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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
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قسمت هفتم :  سيستم صوتىقسمت هفتم :  سيستم صوتى

1. نگاه كلى  
اين سيستم؛ ويدئوى ديجيتال دستگاه هاى متنوع را همانند يك تئاتر كوچك موسيقى براى تزئين خودروى شما گرد هم مى آورد و رضايت 

شما را از سى دى / درگاه يو اس بى / اى ام اف ام فراهم مى كند.
اين دستگاه ساخته شده است از: 1. تقويت كننده ى انتن.2.انتن با مدار چاپى .مجموعه سى دى 4.بلند گو5. اتصال  يو اس بى 

عملكرد :اين سيستم براى ايجاد برنامه هاى سرگرم كننده و ايجاد اطالعات از طريق دريافت  پردازش و تقويت اى ام اف ام سيگنال راديو 
در فركانس تجارى از ايستگاه محلى رايو است. بواسطه ى انتن چاپ شده  سيگنال هاى الكترو مغناطيسى از ايستگاه راديو به مدوالسيون 
جريان ضعيف تبديل مى شوند و سپس از طريق تقويت كننده ى انتن و كابل به راديو منتقل مى شوند. سپس راديو سيگنالهاى ضعيف 
دريافت شده را به سيگنالهاى قوى قبل تقويت خواهد كرد. و سپس ان را به بلند گو منتقل مى كند.سپس سيگنالهاى قوى را به لرزش هوا 

تبديل مى كند تا سيگنال به صدا مبدل شود.
كاربر ميتواند خودش سيستم صوتى مورد نظرش رااز مد لهاى ديگر  انتخاب كند تا امكانات الزم را براى صدا و ويدئو مثل نوار كاست /
سى دى / وى سى دى را فراهم سازد.مهم نيست كه چه نوعى را انتخاب مى كنيد اجزا و مولفه هاى سيستم صوتى سيگنال هاى صوتى 

موجود  در ماشين را  براى همه ى افراد در ان تقويت و معادل خواهد ساخت.
سيتم صوتى رابط فركانس راديو و رابط امواج الكترو مغناطيسى را با مدار داخلى پايدار و مقاوم مى كند.

اندازه هاى بيرونى:
1. مكان تقويت كننده ى انتن زمينى

2. مكان راديو زمينى
3. موتور انتن زمينى و بدنه ى وسيله

4.نوع مقاومت شمع موتور
5. سيم پيچ احتراق ثانويه ى ضد صداى راديو

2. تعاريفى از رابط هاى سيستم صوتى
: B رابط سيم : A رابط سيم

تعريف B تعريف A

بوق عقب سمت راست+ 1 1  هدايت كنترل چرخ (-) 
بوق عقب سمت راست- 2 هدايت كنترل چرخ+ 2
بوق جلو سمت راست+ 3 خالى 3
بوق جلو سمت راست- 4 نيروى اى سى سى+ 4

بوق جلو سمت چپ+ 5 دكمه ى تعديل نور عقب+ 5
بوق جلو سمت چپ- 6 دكمه ى معكوس- 6

بوق عقب سمت چپ+ 7 باترى وسيله ى نقليه 7
بوق عقب سمت چپ- 8 جى ان دى 8

شكل 4-104
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مقدار استاندارد شرايط سنجش تعريف پايانه رنگ سيم سنجش پايانه
- - W/G  هدايت كنترل چرخ - (ذخيره)   A1بدنه
- - هدايت كنترل چرخ + (ذخيره) Y/W A2بدنه

14V�10 ACC گزينه ى احتراق بر
هميشه

نيروى ورودى وقتى كه گزينه ى احتراق بر است
ACC

Y A4بدنه

14V�10 گزينه ى تركيبى در موقعيت لمپلت ورودى سيگنال نور عقب سيستم صوتى R A5بدنه
1Ω� ذخيره سيگنال ورودى  هميشه G/N A6بدنه

14V�10  هميشه نيروى متعادل و نرمال ورودى سيستم صوتى W/Y A7بدنه
1Ω�  هميشه زمينه سازى سيستم صوتى B A8بدنه

- V  خروجى بلند گوى عقب از سمت راست+  سيستم صوتى در حال پردازش B1بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلندگوى عقب از سمت راست- V/B B2بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش GR  خروجى بلند گوى جلو از سمت راست+ B3بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلند گوى جلو از سمت راست- GR/B B4بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلند گوى جلو از سمت چپ+ W B5بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش W/B  خروجى بلند گوى جلو از سمت چپ- B6بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلند گوى عقب از سمت چپ+ N B7بدنه
- سيستم صوتى در حال پردازش خروجى بلند گوى عقب از سمت چپ- N/B B8  بدنه

مجموعه كامل راديو سيستم صوتى.شكل 4-106

 (تعريف پايانه ى كنترل شده ى بلندگو)
 مربوط مى شود به شكل 106-4 و جدول 4-20

شكل 4-106

شكل 4-107
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جدول 4-20
مقدار استاندارد شرايط سنجش توضيحات پايانه رنگ سيم سنجش پايانه

- -  ورودى بلند گو  سيستم صوتى در حال پردازش بدنه ى 1
- سيستم صوتى در حال پردازش ورودى بلند گو - بدنه ى 2

جدول خطاى سيستم صوتى:
جدول 4-21

نتيجه خطا نتيجه خطا
1.خطا در مدار روشن سازى سيستم صوتى

2.خطا در مجموعه سى دى خوان
روشن سازى شب سيستم صوتى 

نمى تواند كار كند
1.خطا در مدار نيروى سيستم صوتى
2. خطا در مجموعه سى دى خوان

با فشردن كليد پاور سيستم 
صوتى كار نمى كند

1.خطا در مدار بلند گو 
2  .خطا در مدار نيروى سيستم صوتى
3.خطا در مجموعه سى دى خوان

كيفيت كم صوتى در تمامى 
حاالت(درجه صدا خيلى پايين 

است)

1.خطا در مدار بلند گو
2.خطا در مدار نيروى سيستم صوتى
3.خطا در مجموعه سى دى خوان

نداشتن صداى بلند گو در 
هر حالتى

  1.خطاى سى دى
2. .خطا در مدار نيروى سيستم صوتى

3.خطا در مجموعه سى دى خوان

عدم توانايى قرار دادن سى دى و 
يا نيامدن بال فاصله ى سى دى به 

بيرون بعد از قرار دادن آن

1.خطا در مدار انتن
2.خطا در مجموعه سى دى خوان

عدم توانايى پخش 
راديو(نپذيرفتن)

1.خطاى سى دى
2. .خطا در مدار نيروى سيستم صوتى

3.خطا در مجموعه سى دى خوان

عدم توانايى بيرون راندن وى سى 
دى /سى دى

1.خطا در سى دى
2. خطا در مدار نيروى سيستم صوتى

3.خطا در سى دى

گر چه سيستم روشن شده 
است اما سى دى هنوز 

پخش نشده است
1.خطا در سى دى

2.نسب نا مناسب مجموعه سى دى خوان
صداى متناوب در مواقع خواندن 

سى دى
1.خطا در سى دى 

2.خطا در جمع بندى سى دى خوان
كيفيت كم صدا در مواقع 

پخش سى دى
1.خطا در مدار نيروى سيستم صوتى
2.خطا در مجموعه سى دى خوان

3.خطا در سيم كشى مدار ارتباط كنترل 
شده

پانل گزينه هاى لمسى كار 
نمى كند

 چك كردن اجزاى سيتم صوتى:

شكل 4-108
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1.با فشردن كليد (پاور) سيستم صوتى كار نمى كند:
با توجه به نمودار مدار شكل108-4 "1. اطراف CAB براى احتماالت ممكن كه باعث وقوع مدار كوچك هاى الكتريكى مى شود چك
كنيد و CAB را خشك نگهدارى كنيد.2  .   ولتاژ ميان پايانه ى رابط 7A مجموعه سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را بسنجيد.
ولتاژ بايد V 14~10 باشد.3. مقاومت ميان پايانه ى رابط A 8 مجموعه سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را بسنجيد. مقاومت بايد
�1Ωباشد.4. كليد احتراق را بر اى سى سى تغيير دهيد. .ولتاژ ميان پايانه ى رابط 4A مجموعه سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه
باشد. اگر تمامى موارد باال نرمال بود  مجموعه سيستم صوتى را جايگزين يا چك كنيد اگر نه سيم كشى  10~14 V را بسنجيد. ولتاژ بايد

و رابط را تعمير يا جايگزين كنيد.
2.عدم كاركردروشن سازى سيستم صوتى در شب :

دندهى كنترل نور را از مجموعه كليد ادقام نور به چراغ مه تغيير دهيد ولتاژ ميان پايانه رابط A5 مجموعه سيستم صوتى و بدنه وسيله نقليه
را بازرسى يا جايگزين كنيد؛ CD 14~10 باشد. اگر ولتاژ نرمال است مونتاژ V  را با توجه به نمودار مدار از شكل 108-4 بسنجيد، ولتاژ بايد

اگر نه سيمكشى و رابط را تعمير يا جابجا كنيد.
3. نداشتن صداى بلند گو در هر حالتى

با توجه به نمودار مدار شكل 108-4 گامهاى زير را با جزئيات چك كنيد.
صفحه نمايش را چك كنيد.

سوئيچ را به ACC تغيير دهيد.
سيستم صوتى را در موقعيت روشن قرار دهيد.

صفحه نمايش روشن مى شود .
اگر تمامى موارد باال نرمال بود به گام بعد برويد اگر نه به گام پنجم برويد.

كنترل كننده درجه صدا و باالنس صدا را متعادل كنيد.
دكمة كنترل درجه صداى سيستم صوتى را به اجرا در آوريد و باالنس صدا را متعادل كنيد تا متوجه شويد كدام بلندگو در حالت بى صدا است.
اگر يك بلندگوى مشخص در حالت بى صدا است به گام بعدى برويد اگر تمامى بلندگو ها بى صدا هستند سيستم صوتى را چك و يا

جايگزين كنيد.
بلند گو را چك كنيد

رابط بلندگو را قطع كنيد مقاوت ميان پايانه هاى بلندگو را بسنجيد. مقاومت بايد Ω 9~2 باشد.
اگر نرمال است به گام بعدى برويد اگر نه بلندگو را تعويض كنيد.

رابط ميان سيستم صوتى و بلندگو را چك كنيد.
اگر نرمال است به گام بعدى برويد؛ اگر نه سيمكشى و رابط را تعمير و يا جايگزين كنيد.

مجموعهCD خوان را چك كنيد
ولتاژ ميان پايانهى رابط A7 مجموعه سيستم صوتى و بدنه وسيلهى نقليه را بسنجيد، ولتاژ بايد Ω 14~10 باشد.

ولتاژ ميان A8 مجموعه سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد، ولتاژ با كمتر از Ω 1 باشد.
كليد احتراق را بر ACC تغيير دهيد ولتاژ ميان پايانهى رابط A4 مجموعهى سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد، ولتاژ بايد

Ω 14~10 باشد.
اگر تمامى موارد باال نرمال است، مجموعهى CD خوان را چك يا تعويض كنيد، اگر نه سيم كشى و رابط را تعمير يا جايگزين كنيد.

4. نمى توان CD را در آن قرار داد يا CD بالفاصله بعد از قرار گرفتن بيرون ميآيد، CD را نميتواند بخواند.
با توجه به نموار مدار شكل 108-4 گامهاى زير را با جزئيات چك كنيد : 

اطمينان حاصل كنيد كه  CD مشكل ندارد و هيچ عيب، ترك، خدشه، خار و يا ديگر نواقص را نداشته باشد. اگر نرمال بود به گام بعد
برويد، اگر نه، مشكل CD همچنان باقيست.

چك كنيد كه CD با روى اشتباه وارد نشود و اگر درست است به گام بعدى برويد؛ اگر نه CD را درست وارد  دستگاه كنيد .
CD مشكل دار را با CD سالم جايگزين كنيد كه خطا دوباره ايجاد مى شود يا خير. اگر نرمال است، مشكلCD  همچنان باقيست، اگر

نه به گام بعدى برويد.
چك كنيد كه آبا جستجوگر خودكار راديو به صورت نرمال كار ميكند يا خير. اگر نرمال است، مجموعهCD خوان را تعمير يا جايگزين

كنيد؛ اگر نه به گام ششم برويد.
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چك كنيد كه آيا رطوبت CAB به مراتب تغيير مى كند يا خير، اگر به مراتب تغيير ميكند، دليل چگالى تغيير دما و رطوبت است (قبل از 
استفاده مدتى به آن استراحت دهيد) اگر نه، مجموعه CD خوان را چك و تعويض  كنيد. 

مجموعه CD خوان را چك كنيد:  
ولتاژ ميان پايانه ربط A7 مجموعهى سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد. ولتاژ بايد V 14~10 باشد.

مقاومت ميان رابط A8 مجموعهى سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد. مقاومت بايد كمتر از Ω 1 باشد. 
كليد احتراق را به ACC تغيير دهيد. ولتاؤ ميان پايسانهى رابط A4 مجموعه سيستم صوتى و بدنهى وسيلهى نقليه را بسنجيد، ولتاژ بايد 

V 14~10  باشد. 
اگر نرمال است، مجموعهى CD خوان را تعمير و يا جايگزين كنيد؛ اگر نه سيمكشى و رابط را تعمير يا جايگزين كنيد. 

CD .5 را نميتواند بيرون بياورد. 
چك كنيد آيا جستجوگر خودكار راديو نرمال كار ميكند:

اگر نرمال كار ميكند؛ مجموعه CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد، اگر نه به گام پنجم برويد. 
دكمه CD خوان را از سيستم صوتى فشار دهيد، دكمه خروج CD يا بستن برنامه را براى 2 ثانيه يا حتى بيشتر فشار دهيد و چك كنيد 

كه آيا CD بيرون ميآيد يا خير. 
اگر نرمال است به گام بعدى برويد؛ اگر نه مجموعه CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد. 

چك كنيد كه آيا صدا در موقع رانندگى در جادهى نامساعد تكه تكه است يا خير. 
اگر نرمال است به گام بعدى برويد، اگر نه خطا در CD هم چنان وجود دارد. 

نصب مجموعهCD خوان را چك كنيد 
اگر نرمال است، خطا در CD هم چنان وجود دارد؛ اگر نه، به گام بعدى برويد

مجموعه CD خوان را چك كنيد. 
ولتاژ ميان پايانهى رابط A7 مجموعهى سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را چك كنيد، ولتاژ بايد 14V~10 باشد. 

مقاومت ميان پايانه ى رابط A8 مجموعهى سيستم صوتى و بدنه ى وسيله نقليه را چك كنيد، مقاومت بايد كمتر از Ω 1 باشد. 
كليد احتراق را ACC تغيير دهيد؛ ولتاژ ميان پايانه ى رابط A4 مجموعه سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را چك كنيد ولتاژ بايد

V 14~10 باشد. 
اگر نرمال است، مجموعه CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد؛ اگر نه سيمكشى يا رابط را تعمير يا جايگزين كنيد. 

6- كيفيت كم صوتى در مواقع اجرايى CD (صدا بسيار پايين است.) نسبت مجموعه ىCD خوان را چك كنيد اگر نرمال است، (صدا 
بسيار پايين است.) خطا در ديسك همچنان وجود است اگر نه؛ مجموعه CD خوان را چك كنيد. 

 7- عدم توانايى دريافت بخش صدا (پذيرش ضعيف) 
با توجه به نمودار مدار شكل 108-4 گامهاى زير را با جزئيات چك كنيد:

چك كنيد كه آيا جستجوگر خودكار راديو خوب كار ميكند يا خير. 
اگر نرمال كار مى كند مجموعه ى CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد، اگر نه به گام بعدى برويد. 

چك كنيد كه آيا تمامى امكانات متراكم به خوبى كار مى كند (مانند، برف پاك كن، وزنده ى تصفيه هوا، باالبر شيشه)
اگر هر يك از اين امكانات در حال كار ميباشند، اين تاثير از اين امكانات متراكم است. اگر نه به گام بعد برويد. 

از آنتن چاپ شده تست صدا بگيرد. 
كليد احتراق را در ACC قرار دهيد، راديو را روشن كرده و حالت AM را انتخاب كنيد. چك كنيد كه آيا صداى بلندگو با قراردادن آچار 

پيچ گوشتى بر روى آنتن منجر شده است يا خير. 
اگر نرمال است مجموعه CD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد؛ اگر نه به گام بعدى برويد.

مجموعه آنتن سيستم صوتى را چك كنيد. 
سوكت اتصال هوايى را از مجموعه سيستم صوتى جدا كنيد.

پس از اتصال رابط راديويى، كليد احتراق را به ACC تغيير دهيد، راديو را روشن كنيد و در حالت AM قرار دهيد. چك كنيد كه آيا صداى 
بلندگو با قراردادن وسائل آهنى مثل پيچ گوشتى ريز تيغه ى صاف يا سيم شكنندهاى بر روى پايه آنتن راديو ايجاد شده باشد. 

اگر نرمال است به گام بعد برويد اگر نه، مجموعهCD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد. 
8. پانل كليدهاى لمسى كار نمى كند. 
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با توجه به به نمودار موارد شكل 108-4 گامهاى زير را با جزئيات چك كنيد 
وجود لكه در پانل لمسى را چك كنيد؛ اگر لكه ها باقى ماندند؛ سطح را از لكه ها تميز كنيد؛ اگر نه؛ به گام بعدى برويد چك كنيد؛ كه آيا 

كليد لمسى خوب كار مى كند يا خير؛ اگر خوب كار مى كند به گام بعدى برويد اگر نه مجموعهCD خوان را تعمير يا جايگزين كنيد. 
مجموعه پخش كننده ى چند رسانه اى را چك كنيد: 

ولتاژ ميان پايانه هاى رابط A7 از مونتاژ سيستم صوتى و بدنه ى وسيله ى نقليه را بسنجيد. ولتاژ بايد V 14~10  باشد 
ولتاژ ميان پايانه هاى رابط A8 را مونتاژ سيستم صوتى و بدنه ى وسيله نقليه را بسنجيد. ولتاژ بايد كمتر از Ω 1باشد. 

كليد احتراق را به ACC تغيير دهيد  ولتاژ ميان پايانه هاى رابط ولتاژ بايدV 14~10  باشد. اگر نرمال است به گام بعدى برويد اگر نه 
،سيمكشى و رابط را تعمير يا جايگزين كنيد. 
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