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سيستم هاى الكتريكىسيستم هاى الكتريكى

قوانين عمومى عيب يابى

I. بازرسى ظاهرى قبل از تعمير

1. چك كردن فيوزهاى مربوطه و رله.
2. چك كردن آسيب احتمالى،  شارژ، پاكى سطح و سفتى رابط باترى؛

نكات :
(1) هنگامى كه باترى اتصال زمين سفتى ندارد، تالش براى استارت موتور نكنيد وگرنه اتصال به طور جدى آسيب خواهد ديد.

(2) اگر اتصال زمين قطع شده است، شارژ سريع ممنوع است، در غير اين صورت آسيب را به ديود ژنراتور AC وارد ميشود
AC 3. چك كردن سفتى تسمه ژنراتور

II. شرايط عملكرد رابط دسته سيم
1. ترمينال رابط تميز و محكم شود.

2. همه روابط با فشار اتصاالت, محكم نگاه داشته 
شود .

3.برخى رابط ها كليپ هايى براى اتصال رابط بر روى 
بدنه خودرو و يا ساير قطعات مونتاژ دارند، چك شود 

كه كليپ در جاى خود محكم باشد.

4. برخى رابط ها به دو قفل خودكارمجهز هستند كه بايد باز قبل 
جداكردن رابط باز شوند.

5.براى جدا كردن رابط، از كشيدن دسته سيم  بايد اجتناب گردد، به جاى 
آن، گرفتن رابط (براى آنهايى كه قفل خودكار دارند باز كردن قفل نياز 

است) و جدا كردن آن از قطعه متصل نياز است

6. براى آنهايى كه با پالستيك محافظ شدند و يا آستين الستيك دارند، 
در حال جداكردن  آستين جدا شود

7.قبل از اتصال رابط، اطمينان حاصل كنيد كه ترمينال (B) در جاى خود 
است، بدون خميدگيو يا عيب ديگرى. براى روابط با سوراخ هاى متعدد 
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مطمئن شويد كه تمام سوراخ ها از گريس پر شده(روابط ضد آب 
مستثنى هستند) 

قبل از تعمير1.  چك كردن سفتى نگهدارنده (A) و الستيك 
.(B) مهر و موم

2. رابط را به طور مستقيم قرار دهيد، براى اطمينان از قفل شدن 
كامل.

3. قسمت بااليى را در موقعيت تعيين شده نصب و با كمك تسمه 
هاى اتصال براى هر قسمت محكم كنيد.

4. حذف سيم كليپ با دقت، مراقب باشيد كه به اتصاالت آسيب 
 (A) اتصاالت آسيب وارد نشود

5. انبردست را از طريق يك سوراخ در يك زاويه خاص به سمت 
پايين سيم كليپ سر دهيد و پس قسمتى كه قابل باز شدن است 

را به باال فشار دهيد تا كليپ سيم شل شود

6. پس از درست كردن كليپ سيم، اطمينان حاصل كنيد كه  با 
ديگر اجزاى متحرك تداخل نداشته باشد.

7. هارنس را دور از لوله هاى اگزوز و قطعات گرمايشى ديگر، 
اجزاى لبه تيز،و پيچ ها نگهدارى كنيد.

8. قرار دادن پوشش ادامسى در شيار مربوطه  و مواظب باشيد كه 
.(B) پوشش آدامسى خراب نشود

9. استفاده از سرب يا دست بردن در عايق ترك خوردگى ممنوع 
است، در مورد ترك خوردگى، آن را با قطعه جديد و يا با نوار 

چسب برق عايق به خوبى عايق كنيد.

10. پس از نصب هر بخش، اطمينان حاصل كنيد كه هيچ سربى 
در زير بخش گرفتار نشده باشد.

11. هنگام استفاده از دستگاه الكتريكى براى آزمايش تجهيزات، از 
اين كتابچه راهنما پيروى كنيد.

12. پروب تست را در از طرف سربى برش دهيد. (تجهيزات ضد 
آب مثتثنى اند)

13. پروب تستر را از نوك مخروطى وارد كنيد.
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توجه : از سوراخ كردن عايق سرب بايد اجتناب شود، چون سوراخ 
به ضعف هدايت الكتريكى يا  اتصال الكتريكى متناوب است.     

خواهد شد.

14. هنگامى كه ترمينال رابط هر واحد را كنترل مى كنيد، پروب 
را به آرامى به رابط از طرف سربى متصل شود تا به قسمت سربى 

ترمينال برسد

15. برخى از رابط ها با گريس پر شده است، وقتى الزم باشد آن را 
دوباره پر كنيد، در صورتى كه گريس آلوده شده آن را تعويض كنيد.

IV. عيب يابى و مراحل آن
1. تاييد عيب تمام اجزاى مدار معيوب را براى تأييد عيب روشن كنيد، توجه كامل به عالئم داشته باشيد. قبل ازپيدا كردن قسمت معيوب، 

شروع به باز كردن قطعات و يا تست آنها نكنيد.
2. تجزيه و تحليل مبتنى بر اصول

به نمودار طرح كلى براى تعيين مدار معيوب رجوع كنيد. از منبع تغذيه انرژى شروع كنيد، و هر يك از مولفه ها را امتداد مسير جريان تا 
زمين چك كنيد، تا به عملكردمدار پى ببريد. اگر بيش از يك مدار معيوب وجود دارد معموال فيوز يا زمين علت اشكال انديك يا تعداد 

بيشتر عيبب در مدار پيدا كنيد و عملكرد آن را بسنجيد.
3.  توجه داشته باشيد كه مواحل مختلف ذكر شده براى عيب يابى و رفع آن بسيار حياتى اند.، يعنى اول قطعاتى كه  به احتمال قوى 

معيوب ند را شناسايى كنيد.
4. تعميرات را در همان زمانى كه عيب شناسايى شد در هر مقطع انجام دهيد. از ابزار مناسب مطابق با عمليات ايمن.

5. تاييد عمليات عادى تمام اجزا در امتداد حلقه تعمير را در همه حالت هاى آزمايش روشن كنيد تا مطمئن شويد كه تمامعيب ها حذف 
شده است. اگر فيوز تست تمام مدارات متصل شده توسط فيوزمورد نياز است. اطمينان حاصل كنيد كه هيچ عيب جديدى حاصل نشود و 

عيب قبلى دوباره ظاهر نشود

DTC عيب يابى با .V

1. ورود خودرو
�  ثبت نام كنيد

� تميز كردن خودرو
� ثبت محيط فعلى خودرو

2. مشكل در ثبت و تجزيه و تحليل پرس و جو در مورد جزئيات 
مشكل، مانند وضعيت و محيطى كه مشكل در آن رخ مى دهد.

DTC 3. آزمايش عالئم و بازرسى توسط
� چك كردن ولتاژ باترى در طول خاموش كردن موتور
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� چك كرئن هارنس، اتصال، و فيوز
.DTC  استارت  موتور در شرايط عملياتى عادى، عاليم و شرايط را تأييد،  بازرسى توسط �

4. استفاده از جدول DTC يا عالئم مشكل 
 مراحل تحقيقاتى پيدا كردن عيب و دامنه سيستم ها و اجزاى سازنده را با توجه به جدول عالئم DTC انجام دهيد.

5. چك كردن قسمت هاى برقى و مشخص كردن عوامل مشكل در اين راه.
6. تعمير

تعمير سيستم هاى آسيب ديده و اجزاء.
7. آزمون تائيد كردن اطمينان حاصل كنيد كه مشكل تحت شرايط يكسان حذف شده است.

8. سابقه تعمير و نگهدارى ضبط سابقه تعمير.

VI. چك فيوز و جايگزينى نوعA  (تيغه)

 B تيغه نوع

 Cتيغه نوع

c
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



168

راهنماى تعميرات ليفان 620
راهنماى تعميرات ليفان 620     168 168 

مورد 4 : عيب هواگيرى از مدار داخلى HECU؛پدال اسفنجى يا بزرگ شدن پدال ممكن است بعد از يك بار عمل  ABS رخ دهد. انجام 
دوباره عمليات هواگيرى الزم است.

مورد 5 : عيوب مصنوعى، مورد 2 و 4؛ دوباره كارى ضرورى است.
مورد 6 : شبيه به مورد 5؛ اما نشت شديد ممكن است باعث شود انجام دوباره عملى نباشد.

5.اقدامات براى  عيوب هواگيرى و پر كردن (داخل سيستم ترمز را خشك كنيد).
(1) تاييد عيب. تاييد همه اتصاالت را از پمپ اصلى تا چرخ سيلندر : سوراخ HECU، اتصال ترمز، اتصال شلنگ ترمز، پيچ هواگيرى 

سيلندر ترمز و كاسه ترمز غيره.
(2) با توجه به دستورالعمل براى پيشگيرى از نشت پس از تاييد عيب و دوباره سوار شود.

(3) اتصال تجهيزات دوباره به اتصال قطعه اى از پين 25 از ECU و يا اتصال ابزار تشخيصى به سيم K (پين 7). زمانى كه اتصال به قطعه 
اتصال مدار متصل شود بايد سيم هاى ويژه استفاده شود. مدار اتومبيل بايد متصل شود و يا استارت شود وقتى اتصال به سيم K  (پين 7)  

ايجاد مى شود. مخزن روغن پمپ اصلى بايد به تجهيزات تامين كننده روغن ترمز متصل شود و يا هميشه روغن در مخزن روغن باشد. 
 DTC .وجود دارد DTC با دوباره بهم وصل كردن تجهيزات و ابزار تشخيصى براى بررسى اينكه آيا هنوز هم HECU (4) تشخيص
براى اولين بار در صورت وجود بايد حذف گردد. (اگر عيب(1) هنوز تاييد نشده است، تاييد عيب نيز الزم است.) اگر DTC را نمى توان 
حذف كرد،به "جدول چك DTC" در بخش 24 رجوع كنيد (اگر عيب در HU، موتور و ECU وجود دارد، هواگيرى و پركردن را در 

HECU نمى توان عملى كرد) .
(5) پس از فشردن رها پدال ترمز، پيچ روغن گيرى سيلندر ترمز يا كاسه ترمز را باز كنيد تا هواى داخل خارج شود. اين عمل بايد براى 
همه چرخها  انجام شود تا روغن ترمز خروجى بدون هيچ هوايى باشد و پدال ترمز كامال سفت شود. هنگام دوباره سرهم كردن تجهيزات 

كه مى تواند خالء شكل گيرد و يا با روغن ترمز پر شده باشد، به آيتم (10) مراجعه كنيد.
(6) عمل هواگيرى را با دوباره سر هم كردن تجهيزات و يا ابزار تشخيصى و با فشار روى پدال ترمز انجام دهيد، اگر هيچ نيروى واكنش 
وجود ندارد، فشردن  كردن پدال ترمز را تا زمانى كه عمل هواگيرى تمام شود تكرار كنيد. (در عمل هواگيرى : تكرار روند استارت و متوقف 
كردن با دريچه مغنا طيسى كه به طور معمول بسته است و با فاصله 2 ثانيه براى 1 دقيقه، و حفظ كار موتور. تكرار فشردن و رها كردن 

پدال بايد بر روى دريچه سلنويد بسته انجام شود در حالى كه موتوركار مى كند)
(7) انجام دوباره عمليات شماره 5(هواگيرى) را بايد براى همه چرخ ها انجام مى شود.

آيتم 5  هواگيرى) و  شماره 6 (عمل  عمليات  تكرار  نيست،  شده  مشخص  خصوصيات  انطباق با  اگردر  ترمز،  پدال  بازى  گيرى  اندازه   (8)
 HECU(هواگيرى).  عمل بازى پدال ترمز اگر پس از  10 بار تكرار عمل هواگيرى هنوز با خصوصيات همخوانى نداشته باشد، ، با  اضافه

زاپاسى (مرطوب) را جايگزين كرد. و سپس اين عمليات را دوباره انجام دهيد.
(9) اتصال دوباره تجهيزات و ابزار تشخيصى به HECU و بررسى مجدد كه آيا هنوز هم DTC وجود دارد. اگر بله، حذف DTC، و 

سپس قطع دوباره تجهيزات يا ابزار تشخيصى.
(10) در هنگام استفاده از ديگر تجهيزات (كه مى تواند خالء توليد كند يا ازمايع پر شده است)، روش ها به شرح زير است.

1)  عمليات در حال انجام شرح داده شده در بند (1) -- (4) در باال؛
بعد از اين كه پمپ خال به مدت S 60 كار كند، خالء داخل سيستم ترمز شكل مى گيرد.

3) عمل هواگيرى در بند 6 باال ، بايد 10 ثانيه قبل از جدايى خالء انجام شود.
4)عمل فشار پدال و آزاد كردن آن را انجام ندهيد. 

5) پر كردن روغن ترمز را براى بيش از 20 ثانيه در زمان جداسازى هاى خالء (100Psi/7bar در باال).
6) پايان پر شدن مايع ترمز و عمل هواگيرى.

7) عمليات در روند شرح داده شده در بند 8-9.
6. بررسى عيب در بازرسى و آزمايش عمليات ABS (قسمت مرطوب داخل سيستم ترمز).

(1) اتصال تجهيزات و يا ابزار تشخيصى. شرايط زير بايد وجود داشته باشد :
1) سيم ويژه بايد در هنگام اتصال به پين 25 قطعه اتصال از ECU استفاده شود.

2) در هنگام اتصال به سيم (پين 7)، مدار وسيله نقليه بايد متصل شود و يا وسيله نقليه بايد استارت شده باشد.
3)ظرف روغن پمپ اصلى بايد به تجهيزات ترمز اضطرارى وصل باشد، و يا بايد هميشه روغن ترمز در روغن دان باشد.

(2) تشخيص HECU با  تجهيزات و ابزار تشخيصى براى بررسى اينكه آيا DTC هنوز هم وجود دارد.
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1) حذف DTC براى اولين بار در صورت وجود.
 ،ECU وجود دارد يا موتور و HU در بخش 24 مراجعه شود( اگر عيب در "DTC را نمى توان حذف كرد، به "جدول چك DTC 2) اگر

اگزوز و پر كردن HECU نمى تواند عمل كند).
(3) پس از فشردن پدال ترمز، پيچ روغن گيرى سيلندر ترمز يا كاسه ترمز را باز كنيد تا هواى داخل خارج شود. اين عمل بايد براى همه 

چرخ ها  انجام شود تاروغن ترمز خروجى بدون هيچ هوايى باشد و پدال ترمز كامال سفت شود.
(4) حالت خروجى را با دوباره سره هم كردن تجهيزات و يا ابزار تشخيصى و با فشار روى پدال ترمز انجام دهيد، اگر هيچ نيروى واكنش 

وجود ندارد، تكرار فشار وآزاد كردن پدال ترمز را تا زمانى كه هواگيرى تمام شده است انجام دهيد. 
5) انجام دوباره عمليات شماره 3 (هواگيرى) را بايد براى همه چرخ ها انجام مى شود.

آيتم 3  و  هواگيرى)  (عمل  شماره 4  تكرارعمليات  نيست،  شده  مشخص  خصوصيات  با  انطباق  اگردر  ترمز،  پدال  بازى  گيرى  اندازه   (6)
(هواگيرى). عمل بازى پدال ترمز اگر پس  از 10 بار تكرار هنوز با خصوصيات همخوانى نداشته باشد، با  يدكى HECU (مرطوب) را 

جايگزين و سپس انجام دوباره اين عمليات.
(7) اتصال دوباره تجهيزات و ابزار تشخيصى به HECU و بررسى مجدد كه آيا هنوز هم DTC وجود دارد. اگر بله، حذف DTC، و 

سپس قطع دوباره تجهيزات يا ابزار تشخيصى.
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رو يه تصوير به اين صورت مى باشد:
1) پا بر روى پدال ترمز بگذاريد ‚ سيم L را به بدنه وصل كنيد و سپس سوئيچ را باز كنيد تا جريان برقرار شود.

2) المپ هشدار ABS روشن مى شود و بعد از 3 ثانيه خاموش مى شود.
3) بعد از خاموش شدن المپ هشدار ABS  به مدت 1 ثانيه پا را از روى پدال برداريد.

4) پدال را براى 1 ثانيه رها كنيد و سپس به مدت 1 ثانيه آنرا فشار دهيد اين رويه را براى 5 بار تكرار كنيد. المپ هشدار در مدت اين 
عملكرد خاموش نمى شود.

5) المپ هشدار ABS  روشن است و بعد از 3 ثانيه خاموش مى شود و كد نقص در اين حالت حذف مى شود .
بعد از حذف كد نقص حالت ECU ABS   به حالت عادى باز مى گردد. عملكرد پردازش آن شبيه تشخيص نقص مى باشد. اگر هيچ 

  ABS را به بدنه وصل كنيد و سپس سوئيچ را براى اتصال جريان باز كنيد ‚ المپ هشدار L نباشد، سيم   ECU ABS نقصى در
چشمك خواهد زد همانند تصوير 18-3 نشان مى دهد  و معانى عالمت ها مانند باالست.

DTC4. جدول  
 در جدول 3-8 وجود دارد. DTC (1) محتواى  مشاهده كنيد.DTC (2) جدول هاى 3-9، 3-10، 3-11، 3-12، 3-13، 

14-3، و 15-3  را براى جدول 

وقتى تعداد خطاها بيشتر از 2 عدد باشد؛ كد خطاها 
را پاك كنيد اگر همان كد

C1 200               C 1 203
C1 206               C 1 209DTC

اتصال كوتاه يا بدنه سنسور:
خطا در اتصال مثبت باترى به سنسور وجود آمده 

است و يا در اتصال منفى باترى به سنسور، اتصال 
بدنه يا اتصال كوتاه رخ داده است

علت

شكل3-17

شكل3-18

سوئيچ استارت

L سيم

پدال ترمز

ABS المپ هشدار

دوره حذف درعرض 1ثانيه درعرض 2ثانيه درعرض 2ثانيه

يكبار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار
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انتقال پين ECU و 
قطعه را جدا كنيد و 

سپس مقاومت دو طرف 
پين A را بررسى كنيد

انتقال بين سيم و سنسور را جدا كنيد. از شرايط 
نصب و موقعيت پين مطمئن شويد

اگر بين 1500~700 اهم باشد
انتقال پين را اصالح كنيد قطعه را به 

درستى نصب كنيد
اگر شرايط مناسب باشد

اتصال بين هر پين Aرا با سيم بدنه 
بررسى كنيد.

 B و A بررسى كنيد كه بين پين
دسته سيم و سنسور مدار برقرار باشد

اگر جريان الكتريكى 
برقرار است

مقاومت دو انتهاى پايه C سنسور را 
بررسى كنيد

قطعى سيم را برطرف 
كنيد؛ سيم را تعويض 

كنيد

اگر بين 1500~700 
اهم باشد

سنسور را تعويض كنيد

مرحله 1 را تكرار كنيد

پايه اتصال B  و C سنسور را جدا 
كنيد: اتصال بين پايه A با اتصال 

اگر اتصال برقرار بدنه را بررسى كنيد.
نبود.

اتصال بين پايه C و 
اتصال بدنه را بررسى 

كنيد
جريان الكتريكى 

برقرار است
اتصال بين هر پايه دسته سيم را تعويض كنيدجريان الكتريكى برقرار است

A با قطب مثبت 
باترى را چك كنيد

سنسور را تعويض كنيد
اتصال بين پايه هاى مرحله 2 را تكرار كنيد

B و C را با باترى 
بررسى كنيد

جريان الكتريكى نبود

جريان الكتريكى برقرار است
واحد كنترل هيدروليكى را 

تعويض كنيد

اتصال بين پايه C و 
قطب مثبت باترى را 

چك كنيد

جريان الكتريكى برقرار است

دسته سيم را تعويض كنيد

سنسور را تعويض كنيد
شكل19-3مرحله 3 را تكرار كنيد
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جدول 3-8
DTC محتوا DTC محتوا

200 C1 مدارسنسور جلويى سمت چپ قطع و يا اتصال كوتاه 206 C1 مدار سنسور عقبى سمت چپ قطع و يا اتصال كوتاه
201 C1 اشكال درسنسور جلويى سمت چپ يا حلقه دنده سنسور  207 C1 اشكال درسنسور عقبى سمت چپ يا حلقه دنده سنسور
202 C1 اشكال در فاصله سنسور تاحلقه دنده جلويى سمت چپ 208 C1 اشكال در فاصله سنسورتا حلقه دنده عقبى سمت چپ
203 C1 سنسور جلويى سمت راست باز / اتصال كوتاه 209 C1 سنسور عقبى سمت راست باز / اتصال كوتاه
204 C1 اشكال درسنسور جلويى سمت راست يا حلقه دنده سنسور 210 C1 اشكال درسنسور عقبى سمت راست يا حلقه دنده سنسور
205 C1 اشكال در فاصله سنسور تا حلقه دنده جلويى سمت راست 211 C1 اشكال در فاصله سنسورتا حلقه دنده عقبى سمت راست
101 C1 ولتاژ بسيار باالى باطرى(باالى 17 ولت)  112 C2 اشكال در فيوز يارله سوپاپ سلونوئيد
102 C1 ولتاژ بسيار پايين باطرى ولت)4/9 (زير  402 C2 اشكال در فيوز موتور يا موتور

604 C1
اشكال در مدار داخلى

ECU
يا سيم پيچ سوپاپ سلونوئيد

5. تخليه و پر كردن روغن ترمز
روش تخليه و پر كردن روغن ترمز

سيستم مكش و مخزن پركننده روغن ترمز را حركت دهيد.
بعد از اتصال مكنده، مخزن روغن و SDL استارت بزنيد.

با دريچه سولنويد بسته معمولى برانيد و اولين مكش را استفاده كنيد.
آزمايش چكه ى بيش از اندازه

آزمايش حداقل چكه بعد از جدا كردن اولين مكش
از دومين مكش استفاده كنيد وموتور را راه بيندازيد.

بعد از پركردن و افزايش فشار و نگه داشتن روغن، فشار روغن ترمز را كم كنيد. به صورت نرمال توقف كنيد با دريچه ى سولنويد بسته 
و روغن ترمز را اضافه كنيد.

اتصال تجهيزات مكش و مخزن روغن را قطع كنيد.
كالهك مخزن روغن را بپوشانيد /  SDL  را قطع كنيد.

وارد قسمت بعدى شويد.

شكل3-20
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2. چك كردن تجهيزات
(1) هرچه درجه ى مكش پايين تر باشد بهتر است. مطمئن شويد كه فشنگى روغن حداكثر مكش  mmHg 1 ايجاد مى كند.

(2) چك كنيد كه آيا مكش در داخل بليد اسكرو در تجهيزات هيدروليك (ديسك ترمز يا سيلندها) در ترمز عقب در زمان مشخص ايجاد 
مى شود. (بايد كمتر از mmHg 5-10 باشد بعد از اتصال مكش براى 20 تا 25 ثانيه)

(3) چك شود كه آيا ولتاژ كاركرد در HECU 10-12 ولت همان طور كه مشخص شده است.
(4)دور زمانى (C/T)چك شود و اينكه آيا زمان عملكرد با مدت مشخص شده همخوانى دارد .

1) دور زمانى كمتر از 90: دريچه سولنويد را در حال كار بگذاريد
2) دور زمانى بين 90 تا 180 ثانيه: تكرار عمل باز كردن دريچه سولنويد براى 2 ثانيه و بستن آن براى 2 ثانيه

3) دور زمانى بيشتر از 180 ثانيه: كل زمان عملكرد سلونويد را به كمتر از 90 ثانيه تنظيم كنيد.
3. نكاتى در مورد خروجى و پر كننده روغن

(1) در هنگام پر كردن روغن ترمز، به دليل آن كه سطح روغن بعد از پر كردن پايين مى آيد، فشار پر كردن روغن نميتواند ثابت بماند. 
در نتيجه بايد مقدار و يا فشار روغنبيش از آن چه مورد نياز است باشد.

(2) معموال عملكرد منظم، در يك سيكل زمانى خاص مى باشد..
(3) همانطور كه داخل HECU يدكى مرطوب مى باشد، عمليات تخليه هوا الزم نيست (عمليات هواگيرى در بند 5 تعريف شده)

هواگيرى مى تواند براى همه چرخها به طور مستقيم (به منظور افزايش راندمان و حساسيت پدال، هواگيرى با دستگاه ترجيح داده مى 
شود . 

(4) ولتاژ HECU از 12V ~ 10 در طول عمليات هواگيرى ترجيح داده مى شود. از آنجا كه هنگام استفاده از دستگاه عيب ياب, باترى 
وسيله نقليه استفاده مى شود نبايد مشكلى وجود داشته باشد. (اگر عمليات هواگيرى با ولتاژ باال تكرار مى شود، سيم پيچ ECU ممكن 

است آسيب ببيند.)
4. روش تائيد عيب هواگيرى (جدول 21-3) 

(جدول 21-3)

مورد 1 : شرط بعد از عمليات طبيعى.
مورد 2 : وضعيت اتصال بد ترمز دنده (سوراخ HECU / لوله / شيلنگ ترمز)؛ تكرار عمل هواگيرى الزم است.

مورد 3 : شبيه به مورد 2؛ اما نشت شديد ممكن است باعث شود انجام دوباره عملى نباشد.
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ABSABS بخش سوم: بازكردن و نصب بخش سوم: بازكردن و نصب

1. شرايط تامين قطعات يدكى 
1. تفاوت بين HECU خشك و  HECUمرطوب (تصوير 3-8) 

خشك       مرطوب          

بزرگترين تفاوت بين HECU خشك و HECU مرطوب 
در مدار دوم آنها (بين سوپاپ نرمال بسته  و پمپ اصلى) است 
كه در HECU خشك اين مدار هوا گيرى نمى شود.  در واقع

HECU مرطوب  بعد از تعويض هواگيرى و پر كردن ضرورى 
خواهد بود و درHECU خشك بعد از تعويض هوا گيرى و 

 HECU پر كردن براى مدار دوم الزم مى شود  عالوه بر آن
مرطوب داراى پيچ هاى آب بندى است و در HECU خشك 

يك اليه نازك محافظتى وجود دارد. 

  2. توجه 
اگر پيچ روى HECU مرطوب هنگام حمل باز شده باشد، 

هواگيرى و پر كردن معمول سيستم ترمزبراى مدار اول ضرورى 
است اما براى مدار دوم الزم نيست.

2. نكاتى در باره بازكردن و نصب 
HECU 1. موارد نصب

(1) اليه نازك حفاظتى را ازروىHECU جدا كنيد و لوله هاى پمپ اصلى و پمپ پايين چرخ را قبل از شروع كار چك كنيد (پمپ اصلى 
: PMC و MCS سيلندر چرخ هاى جلو چپ، جلو راست  و عقب چپ، عقب راست) 

(2) مطمئن شويد كه لوله ترمز سفت شده باشد و گشتاور آن را با آچار ُتركمتر 14 نيوتن متر سفت نمائيد

(3) هيچ ماده خارجى در سوراخ هاى HECU و لوله 
هاى ترمز نبايد وارد شود. تصوير 9-3  را مشاهده كنيد. 

HECU 2. نكاتى درباره ى مجموعه پايه
(1) از آنجا كه به دليل وجود اصطكاك ممكن است 

بالشتك پايه HECU با بستن سه عدد پيچ درست در 
جاى خود قرار نگيرد اشكال ندارد، اگر روى سطح آن را 

به مقدار كمى روغن بماليد.

شكل3-9

شكل3-10

چيچ نصب

پايه

واحد كنترل هيدروليكى

لنت ميانى

شكل3-8
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(2) براى راحت تر شدن كار  3عدد پيچ را  ابتداء  داخل بالشتك ضربگير و بعد روى پايه و سپس روى HECU نصب كنيد .
(3) مطمئن شويد كه سه عدد پيچ به مقدار 20 نيوتن متر سفت شده اند ( همانطور كه در شكل 10-3 نشان داده شده است)

3. نكاتى در بارهHECU و مجموعه پايه نصب 
(1) لوله ترمز و قسمت پايه HECU را نصب كنيد و سپس HECU را براى سرعت بدنه ى خودرو به وسيله ى پيچ مخصوص نصب 

كنيد .
(2) از محكم شدن پيچ (خاص براى سرعت بدنه خودرو) اطمينان حاصل كنيد به مقدار 23 نيوتن متر سفت شده اند.

(3) دوباره مطمئن شويد كه لوله ى پمپ اصلى و پمپ پايين چرخ به درستى نصب شده اند. ( پمپ اصلى : PMC و MCSسيلندر 
چرخ هاى جلو چپ، جلو راست  و عقب چپ، عقب راست )را چك كنيد.

(4) لوله ى ترمز را به مقدار 40 نيوتن متر سفت كنيد.

4. نكات ديگر
(1) از ابزار عيب ياب براى پيدا كردن داليل نقص قبل 

از تعمير استفاده كنيد.
(2) تنها قبل از نصب، قطعات يدكى را باز كنيد .

(3) فقط از قطعات اصلى  استفاده كنيد .
(4) به تميزى لوله ها توجه كنيد ‚ و از پارچه هاى ُپرز 

دار براى تميز كردن استفاده ننمائيد.
(5) سطح را به وسيله ى تميز كننده هاى  بدون روغن 

معدنى قبل از جداسازى تميز كنيد.
(6)هرگز از هواى متراكم و يا حركت دادن خودرو زمانى 

كه سيستم باز شده است استفاده نكنيد.
(7) خروجى فشار هيدروليك ABS را .به محض 

جداسازى مجموعه با در پوش ببنديد.
(8) قطعات دست و پا گير كه مانع كار مى شوند را جدا كنيد.

(9) از روغن ترمز dot#4 استفاده كنيد.
(10) قطعات آب بندى را با روغن ترمز چرب كنيد و از روغن موتور يا روغن هاى ديگر استفاده نكنيد.

(11) نشتى اتصاالت همه ى لوله هاى هيدروليك را چك كنيد .

HECU 5. تعويض
(1) قطعه اتصال پين 25 و سيم كشى  HECUدر قسمت موتور 

زمانيكه موتور خاموش است جدا كنيد (همانطور كه در تصوير 3-11 
نشان داده شده است).

(2) مهره ى 6m10 ×1  لوله ى ترمز HECU را با اچار 10 در خالف 
عقربه هاى ساعت باز كنيد. (گشتاور 14 نيوتن متر)

(3) سه پيچ يا مهره ى روى پايه را با اچار 13 در خالف جهت عقربه 
هاى ساعت باز كنيد .پيچ يا مهره را 23 نيوتن مترسفت نمائيد

(4)سه پيچ 6HECU m 6 را با اچار آلن mm 5 در خالف جهت 
عقربه هاى ساعت باز كنيد (همانطور كه در تصوير 12-3 نشان ميدهد)
(5) شش پيچ روى HECU مرطوب را با اچار آلن6mm  در خالف 

جهت عقربه هاى ساعت خارج كنيد مانند تصوير 3-13 

شكل3-11

شكل3-12
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HECU (6) مرطوب و  پايه را با ابزار 5mm (اچار شش ضلعى ) با سفت كردن سه پيچ m6  در جهت عقربه هاى ساعت متصل 
كنيد همانطور كه در تصوير 14-3 مشاهده مى كنيد .

(7)  براى نصب قطعه جديدHECU  عكس روش باز كردن ( 1تا 3 ) را اجرا نمائيد.
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بخش چهارم: تشخيص عيب و رفع نقصبخش چهارم: تشخيص عيب و رفع نقص

1. روش تشخيص نقص ( تصوير 3-15 )

2. نكته هايى درباره ى تشخيص نقص (جدول 3-5 )
همانطور كه ABS به وسيله ى فشار هيدروليك الكترونيكى كنترل مى شود ‚ اتفاقات جدول زير در شرايط كار نرمال ABS ‚ هستند 

نه در هنگام پديد آمدن نقص .
جدول 3-5

توضيحات رويداد
گاهى اوقات صدا مانند برخورد از محفظه موتور بعد از استارت زدن ايجاد مى شود. اين صدا طبيعى است و دليل آن 

صداى خود كنترل ABS است صداى سيستم خود كنترل

1.صداى موتور در واحد هيدروليكى ABS؛
2. صدا با لرزش پدال ترمز؛

3. صداى تاثير دسته موتور، ناشى از ترمز يا صداى ناهنجار توسط اصطكاك بين چرخ ها و زمين  مى باشد كه هنگام 
كاركردABSايجاد مى شود.

توجه : چرخ ممكن است صداى ناهنجار هنگام كاركرد طبيعى ABS ايجاد كند .

ABS صداى كاركردن

گاهى اوقات فاصله ترمز، وسيله نقليه مجهز بهABSطوالنى تر ازخودرو بدون سيستم  ABSبر روى برف يا جاده 
خاكى خواهد بوددر اين مواقع راننده بايد دقت بيشترى به خرج دهد.  كاركرد ABSبا فاصله ترمز زياد

3. نكات كليدى درباره ى تعمير نواقص ديناميكى
اتصاالت ضعيف ممكن است در سيستم كنترل الكترونيكى ‚ مدار الكتريكى و سيگنال هاى قسمتهاى ورودى و خروجى اتفاق بيافتد كه 

باعث ايجاد نقص ديناميكى يا تشخيص دائم عيب توسط عيب ياب شود. اگر اين اشكال ادامه پيدا كند گاهى عيب آشكار مى شود و 
تشخيص عيب واقعى را مشكل مى نمايد.

1. مواقعى كه لرزش دليل اصلى است :
(1) كانكتور را به آرامى به همه ى جهات تكان دهيد. 

(2) سيم كشى را به آرامى به همه ى جهات تكان دهيد. 
(3) سنسور را به آرامى به همه ى جهات تكان دهيد.    

(4) قسمت هاى متحرك ديگر (مانند بلبرينگ چرخ ) و چرخ را به آرامى تكان دهيد.
نكته : اگر سيم كشى پيچ خورده يا با محكم كشيدن ترك خورده ‚ بايد با قطعه جديد تعويض شود. مخصوصا زمانى كه خودرو در حال 

حركت است و سنسور به باال و پايين حركت مى كند كه  اين ممكن است باعث قطع و وصل لحظه اى مدار شود. در نتيجه ‚ چك 
كردن سنسور سيگنال بايد در زمان حركت خودرو انجام شود .

شكل3-15
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2. زمانى كه گرماى زياد يا سرماى زياد دليل اصلى است:
قسمت هاى آسيب ديده را با فن بخارى گرم كنيد: (با اسپرى يخ خشك چك كنيد ).

3. وقتى كه مقاومت زياد اتصال مدار تامين قدرت دليل اصلى  مى باشد:
تمام سوئيچ هاى الكتريكى از جمله چراغ هاى جلو و گرم كن عقب را باز كنيد. اگر مشكل دوباره نشان داده نشد در ان صورت فقط در 

صورت نمايان شدن دوباره مى تواند شناسايى و تعمير شود. عموما نواقص ديناميكى موقتى بدتر مى شود ولى بهتر نمى شود.
4.شناسايى نواقص ABS و عيب يابى
1. المپ هشدار ABS  را چك كنيد.

 چك كنيد آيا المپ هشدار ABS   در موارد  زير روشن است يا خير.  
(1) كليد خودرو را بچرخانيد تا جريان اتصال يابد و سپس المپ هشدار ABS   روشن مى شود و بعد از 3 ثانيه خاموش مى شود.

(2) اگر مورد شماره 1 اتفاق نيافتد نشان دهنده خطا و نقص مى باشد( به جدول DTC مراجعه كنيد ) 
(3) اگر المپ هشدار روشن نشود به جدول اشتباه DTC مراجعه كنيد.

2. جدول نواقص معمول (جدول 3-6)
جدول 3-6

چراغ خطر
عملكرد دليل محل

EBD ABS

خاموش خاموش

قفل شدگى چرخ، انحراف ترمز نصب نادرست لوله ترمز

سيم كشى خودرو
ABS و EBD استارت غير طبيعى نشتى روغن دنده ترمز

ترمز نگرفتن نقص نصب سيم
ABS كاهش كاركرد نقص اگزوز

خاموش روشن ABS شروع به كار نكردن نقص موتور موتور
روشن روشن EBD و ABS استارت نزدن ECU نقص اتصال كليد

ECU

EBD وABS استارت نزدن نقص اتصال كليد كنترل سوپاپ
EBD وABS استارت نزدن ECU اتصال بدنه ضعيف
EBD وABS استارت نزدن ECU نقص

خاموش روشن ABS شروع به كار نكردن نقص سيم برق موتور
خاموش روشن ABSيك:شروعبهكارنكردن

مدار سنسور باز و يا اتصال بدنه است

سنسور سرعت چرخ
روشن روشن EBD و  ABS دو: استارت نزدن

خاموش روشن ABS شروع نادرست
نقص رينگ دنده

نقص به هم ريختگى سنسور
روشن روشن EBD و ABS استارت نكردن نقص مجراى هوا

3. خواندن نقص بدون عيب ياب
(1) هدف و شرايط  خواندن DTC بدون عيب ياب

   ABS از طريق المپ هشدار DTC ،مى تواند شناسايى شود   ABS اگر هيچ وسيله عيب يابى در دسترس نباشد ‚ شرايط نقص
خوانده مى شود در نتيجه ميتواند خطا و نقص را تاييد و برطرف سازد. اگر DTC كد دو رقمى است به شماره ى جدول پايه DTC در 

قسمت 24 مراجعه كنيد.
شرايط استفاده:

2km/h 1) سرعت كمتر از
2) به ابزار عيب ياب وصل نشده باشد.

3)سيمL (پيچ 7 در رابط تشخيص داخلى ) در مدت تشخيص هميشه اتصال بدنه است .
بعالوه ECU ‚  ى ترمز ABS ( قبل از تشخيص ) بعد از خواندن DTC به حالت اوليه (نرمال) بر مى گردد .

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



راهنماى تعميرات ليفان 620 179

روش : بعد از تشخيص سيم Lرا از زمين قطع كنيد ‚ كليد را به سمت خاموش بچرخانيد و دوباره وصل كنيد.
(2) روش خواندن نقص بدون عيب ياب

اگر شرايط خواندن DTC بدون ابزار شناسايى نقص است، به  صورت مرحله اى بخوانيد. مراحل در تصوير3-16

1) سيم L  را به بدنه وصل كنيد و كليد خودرو را بچرخانيد تا جريان متصل شود.
2) المپ هشدار ABS روشن و بعد از 3 ثانيه خاموش مى شود كه شروع كار  تشخيص را نشان مى دهد .

3) المپ هشدار ABS براى 3 ثانيه خاموش كه مراحل نقص را نشان مى هد .
DTC 4) خواندن

5) المپ هشدار ABS براى 3 ثانيه خاموش مى شود كه نشانگر نمايش نقص بعدى است.
6) خواندن و  نمايان ساختن DTC جديد يا نمايش ُكد نواقص قبلى .

معانى عالمت هاى تصوير 16-3 در جدول 7-3 نوشته شده است.
جدول 3-7

مدت زمانى توضيحات عالمت عالمت 
3,0 ثانيه نشان دهنده شروع، چشمك زدن چراغ T1
3,0 ثانيه فاصله بين دو تشخيص عيب T2
0,5 ثانيه فالش با فاصله چراغ هشدار،زمانتشخيص نقص است T3
1,5 ثانيه فواصل مكانى اعداد مختلف به اين شكل است كه (دهگان زودتر از يكان با يك فاصله كوتاه نشان داده مى شود) T4

براى مثال: روندى را كه در تصوير 16-3نمونه تشخيص كد بوسيله چراغ چشمك زن سيستم را نشان داده، در منطقه B نمايش شروع
كد نقص است، فاصله C نمايانگر فاصله بين دو كد تشخيص است كه در ابتداء اين فاصله گذاشته مى شود، فاصله D نمايشگر كد كامل
است بدين صورت كه سه چشمك T3  نمايش عدد دهگان كد يعنى 2 است و T4 فاصله بين دهگان و يكان كد است و بهمين ترتيب

براى خواندن كد بعدى كه 22 است تحليل نمائيد.
(3) حذف كد نقص بدون ابزار شناسائى خطا

هر كد نقص بايد به ترتيب حذف شود يعنى بعد از حذف يك كد نقص بايد به سراغ حذف كد بعدى رفت (همانطور كه در تصوير 3-17
نشان داده شده است )

شكل3-16
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7) وسايل جانبى ميل ترمز دستى را همانطوركه در شكل75-2 نشان داده، جدا كنيد. 
اتصال  را از سوئيچ ميل ترمز دستى جدا كنيد.

2. پس از باز كردن 2 پيچ ميل ترمز دستى را بيرون بياوريد.
8) اجزاى سوئيچ ترمز دستى را باز كنيد.  پيچ ها را باز كرده و اجزاى سوييچ ترمز 

دستى را جدا كنيد.
(2) نصب

1) اجزاى سوئيچ ترمز دستى را نصب كنيد.
2) اجزاى سوئيچ ترمز دستى را با پيچ نصب كنيد.

1. كابل ترمز دستى  را بر روى ميل نصب و سرب تنظيم مهره شماره 1 را نصب كنيد.
.13N.m : 2. ميل ترمز دستى را با 2 پيچ محكم كنيد. گشتاور سفت كردن

3. اتصال سوئيچ ترمز دستى را نصب كنيد.

3) جعبه داشبورد را باز كرده و دو پيچ انتها را باز كنيد.
4) پوشش كف ترمز را جدا كنيد.

5) پيچ 3 (اعم از چپ و راست) را باز و تعويض كنيد.
6) دو پيچ از نوار كنسول ثابت كننده و نوار زير كنسول پانل كنترل كولر را نصب كنيد.

7) نوار تزيينى و پانل كنترل كولر را نصب كنيد.
8)بازى (حركت) ميل ترمز دستى را چك كنيد.

9) بازى (حركت) ميل ترمز دستى را تنظيم كنيد.
4. لوازم جانبى ميل ترمز دستى قطعات و اجزاى آن را (همانطور كه در شكل76-2  نشان داده) جدا سازيد. 

(1) حذف
اجزاى كابل شماره 2 ترمز دستى را جدا كنيد و همين كار را با سمت راست تكرار كنيد.

1) نوار تزيينات صفحه آمپر و پانل كنترل كولر را جدا كنيد.
2) دو پيچ نوار ثابت كننده كنسول و نوار جانبى كنسول پانل كنترل كولر زيرين  را جدا سازيد.

3) پيچ 3 (اعم از چپ و راست)  را جدا  و تعويض كنيد.
4) پوشش ترمز كف را جدا كنيد.

5) پوشش جعبه داشبورد را باز كنيد، و دو پيچ پايينى را باز كنيد.
6) رويه مهره شماره 1 را برداريد.

7) وسايل جانبى ميل ترمز دستى را همانطور كه در شكل 76-2 نشان داده جدا سازيد. 
1. اتصال سوئيچ  ميل ترمز دستى را برداريد.

2. پس از بازكردن 2 پيچ ميل ترمز دستى را بيرون بياوريد.
8) اجزاى سوئيچ ترمز دستى را باز كنيد. پيچ و اجزاى سوئيچ ترمز دستى را جدا كنيد.
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شكل2-77

9) اجزاى لوله اگزوز جلو را باز كنيد.
10) رويه جلو عايق حرارتى شماره 2 كف را جدا 

كنيد. 2 پيچ  را باز كرده و رويه جلو عايق حرارتى  
كف را بيرون آوريد.

11) اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را باز كنيد.
1. كابل شماره 3 ترمز دستى را پس از باز كردن 4 

پيچ از بدنه خودرو جدا كنيد.
2. اجزاى كابل  را پس از قطع اجزاى كابل شماره 

3 ترمز دستى از باالنس كننده آن جدا كنيد.
12) چرخ عقب را جدا كنيد.

13) وسايل جانبى ديسك ترمز را جدا كنيد.
14) كفشك ترمز جلو را برداريد.

15) خود تنظيم ميل عقب سمت چپ را جدا كنيد.
16) كفشك ترمز عقب را برداريد.

17) اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را جدا كنيد. اجزاى كابل شماره 3ترمز دستى را از بالشتك نگهدارنده پس از از باز كردن پيچ ها 
همانطور كه در شكل 77-2 نشان داده جدا كنيد.

(2) نصب
1) اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را، همانطور كه در شكل ن78-2 شان داده شده نصب كنيد. 

1. اجزاء كابل شماره 3 ترمز دستى را به باالنس كننده نصب كنيد.
5,4 N.m : 2.با 4 پيچ كابل شماره 3 ترمز دستى را محكم كنيد. گشتاور سفت كردن

2) اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را نصب كنيد. اجزاى كابل شماره 3 ترمز دستى را توسط پيچ به بالشتك نگهدارنده ببنديد. گشتاور 
  7,8 N.m : سفت كردن

3) آن را به روغن مقاوم در برابر حرارت آغشته كنيد.
4) كفشك ترمز را نصب كنيد.

5) فنر به عقب برگرداننده كفشك ترمز را نصب كنيد.
6) ميل خود تنظيم LR ترمز را نصب كنيد.

7) كفشك ترمز جلو را نصب كنيد.
8) نصب ديسك ترمز را بررسى كنيد.

9) لوازم جانبى ديسك ترمز را نصب كنيد.
10) معيار كفشك ترمز را تنظيم كنيد.

11) چرخ عقب را تنظيم كنيد. گشتاور سفت كردن 
103 N.m :  پيچ

12) به طور موقت مهره سربى را سفت كنيد.
13) رويه عايق حرارتى كف شماره2 جلو را نصب 

.5,5 N.m : كنيد. با 2 پيچ رويه حرارتى كف شماره 2جلو را محكم كنيد. گشتاور سفت كردن
14) اجزاى لوله اگزوز جلو را نصب كنيد.

15) ميل كف جلو  را توسط 2 پيچ نصب كنيد.
16) بازى (حركت) ميل ترمز دستى را چك كنيد.

17) بازى (حركت) ميل ترمز دستى را تنظيم كنيد.
18) وجود نشتى هوا چك كنيد.

19) لوازم جانبى جعبه داشبورد را نصب كنيد.
20) اجزاى تغيير اهرم كف را نصب كنيد.
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21) جعبه داشبورد را نصب كنيد.
22) متعلقات وسايل جانبى نوار كنسول را نصب كنيد.
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