا  ECMمربوط به  E01کانکتور  )2

 کنید.
و  ”G211-6“مقاومت ترمینال هاي  )3

“G211-14”  کانکتورDLC را 
 اندازه گیري نمائید . 

  است؟اهم  134تا  114مقاومت آیا 

به عیب یابی قطعی شبکه  
 مراجعه نمائید .

 DTCجلو آمپر را تعویض و 
  را بررسی مجدد نمائید .

 

 ] b [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  را جدا نمائید .کابل منفی باتري  )1
مدول  G04کانکتور جلو آمپر کانکتور  )2

را جدا  کنترل استارت بدون کلید
 کنید.

را جلو آمپر اتصال مناسب در کانکتور  )3
 بررسی کنید.

اگر مناسب است ، قطع شدگی در  )4
بین کانکتور  جلو  CANمدار ارتباطی 

مدول کنترل استارت بدون آمپر و 
  را بررسی کنید. کلید

  مناسب است؟آیا شرایط 

جلو آمپر را تعویض و 
DTC  را بررسی مجدد

 نمائید .

تعمیر قطعات معیوب زیر را 
  نمائید . یا تعویض

 CANمدار ارتباطی  •
 J/Cبین جلو امپر و 

 را تعمیر کنید.
• J/C “G306”  

 خراب است .

  

 

 ] c [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

تعمیر یا قطعات معیوب زیر را را  4WDمدول کنترل   CANبررسی مدار ارتباطی   1
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  منفی باتري را جدا نمائید .کابل  )1
و کانکتور  4WDکانکتور مدول کنترل  )2

G04 را  مدول کنترل استارت بدون کلید
 جدا کنید.

اتصال مناسب در کانکتور مدول کنترل  )3
4WD .را بررسی کنید 

اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4
بین کانکتور  مدول  CANارتباطی 
مدول کنترل استارت و  4WDکنترل 
  را بررسی کنید. کلیدبدون 

  آیا شرایط مناسب است؟

را  DTCتعویض و 
 بررسی مجدد نمائید .

  نمائید .تعویض 
مدار ارتباطی  •

CAN  بین مدول
و  4WDکنترل 

J/C .را تعمیر کنید 
• J/C “G306” 

 خراب است .
 اتصال ضعیف •

کانکتورهاي  
“G211”  و
“L374”  

  
 ] d [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
و  BCMمدول کنترل  L03کانکتور  )2

مدول کنترل استارت  G04کانکتور 
 را جدا کنید. بدون کلید

را  BCMاتصال مناسب در کانکتور  )3
 بررسی کنید.

مناسب است ، قطع شدگی  اتصاالت اگر )4
بین  ] CAN ] dدر مدار ارتباطی 

مدول کنترل استارت و  BCMکانکتور  
  را بررسی کنید. بدون کلید

  آیا شرایط مناسب است؟

BCM  را تعویض وDTC 
 را بررسی مجدد نمائید .

تعمیر قطعات معیوب زیر را 
  نمائید .یا تعویض 

مدار ارتباطی  •
CAN  بین مدول

و  BCMکنترل 
J/C  را تعمیر
 کنید.

• J/C “G306”  
 خراب است .

•  
 اتصال ضعیف •

کانکتورهاي  
“G341”  و“L374”  

 

 ] e [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1

مدول کنترل استارت بدون 
را  DTCرا تعویض و  کلید

قطعات معیوب زیر را 
  تعمیر یا تعویض نمائید .
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و  BCMمدول کنترل  L03کانکتور  )2
مدول کنترل استارت  G04کانکتور 

 را جدا کنید. بدون کلید
مدول کنترل اتصال مناسب در کانکتور  )3

 را بررسی کنید. استارت بدون کلید
اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4

بین کانکتور   ] CAN ] eارتباطی 
BCM  مدول کنترل استارت بدون و
  را بررسی کنید. کلید

  آیا شرایط مناسب است؟

مدار ارتباطی  • بررسی مجدد نمائید .
CAN  بین مدول

استارت کنترل 
 J/Cو  بدون کلید

 را تعمیر کنید.
• J/C “G306”  

 خراب است .

  

  
 ] f [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  نمائید . کابل منفی باتري را جدا )1
کانکتور سنسور زاویه فرمان و کانکتور  )2

G04 مدول کنترل استارت بدون کلید 
 را جدا کنید.

اتصال مناسب در کانکتور سنسور زاویه  )3
 فرمان را بررسی کنید.

اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4
بین کانکتور   ] CAN ] fارتباطی 

مدول کنترل سنسور زاویه فرمان و 
  را بررسی کنید. یداستارت بدون کل
  آیا شرایط مناسب است؟

سنسور زاویه فرمان را 
را بررسی  DTCتعویض و 

 مجدد نمائید .

قطعات معیوب زیر را 
  تعمیر یا تعویض نمائید .

مدار ارتباطی  •
CAN  بین

سنسور زاویه 
را  J/Cفرمان و 

 تعمیر کنید.
• J/C “G306”   

 خراب است .
  

  
 

 ] g [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1

SDM  را تعویض وDTC  را
 بررسی مجدد نمائید .

قطعات معیوب زیر را 
  تعمیر یا تعویض نمائید .
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و  SDMمدول کنترل  G11کانکتور  )2
مدول کنترل استارت  G04کانکتور 

 را جدا کنید. بدون کلید
اتصال مناسب در کانکتور را بررسی  )3

 کنید.
اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4

بین کانکتور   ] CAN ] gارتباطی 
SDM  مدول کنترل استارت بدون و
  را بررسی کنید. کلید

  آیا شرایط مناسب است؟

مدار ارتباطی  •
CAN  بین
SDM  وJ/C  را

 تعمیر کنید.
• J/C “G306”    

 خراب است .

 

  

  
 ] h [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
و  HVACکانکتور مدول کنترل  )2

مدول کنترل استارت  G04کانکتور 
 را جدا کنید. بدون کلید

مدول کنترل اتصال مناسب در کانکتور  )3
 را بررسی کنید. استارت بدون کلید

اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4
بین کانکتور   ] CAN ] hارتباطی 
HVAC  مدول کنترل استارت بدون و

  را بررسی کنید. کلید
  آیا شرایط مناسب است؟

را  HVACمدول کنترل 
را بررسی  DTCتعویض و 

 مجدد نمائید .

قطعات معیوب زیر را 
  تعمیر یا تعویض نمائید .

مدار ارتباطی  •
CAN ] h [  بین

مدول کنترل 
HVAC  وJ/C 

 را تعمیر کنید.
• J/C “G306”  

 خراب است .
 
  

  
 ] i [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
کانکتور سنسور نور / باران و کانکتور  )2

سنسور نور / باران را 
را بررسی  DTCتعویض و 

 مجدد نمائید .

زیر را  قطعات معیوب
  تعمیر یا تعویض نمائید .

مدار ارتباطی  •
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G04 را  مدول کنترل استارت بدون کلید
 جدا کنید.

را  BCMاتصال مناسب در کانکتور  )3
 بررسی کنید.

اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4
بین کانکتور سنسور  ] CAN ] iارتباطی 

مدول کنترل استارت بدون نور / باران و 
  را بررسی کنید. کلید

  آیا شرایط مناسب است؟

CAN  بین
سنسور نور / باران 

را تعمیر  J/Cو 
 کنید.

• J/C “G306”  
 خراب است .

 
 اتصال ضعیف •

کانکتورهاي  
“G341”  و
“L374” 

 اتصال ضعیف •
کانکتورهاي  

“K152”  و“L383”  

 

 ] j [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

 CANبررسی مدار ارتباطی   1

  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
 L03و  4WDکانکتورهاي مدول  )2

 را جدا کنید.  BCMمدول 
اتصال مناسب در کانکتور هاي مدول  )3

را بررسی  BCMو  4WDکنترل 
 کنید.

اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4
بین کانکتور مدول  ] CAN ] jارتباطی 
را بررسی  BCMو  4WDکنترل 

 کنید.

  آیا شرایط مناسب است؟

دسته سیم معیوب را   بروید 2به مرحله 
  تعویض یا تعمیر نمائید .

 CANبررسی مقاومت مدار ارتباطی   2

را جدا  4WDکانکتور مدول کنترل  )1
 کنید.

 و ”L03-4“مقاومت ترمینال هاي  )2
 “L03-5”  کانکتورBCM را 
 اندازه گیري نمائید . 

BCM  را تعویض وDTC 
 را بررسی مجدد نمائید 

را  4WDمدول کنترل 
را بررسی  DTCتعویض و 

  مجدد نمائید .

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 240 

  اهم است؟ 134تا  114آیا مقاومت 

 

 ] k [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

 CANبررسی مدار ارتباطی   1

  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
مدول  L05و  ESPکانکتورهاي مدول  )2

BCM  .را جدا کنید 
اتصال مناسب در کانکتور هاي مدول  )3

 را بررسی کنید. BCMو  ESPکنترل 
اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4

بین کانکتور مدول  CANارتباطی 
 را بررسی کنید. BCMو  ESPکنترل 

  آیا شرایط مناسب است؟

دسته سیم معیوب را   بروید 2به مرحله 
  تعویض یا تعمیر نمائید .

 CANبررسی مقاومت مدار ارتباطی   2

 را وصل کنید. BCMکانکتور  )1
 و ”L09-2“مقاومت ترمینال هاي  )2

 “L09-15”  مدول کنترل کانکتور
ESP را 

 اندازه گیري نمائید . 

  اهم است؟ 134تا  114آیا مقاومت 

را  ESPمدول کنترل 
را بررسی  DTCتعویض و 

  مجدد نمائید.

BCM  را تعویض وDTC 
  را بررسی مجدد نمائید .

 

 ] l [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
و کانکتور  ESPکانکتور مدول کنترل  )2

E01  مدولECM .را جدا کنید 
را  ECMاتصال مناسب در کانکتور  )3

 بررسی کنید.

را  ESPمدول کنترل 
را بررسی  DTCتعویض و 

 مجدد نمائید .

قطعات معیوب زیر را 
  تعمیر یا تعویض نمائید .

مدار ارتباطی  •
CAN  مدول بین

و  ESPکنترل 
J/C  را تعمیر
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اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4
و  ECMبین کانکتور   CANارتباطی 

  را بررسی کنید. ESPمدول کنترل 
  آیا شرایط مناسب است؟

 کنید.
• J/C “E346”  

 خراب است .
 
  

 ] m [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
و کانکتور  ESPکانکتور مدول کنترل  )2

E01  مدولECM .را جدا کنید 
را  ECMاتصال مناسب در کانکتور  )3

 بررسی کنید.
اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4

و  ECMبین کانکتور   CANارتباطی 
  را بررسی کنید. ESPمدول کنترل 

  آیا شرایط مناسب است؟

ECM  را تعویض وDTC  را
 بررسی مجدد نمائید .

قطعات معیوب زیر را 
  تعمیر یا تعویض نمائید .

مدار ارتباطی  •
CAN  مدول بین

و  ESPکنترل 
J/C  را تعمیر
 کنید.

• J/C “E346”  
 خراب است .

 
  

 ] n [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
و TCMمربوط به  E19کانکتور  )2

را جدا  ECMمدول  E01کانکتور 
 کنید.

را  TCMاتصال مناسب در کانکتور  )3
 بررسی کنید.

اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4
و  ECMبین کانکتور   CANارتباطی 

TCM .را بررسی کنید  
  آیا شرایط مناسب است؟

TCM  را تعویض وDTC  را
 بررسی مجدد نمائید .

قطعات معیوب زیر را 
  تعمیر یا تعویض نمائید .

مدار ارتباطی  •
CAN  بینTCM 

را تعمیر  J/Cو 
 کنید.

• J/C “E346”  
 .خراب است 

 
  

  

www.CarGarage.ir



 کیزاشی نوع خودرو:  کنترلسیستم هاي  :فصل عنوان

 242 

 ] o [کد تشخیص عیب جاري: 

  خیر  بلی  اقدام  مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی   1
  کابل منفی باتري را جدا نمائید . )1
و  P/Sمدول کنترل  E10کانکتور  )2

را جدا  ECMمدول  E01کانکتور 
 کنید.

اتصال مناسب در کانکتور مدول کنترل  )3
P/S .را بررسی کنید 

اگر مناسب است ، قطع شدگی در مدار  )4
و  ECMبین کانکتور   CANارتباطی 

  را بررسی کنید. P/Sمدول کنترل 
  آیا شرایط مناسب است؟

را  P/Sمدول کنترل 
را بررسی  DTCتعویض و 

 مجدد نمائید .

قطعات معیوب زیر را 
  تعمیر یا تعویض نمائید .

مدار ارتباطی  •
CAN  بین مدول

و  P/Sکنترل 
J/C  تعمیر را
 کنید.

• J/C “E346”  
 خراب است .

 
  

  

  BUSعیب یابی در قطعی سیم  
 

  توجه 
  را انجام داده اید . CAN بررسی سیستم ارتباطیمطمئن شوید قبل از انجام مراحل زیر  •

  دیاگرام مداري
  مراجعه نمائید . CANبه دیاگرام مداري شبکه 

توسط دستگاه  CANیا امکان ارتباط به یونیت / سنسورها با  اگر قطعی شبکه در یکی از کنترل مدول ها تشخیص داده شده 
  عیب یابی انجام دهید . ايمراحل زیر را برعیب یاب امکان نداشت 

اط با عیب یاب در هر یک از یونیت هاي کنترل مشاهده شد  ، یا امکان برقراري ارتب BUSدر هنگامیکه قطعی سیم  
  زیر را انجام دهید. بازبینیسوزوکی وجود ندارد ، رویه 

  متصل نمائید . DLCقرار دارد ، اسیلوسکوپ یا دستگاه عیب یاب را به  OFF) در حالیکه سوئیچ در موقعیت  1
موج هاي زیر را ) در حالیکه سوئیچ باز است با استفاده از اسیلوسکوپ یا عملکرد اسیلوسکوپ دستگاه عیب یاب شکل  2

  بررسی نمائید .

  شماره ترمینال  پراب  کانال
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1  +  G211-6  

  بدنه  -

2  +  G211-14  

  بدنه  -

  
) شکل موج به دست آمده را با شکل موج داده شده بعنوان مرجع بررسی مقایسه نمائید . بیشترین شباهت شکل موج  3

  سیگنال را پیدا کرده و ایراد سیستم را تشخیص دهید .
  عیب یابی را انجام دهید . ) 4

  شکل موج مرجع 
  توجه :

موارد نشان داده شده در زیر شکل موج هاي بدست آمده از عملگر اسیلوسکوپ در عیب یاب سوزوکی که به  •
  عنوان یک مثال در مرجع می باشد.

  CANبه صورت نمونه مابین شکل موج هاي ارتباطی   "مثال هاي شکل موج هاي غیر عادي "شکل موج ها در  •
مابین وقایع غیر عادي انتخاب شده اند.. اگرچه ،براي  شکل موج مشابه لزوماً امکان  مشاهده وجود ندارد. بنابراین 

اهت را به شکل موج مشاهده شده دارد از ، در شناسایی مقدار نابهحنجاري ، یک شکل موجی که بشترین شب
  انتخاب می شود. " مثال هاي شکل موج هاي غیر عادي"بخش 
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  شکل موج عادي

  تشریح  شکل موج نرمال

  

مرجع ولتاژ براي هر دو سیگنال 
CAN HIGH و سیگنالCAN 

LOW 2.5 .ولت است  
شکل موج سیگنال سیگنال 

CAN High 3.5 -2.5  ولت
 CAN Lowاست و سیگنال 

  ولت است . 2.5- 1.5
سیگنال “براي جزئیات ، به 

 "مربوط به  "CANارتباطی 
بخش تعریف سیستم ارتباطی 

CAN" .مراجعه کنید  
[A] سطح بدنه هر کانال :  [D]  سیگنال 1: شکل موج کانال)HCAN (  

[B] : Volt/divهر کانال  [E]  سیگنال 2: شکل موج کانال)LCAN (  

[C] : Time/dهر کانال    

  شکل موج غیر نرمال

  تشریح  خصوصیات شکل موج  دالیل ایراد

موارد ناشی از 
اتصال کوتاه شدن 
به بدنه سیگنال 

CAN HIGH  و
 CAN/یا سیگنال 

LOW 

    

 CANوقتیکه  سیم سیگنال 
High.اتصال کوتاه به بدنه می شود  

و  CAN HIGHهر دو  سیگنال 
ثابت  بدنهبه  CAN LOWسیگنال 

  )ولت  0شده اند (
 CANوقتیکه سیم سیگنال 

LOW اتصال کوتاه به بدنه می شود 

سطح مرجع از هر دو سیگنال 
CAN HIGH  و سیگنالCAN 

LOW 0 .است  
نوسان غیر عادي شکل  •

 CANموج سیگنال 
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High   ولت  3و  0بین
 است 

 CAN LOWسیگنال  •
  ولت می باشد. 0ثابت 

موارد ناشی از 
مدار باز شدن 

 CANسیگنال 
HIGH  و /یا

 CANسیگنال 
LOW  

 

    

 CANمدار باز شدن سیم سیگنال 
 باال

و سیگنال  CAN HIGHسیگنال  
CAN LOW  به صورت ناپایدار و

متمایل به نمایش یک مقدار کمتر 
  )ولت  است. 2.5از وضعیت عادي (

 CANشکل موج سیگنال  •
HIGH : 3.5 V - 
1.0 V  

:  CAN LOWسیگنال   •
2.5 V - 1.0 V.  

 CANمدارباز شدن سیم سیگنال 
LOW  

و سیگنال  CAN HIGHسیگنال 
CAN LOW  به صورت ناپایدار و

دار بیشتر از متمایل به نمایش مق
  )ولت  است. 2.5وضعیت عادي (

 CANشکل موج سیگنال  •
HIGH  :2.5 V  - 
4.0 V 

 : CAN LOWسیگنال  •
1.5 V  -  4.0 V.  

اتصال کوتاه 
شدن به مدار 

تغذیه 
  ولت).12اصلی(

 

اتصال  CAN Highاگر سیگنال 
ولت و مقدار  12کند مقدار آن برابر 

CAN Low  ولت می  12تا  2بین
  شود .

 12به CAN Low اگر سیگنال
ولت اتصال کند ، هر دو سیگنال 

CAN High و سیگنالCAN 
Low  12هردو به صورت ثابت شده 
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  ولت هستند .    
  

اتصال کوتاه شدن 
به مدارتغذیه 

 ولت)5اصلی (

    

اتصال  CAN Highاگر سیگنال 
ولت و  5ند مقدار هر دو  برابر ک

شکل موج اسیلوسکوپ نامنظم 
  خواهدبود .

:  CAN Highمقدار  •
5.0 V - 4.5 V  

:  CAN Lowمقدار  •
5.0 V - 1.5 V  

ولت  5به CAN Low اگر سیگنال
 CANاتصال کند ، هر دو سیگنال 

High و سیگنالCAN Low  برابر
ولت بوده اما شکل موج آنها  5

ولت  5.0 – 2.5نامنظم و بین 
  خواهد بود . 

اتصال کوتاه شدن 
سیم سیگنال 

CAN HIGH  و
سیم سیگنال 

CAN LOW  به
 یکدیگر

  

و  CAN HIGHهر دو سیگنال 
هردو به  CAN Lowسیگنال 

  . ولت هستند 2.5صورت ثابت شده 

 

 عیب یابی

 

 عیب یابی را مطابق رویه عیب یابی زیر انجام دهید.
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  توجه
با استفاده از عیب یاب سوزوکی در هر مرحله از عیب یابی  ، با استفاده از  BUSدر هنگام بررسی قطعی در سیم   •

  جدول عیب یابی زیر معین کنید که آیا وضعیت کنترل یونیت مناسب است  یا خیر .
  قبل از کار با دستگاه عیب یاب دفترچه راهنماي آن را مطالعه نمائید . •
  مراجعه نمائید .  BUSبررسی شبکه ه با دستگاه عیب یاب به هنگام بررسی شبک •

  

 BUSبررسی شبکه 

 BUSنمایش بررسی قطعی در سیم    نوع وضعیت

) نمایش داده شده و رنگ صفحه CANتمام سنسور ها و یونیت هاي کنترل (مرتبط با  •  عادي
  نمایش سفید است .

  دقیقه شود. 1بیشتراز  بازبینیوضعیت باال بدون تغیر باقی می ماند تا زمانی که  •

  ) نمایش داده نمی شوند.CANهر یک از سنسور ها و یونیت هاي کنترل (مرتبط با  •  غیر عادي
  ) تغییر می کند.CANنمایشگر هر یک از سنسور ها و یونیت هاي کنترل (مرتبط با  •
 ) که نشان داده میCANرنگ صفحه نمایش سنسور ها و یونیت هاي کنترل (مرتبط با  •

 شوند خاکستري یا سبز روشن است.
  نمی تواند انجام شود. BUSبررسی قطعی در  •

مشخصه هاي خودرو را بررسی کرده و نصب کنترل یونیت ها قبل ازبازدید فرا بگیرید. سپس ، رویه عیب یابی را انجام 
  دهید.

 خیر بلی اقدام مرحله

  CANبررسی مدار ارتباطی  1
 نمائید .کابل منفی باتري را جدا  )1
کانکتور تمام یونیت هاي کنترلی و سنسورهاي مرتبط با  )2

CAN .را جدا کنید  
در تمام  CANاتصال مناسب در کانکتور هاي مدار ارتباطی  )3

با  را CANیونیت هاي کنترلی و سنسورهاي مرتبط با 
DLC  .بررسی کنید 

 2موارد زیر را بر مبناي نتایج مرحله اگر مناسب است ، )4
 .بررسی نمائید 

  مراحل عیب یابی
  CANقطع شدگی در مدار ارتباطی  •
 تصال کوتاه به مدار تغذیه اصلی ا  •
 اتصال کوتاه به مدار بدنه   •

بروید 2به مرحله  دسته سیم معیوب را  
تعمیر یا تعویض 

 نمائید .
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 اتصال کوتاه سیم ها به یکدیگر   •
 آیا شرایط مناسب است؟

  ECMبررسی مقاومت ترمینالهاي  2
  متصل کنید. ECMرا به  E01کانکتور )  1
در کانکتور  ”E09-16“و  ”E09-3“ مقاومت ترمینالهاي )  2

  : ESPکنترل یونیت 
  اهم است ؟134-114آیا مقاومت 

بروید 3به مرحله   ECM  تعویض را 
را  DTCو  کرده

 . دوباره بررسی کنید

  در جلو آمپر  CANبررسی مقاومت پایانه هاي  3
 جلو آمپر وصل کنید. کانکتور را به)1

را  DLC  کانکتور G211-14و G211-6مقاومت پایانه هاي )2
  کنید. اندازه گیري

  اهم است ؟134-114آیا مقاومت 

 2WDبراي مدل 
و براي   5به مرحله 

4WD  4به مرحله 
 بروید.

 جلو آمپربا یک 
و  سالم  تعویض کرده

DTC  دوباره را
 د .بررسی کنی

  
4  

، مدول  ESP، مدول کنترل  ECMر و و جلو آمپ BCMبررسی 
  ، مدول کنترل استارت بدون کلید  4WDکنترل 

،  ESP، مدول کنترل  ECMو جلو آمپر و  BCMکانکتور  )1 
 وصل کنید.، مدول کنترل استارت بدون کلید را  4WDمدول کنترل 

  تصل کنید.بل منفی باتري را مکا)2 
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  3 
  دستگاه عیب یاب  ”Bus Check“)از منوي 4 
 “Communication Bus Check” . را انتخاب نمائید  
و جلو آمپر و  BCMبراي  CAN) بررسی نمائید که شبکه  5 

ECM  مدول کنترل ،ESP  4، مدول کنترلWD  مدول کنترل ،
  استارت بدون کلید شرایط مناسبی داشته باشد .

  آیا شبکه مناسب است ؟

بررسی ارتباطات را 
مطابق سنسورها و 
کنترل مدول هاي 
  متصل انجام دهید .

بروید. 6به مرحله   

، مدول کنترل استارت بدون  ESP، مدول کنترل  BCMبررسی   5
 ECMو کلید 

، و مدول کنترل استارت  ESP، مدول کنترل  BCMکانکتور  )1 
 وصل کنید.بدون کلید را 

  )کابل منفی باتري را متصل کنید.2 

بررسی ارتباطات را 
مطابق سنسورها و 
کنترل مدول هاي 
  متصل انجام دهید .

بروید. 7به مرحله   
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  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  3 
  دستگاه عیب یاب  ”Bus Check“)از منوي 4 
 “Communication Bus Check” . را انتخاب نمائید  
، مدول کنترل  BCMبراي  CAN) بررسی نمائید که شبکه  5 

ESP  مدول کنترل استارت بدون کلید شرایط مناسبی داشته باشد ،
.  

  آیا شبکه مناسب است ؟

 4WDبررسی مدول کنترل   6

  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  1
 نمائید. جدارا  4WDکانکتور مدول کنترل  )2 

) با استفاده از سرویس سیم ها کانکتورهاي زیر مدول کنترل 3 
4WD .را متصل کنید  
 ”L14-23“و  ”L14-20“بین ترمینال هاي   •
  ”L14-22“و  ”L14-26“بین ترمینال هاي   •

  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت 4 
  دستگاه عیب یاب  ”Bus Check“) از منوي 4 
 “Communication Bus Check” . را انتخاب نمائید  
، مدول کنترل  BCMبراي  CAN) بررسی نمائید که شبکه  5 

ESP  ، مدول کنترل استارت بدون کلید ،ECM   شرایط مناسبی
  داشته باشد .

  آیا شبکه مناسب است ؟

 4WDمدول کنترل 
را  DTCرا تعویض و 

بررسی مجدد نمائید 
.  

بروید. 7به مرحله   

  BCMارتباط شبکه بررسی   7
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
مدول کنترل سرویس سیم ها را از کانکتور  4WD) براي مدل  2

4WD  4جدا کرده و سپس کانکتور را به مدول کنترلWD  متصل
  نمائید .

  را جدا نمائید . E05  ،BCMو  L03) کانکتورهاي  3
را متصل  BCMبا استفاده از سرویس سیم ها کانکتورهاي زیر )  4

  کنید.
 ”E03-5“و  ”E05-5“بین ترمینال هاي   •

BCM  را تعویض و
DTC  را بررسی

  مجدد نمائید .

  بروید. 8به مرحله 
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  ”E03-4“و  ”E05-6“بین ترمینال هاي   •
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  5
  دستگاه عیب یاب  ”Bus Check“) از منوي  6
 “Communication Bus Check” . را انتخاب نمائید  
، مدول کنترل  ECMبراي  CAN) بررسی نمائید که شبکه  7

4WD  ، مدول کنترل استارت بدون کلید ،ECM   و جلو آمپر
  شرایط مناسبی داشته باشد .
  آیا شبکه مناسب است ؟

    ESPارتباط مدول کنترل بررسی   8
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
جدا کرده و سپس  BCM) سرویس سیم ها را از کانکتور  2

  متصل نمائید . BCMکانکتور را به 
  را جدا نمائید .  ESP) کانکتورهاي مدول کنترل  3
با استفاده از سرویس سیم ها کانکتورهاي زیر مدول کنترل )  4

ESP .را متصل کنید  
 ”E09-2“و  ”E09-3“بین ترمینال هاي   •
  ”E09-15“و  ”E09-16“بین ترمینال هاي   •

  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  5
  دستگاه عیب یاب  ”Bus Check“) از منوي  6
 “Communication Bus Check” . را انتخاب نمائید  
، مدول کنترل  BCMبراي  CAN) بررسی نمائید که شبکه  7

4WD  کنترل استارت بدون کلید ، ، مدولECM   و جلو آمپر
  شرایط مناسبی داشته باشد .
  آیا شبکه مناسب است ؟

 ESPمدول کنترل 
را  DTCرا تعویض و 

بررسی مجدد نمائید 
.  

  بروید. 9به مرحله 

  ارتباط جلو آمپر  بررسی   9
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
جدا کرده و   ESP) سرویس سیم ها را از کانکتور مدول کنترل  2

  متصل نمائید .  ESPسپس کانکتور را به مدول کنترل 
  ) جلو آمپر را تعویض نمائید . 3

(جلو آمپر  پایان .
  ایراد دارد)

  بروید. 10به مرحله 
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  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  4
  دستگاه عیب یاب  ”Bus Check“) از منوي  5
 “Communication Bus Check” را انتخاب نمائید .  
، مدول کنترل  BCMبراي  CAN) بررسی نمائید که شبکه  6

4WD  ، مدول کنترل استارت بدون کلید ،ECM   و جلو آمپر
  شرایط مناسبی داشته باشد .
  آیا شبکه مناسب است ؟

 ECMارتباط بررسی   10

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
2  (ECM . را تعویض نمائید  
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  3
  دستگاه عیب یاب  ”Bus Check“) از منوي  4
 “Communication Bus Check” . را انتخاب نمائید  
، مدول کنترل  BCMبراي  CAN) بررسی نمائید که شبکه  5

4WD  ، مدول کنترل استارت بدون کلید ،ECM   و جلو آمپر
  شرایط مناسبی داشته باشد .
  آیا شبکه مناسب است ؟

ایراد  ECM(  پایان .
  دارد )

مدول کنترل استارت 
تعویض را  بدون کلید

را بررسی  DTCو 
  مجدد نمائید .

  
  بررسی شبکه

  سنسور زاویه فرمان
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  وصل نمائید .) کانکتور سنسور زاویه فرمان را  2
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  3
  را انتخاب نمائید . ”Communication Bus Check“دستگاه عیب یاب   ”Bus Check“) از منوي  4
  هنوز به مدول کنترل و سنسور متصل است و سنسور زاویه فرمان بدرستی کار می کند . CAN) تائید نمائید که شبکه  5
  را بررسی مجدد نمائید . DTCفت شد ، سنسور زاویه فرمان را تعویض و ) اگر ایرادي یا 6

SDM   
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
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  وصل نمائید . SDMرا به  G11) کانکتور  2
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  3
  نمائید . را انتخاب ”Communication Bus Check“دستگاه عیب یاب   ”Bus Check“) از منوي  4
  بدرستی کار می کند . SDMهنوز به مدول کنترل    و سنسور متصل است و  CAN) تائید نمائید که شبکه  5
  را بررسی مجدد نمائید . DTCرا تعویض و  SDM) اگر ایرادي یافت شد ،  6

     HVACمدول کنترل 
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  را متصل نمائید . HVAC) کانکتور مدول کنترل  2
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  3
  را انتخاب نمائید . ”Communication Bus Check“دستگاه عیب یاب   ”Bus Check“) از منوي  4
بدرستی کار می  HVACهنوز به مدول کنترل  و سنسور متصل است و مدول کنترل  CAN) تائید نمائید که شبکه  5

  کند .
  را بررسی مجدد نمائید . DTCرا تعویض و  HVACي یافت شد ، مدول کنترل ) اگر ایراد 6

  سنسور نور / باران
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  ) کانکتور سنسور نور / باران  را متصل نمائید . 2
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  3
  را انتخاب نمائید . ”Communication Bus Check“دستگاه عیب یاب   ”Bus Check“) از منوي  4
  هنوز به مدول کنترل  و سنسور متصل است و سنسور نور / باران  بدرستی کار می کند . CAN) تائید نمائید که شبکه  5
  را بررسی مجدد نمائید . DTC) اگر ایرادي یافت شد ، سنسور نور / باران  را تعویض و  6

TCM   
  قرار دهید . OFFالت ) سوئیچ را در ح 1
  متصل نمائید . TCMرا  به ”E19“ ) کانکتور 2
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  3
  را انتخاب نمائید . ”Communication Bus Check“دستگاه عیب یاب   ”Bus Check“) از منوي  4
  بدرستی کار می کند .  TCMهنوز به مدول کنترل  و سنسور متصل است و  CAN) تائید نمائید که شبکه  5
  را بررسی مجدد نمائید . DTCرا تعویض و   TCM) اگر ایرادي یافت شد ،  6

   P/Sمدول کنترل 
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  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  متصل نمائید . P/Sرا  به مدول کنترل ”E10“ ) کانکتور 2
  قرار دهید . ONسوئیچ را در حالت )  3
  را انتخاب نمائید . ”Communication Bus Check“دستگاه عیب یاب   ”Bus Check“) از منوي  4
  بدرستی کار می کند .  P/Sهنوز به مدول کنترل  و سنسور متصل است و مدول کنترل  CAN) تائید نمائید که شبکه  5
  را بررسی مجدد نمائید . DTCرا تعویض و   P/S) اگر ایرادي یافت شد ، مدول کنترل  6

  مورد بررسی شبکهداوري در 

  نمایش بررسی شبکه  داوري

 همه سنسورها و کنترل مدول ها نمایش داده می شوند و پس زمینه آنها سفید رنگ است . •  عادي
  بیشتر از یک دقیقه طول می کشد ، حالت باال بدون تغییر باقی می ماند . بازبینیدر حالیکه  •

 نمایش داده نمی شوند .حتی یکی از  سنسورها و کنترل مدول ها  •  غیر عادي
 رنگ پس زمینه نام سنسورها و کنترل مدول ها خاکستري یا آبی روشن است .  •
 رنگ پس زمینه نام سنسورها و کنترل مدول ها به خاکستري یا آبی تغییر می کند . •
  بررسی شبکه نمی تواند اجرا شود . •

  

  دستگاه عیب یابتجهیزات و 

  دستگاه عیب یاب
  (SUZUKI-SDT)وکی دستگاه عیب یاب سوز

   

  

  

www.CarGarage.ir




