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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

پيشگفتار

پيشگفتار: 
کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 

خودروی H230 و H220 تهیه و تدوین شده است.
امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود را با 
دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت ، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد.
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود ) فرم 
پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد ( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. الزم به 

ذکر است که هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد. 

گروه خودروسازی سایپا
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

3. بررسی چشمی
پس از باز کردن باتری آن را بررسی نمایید. 

نکات: 
)1(. در صورت وجود نشتی در باتری، پیش از باز کردن باتری برای محافظت از دست های خود از دستکش استفاده 

نمایید.
)2(. اگر نگهدارنده باتری یا براکت آن با الکترولیت آسیب دیده است، با استفاده از آب سرد یا گرم آن را بشویید. 

)3(. اگر وجود ترک در قاب باتری منجر به نشتی شده است می بایست باتری را تعویض نمایید. 
)4(. ترمینال های باتری را با آب گرم شسته و سپس با استفاده از پارچه آن ها را تمیز نمایید. 

4. شارژ باتری
ابتدا با نشانگر الکتریکی کمیت مقدار شارژ باتری را بررسی نمایید و در صورت ناکافی بودن با استفاده از ولت متر 
DC شارژ باتری را اندازه گیری نمایید. اگر مقدار ولتاژ بیشتر از 12.5V باشد مناسب است. اگر ولتاژ در محدوده 
12.5V-11.5 باشد، مقدار شارژ باتری ناکافی است. اگر مقدار ولتاژ کمتر از 11.5V باشد به معنای تخلیه الکتریکی 

)دشارژ( بیش از حد یا معیوب بودن باتری است. در هر دو حالت می بایست باتری را شارژ نمود. 

برای شارژ کردن صحیح و بی خطر باتری توصیه می شود که این عمل در مراکز مجاز و تحت نظر افراد متخصص 
انجام شود. 

)1(. اگر زمانی که باتری بر روی خودرو قرار دارد شارژ کردن باتری انجام می شود ضروری است که کابل های باتری 
را جدا نمایید تا به اجزای الکتریکی خودرو آسیب وارد نشود. 

)2(. جریان برقی که برای شارژ کردن باتری مورد استفاده قرار می گیرد می بایست حدود 1/10H ظرفیت باتری 
باشد و این پروسه می بایست بر اساس مشخصات ارائه شده باشد. 

)3(. وجود شرایط زیر بیانگر شارژ صحیح باتری می باشد: 
ولتاژ باتری به 12.8V می رسد و به مدت حداقل یک ساعت بدون تغییر باقی می ماند. روش دیگر آن است که 

وضعیت باتری را بر اساس نشانگر الکتریکی کمیت بررسی نمایید. 
نکات:

- در هنگام شارژ باتری امکان افزایش سطح الکترولیت وجود دارد لذا می بایست توجه کافی داشت.
- از نزدیک کردن شعله یا آتش به باتری در حین شارژ کردن خودداری نمایید. در غیر اینصورت احتمال انفجار وجود دارد. 

- از تولید جرقه در نزدیکی محل شارژ باتری خودداری نمایید. 

بخش 1-  باتری
I. بررسی، تعمير و ترتيب تنظيم

1. تأیید نوع باتری
باتری این خودرو از نوع خشک بوده و مدل آن 56093 می باشد و نیازی به پر کردن آن با اسید نیست. وضعیت باتری 

را با نشانگر الکتریکی کمیت می توان سنجید. 

2. نشانگر الکتریکی کمیت 
نشانگر الکتریکی کمیت 56093 برای بررسی وضعیت باتری مورد استفاده قرار می گیرد. 

نشانگر کيفيت باتری
وضعیت باتریعالمت

خیلی خوب

مقدار اسید یا شارژ ناکافی
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II. شکل شماتيک باتری
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

باالبر  شیشه  کلید  و  نموده  قطع  را  کلید  کانکتورهای 
برقی را باز کنید. 

کلید  و  داشته  نگه  با دست  را  اشیاء  نگهداری  محفظه 
تمام  در  یکسان  نیروی  از  استفاده  با  را  باالبر  شیشه 
خارج  درب  قاب  از  تا  بکشید  باال  به سمت  ها  قسمت 

شود. 

بخش 2-  کليد شيشه باالبر برقی
باز کردن کليد شيشه باالبر برقی درب جلو چپ

پیچ های محفظه نگهداری اشیاء را باز کنید. 
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

کلید شیشه باالبر برقی را بر روی درب مطابق با ترتیب 
نشان داده شده در شکل نصب نمایید. فاصله بین کلید 
شیشه باالبر و قطعات جانبی آن را تنظیم نموده و سعی 

کنید این فاصله در حداقل مقدار ممکن باشد.

نصب کانکتور دسته سیم کلید شیشه باالبر برقی

نصب کليد شيشه باالبر برقی درب جلو چپ
پایه پیچ ها در  برقی  باالبر  از نصب کلید شیشه  پیش 
که  نمایید  بررسی  را  اشیاء  نگهداری  محفظه  براکت 
وضعیت مناسب داشته باشند. در صورت معیوب بودن 
آن را تعویض نمایید. )پایه پیچ خودکار بر روی براکت 
بدنه خودرو در قسمت پایین قاب درب قرار دارد و در 

شکل با فلش نشان داده شده است(. 

نام قطعهشماره قطعه

مهره پالستیکی قاب درب1000078
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

ریز  دنده  های  پیچ  با  را  برقی  باالبر  شیشه  کلید 
ST4.2×19 محکم کنید.

برقی سه  باالبر  کلید شیشه  نصب  و  کردن  باز  مراحل 
درب دیگر خودرو مشابه با درب جلو چپ می باشد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

نقشه کانکتورهای دسته سیم کلید شیشه باالبر برقی
درب جلو چپ )شیشه باالبر برقی و قفل مرکزی(

درب جلو راست/ درب عقب چپ/ درب عقب راست )شیشه باالبر برقی(

عملکرد پين عملکرد پين

سیگنال حرکت شیشه به پایین 6 اتصال مثبت چراغ  پس زمینه داخل کلید  1

سیگنال حرکت شیشه به باال 7 - 2
- 8 اتصال بدنه چراغ پس زمینه داخل کلید  3

اتصال بدنه 9 - 4

- 10 - 5

عملکرد پين عملکرد پين

- 9 سیگنال قفل شدن قفل مرکزی 1

- 10 سیگنال باز شدن قفل مرکزی 2
اتصال بدنه 11 سیگنال حرکت شیشه عقب راست به پایین 3

اتصال مثبت چراغ پس زمینه داخل کلید  12 سیگنال حرکت شیشه عقب چپ به پایین 4

اتصال مثبت چراغ پس زمینه  داخل کلید  13 سیگنال حرکت شیشه جلو راست به پایین 5

14 سیگنال قفل رگوالتور شیشه سیگنال حرکت شیشه جلو چپ به پایین 6
سیگنال حرکت شیشه عقب چپ به باال 15 سیگنال حرکت شیشه جلو چپ به باال 7
سیگنال حرکت شیشه عقب راست به باال 16 سیگنال حرکت شیشه جلو راست به باال 8
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

باز کردن
1. صفحه روکش قاب تزئینی خارجی دستگاه پخش CD را باز کنید. 

2. 4 عدد پیچ خودکار ST4.2X16 استفاده شده برای نصب در دو سمت را باز کنید.  
3. دستگاه پخش CD را بیرون آورده و کابل های نصب )شامل کابل اتصال اصلی، سیم های اتصال نمایشگر و آنتن( 

را جدا کنید. 

نصب
مراحل نصب قطعات برعکس مراحل باز کردن می باشد. 

صفحه نمایش سیستم صوتی

بخش 3-  سيستم صوتی
دستگاه پخش CD/ رادیو

 صفحه روکش قاب
تزئینی داخلی

 روکش صفحه نمایش
سیستم صوتی
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

باز کردن
1. روکش صفحه نمایش سیستم صوتی را باز کنید. 

2. 4 عدد پیچ خودکار ST3.5X9.5 استفاده شده برای نصب در دو سمت را باز کنید.  
3. صفحه نمایش را به سمت بیرون کشیده و کابل های نصب در پشت صفحه نمایش را جدا کرده و صفحه نمایش 

را خارج نمایید. 

نصب
مراحل نصب برعکس مراحل باز کردن می باشد. 

مشخصات پین ها

توضيحاتعالمتشماره
A2
A3قطع صدای سنسور دنده عقب
A4Pجرقه زنی
A5منبع تغذیه آنتن خودکار
A6نور داشبورد
A7+Bموقت
A8اتصال بدنه
B1+RR)+( بلندگوی عقب راست
B2-RR)-( بلندگوی عقب راست
B3+FR)+( بلندگوی جلو راست
B4-FR)-( بلندگوی جلو راست
B5+FL)+( بلندگوی جلو چپ
B6-FL)-( بلندگوی جلو چپ
B7+RL)+( بلندگوی عقب چپ
B8-RL)-( بلندگوی عقب چپ

C3_13VDDراننده LCD تغذیه
C3_14VSSراننده LCD اتصال بدنه منبع تغدیه
C3_15CEراننده LCD فعال کردن
C3_16DIراننده LCD انتقال داده
C3_17GNDاتصال بدنه
C3_18CLراننده LCD ساعت
C3_19GNDاتصال بدنه
C3_20BackLight_LCDLCD منبع تغذیه نور پس زمینه
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

باز کردن
1. ستون جلو را باز کنید. 

2. دسته سیم اتصال توییتر را جدا کنید. 
3. سه عدد پیچ نصب دنده ریز ST3.5×9.5 توییتر را باز کنید. 

نصب
مراحل نصب برعکس مراحل باز کردن می باشد. 

توييتر

ستون جلو

بلندگو
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

باز کردن
1. قاب های تزئینی درب را باز کنید. 

2. دسته سیم اتصال بلندگوی محدوده فرکانس متوسط را جدا کنید. 
3. چهار عدد پیچ خودکار ST4.2×16 برای نصب بلندگوها را باز کنید. 

4. بلندگوی محدوده فرکانس متوسط را باز کنید. 

نصب
1. ابتدا پایه های چهار عدد پیچ 4.2 را نصب کنید. 

2. سایر مراحل نصب برعکس مراحل باز کردن می باشند. 
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

در  که  باشد  می  جلو  سقفی  آنتن  دارای  خودرو  این 
قسمت مرکزی جلوی سقف خودرو قرار گرفته است. 

باز کردن 
1. صفحات تزئینی سقف را باز کنید. 

2. مهره های مخصوص نصب آنتن را با آچار باز کنید. 
3. کابل های اتصال آنتن را جدا کنید. 

4. آنتن را از روی سقف باز کنید. 

مراحل نصب آنتن
1. آنتن را داخل سوراخ روی سقف قرار دهید. 

2. کابل آنتن را به قطب اتصال آنتن متصل نمایید. مهره 
مخصوص سفت کردن آنتن را با دست در جهت عقربه 

ساعت بچرخانید. 
 3-512N.m 3. مهره های مخصوص را با آچار با گشتاور

سفت کنید. 
4. سقف را نصب کنید. 

بخش 4-  آنتن

نام قطعهشماره قطعه
آنتن سقفی جلو4274005
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عيب يابی
اگر با رادیو امکان گرفتن ایستگاه های رادیویی نیست، سیگنال آن ضعیف است، پارازیت دارد یا نمی توان بر روی یک 
ایستگاه آن را تنظیم نمود ولی دستگاه پخش CD عملکرد عادی خود را دارا می باشد، مراحل عیب یابی را مطابق 

جدول انجام دهید. 

نکته:
در مکان هایی مانند اتاق بسته، زیرزمین یا در محلی با تداخل امواج الکترومغناطیسی باال امکان ایجاد اختالل در 
دریافت سیگنال امواج رادیویی وجود دارد. بنابراین پیش از بررسی رادیو اطمینان حاصل نمایید که خودرو در محلی 

قرار داشته باشد که امکان دریافت سیگنال موج های AM/FM به صورت عادی وجود داشته باشد. 

خيربلیاقداممرحله

1

و  نموده  باز  را  رادیو   /CD پخش  دستگاه  مجموعه   .1
کانکتورهای کابل آنتن را جدا کنید.

2. آنتن تستر را به دستگاه پخش CD/ رادیو متصل کنید.
3. دریافت سیگنال توسط رادیو را بررسی نمایید. آیا دریافت 

سیگنال عادی است؟

به مرحله 2 برویدبه مرحله 4 بروید

2

1. یک دستگاه پخش CD/ رادیو نو بردارید.
به  را  آنتن  کابل  کانکتورهای  و  سیم  دسته  کانکتورهای   .2

مجموعه دستگاه پخش CD/ رادیو جدید متصل کنید. 
آیا سیگنال  بررسی کنید.  را  رادیو  3. سیگنال دریافت شده 

عادی است؟

به مرحله 4 برویدبه مرحله 3 بروید

مجموعه دستگاه پخش CD/ رادیو را تعویض کنید. آیا 3
-سیستم سالم استفرایند تعمیر پایان یافته است؟

4

1. صفحه تزئینی داخلی سقف را باز کنید. 
2. اتصال بین انتهای آنتن خودرو و کابل آنتن را قطع کنید. 

3. یک آنتن سقفی جدید را با کابل آنتن متصل کنید.
آیا سیگنال  بررسی کنید.  را  رادیو  4. سیگنال دریافت شده 

عادی است؟

به مرحله 6 برویدبه مرحله 5 بروید

یافته 5 اتمام  تعمیر  فرایند  آیا  نمایید.  تعویض  را  آنتن سقفی 
-سیستم سالم استاست؟

یافته 6 اتمام  تعمیر  فرایند  آیا  نمایید.  تعویض  را  آنتن سقفی 
-سیستم سالم استاست؟
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

1. مجموعه موتور برف پاک کن جلو 
M6*30 2. پیچ

3. جلو پنجره هوای ورودی 
4. مجموعه تیغه برف پاک کن جلو چپ

5. مجموعه بازویی برف پاک کن جلو چپ
M8 6. مهره

7. روکش بازویی برف پاک کن 
8. مجموعه بازویی برف پاک کن جلو راست

9. مجموعه تیغه برف پاک کن جلو راست

بخش 5-  برف پاک کن و شيشه شوی
I. برف پاک کن جلو
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

4. دو عدد پیچ میله اتصال دهنده مجموعه موتور برف 
از  را  پاک کن جلو را شل نموده و صفحه قفل کننده 

شیار U شکل بدنه بیرون بکشید. 
5. کانکتور موتور را قطع کرده و موتور را باز کنید. 

3. جلو پنجره هوای ورودی را باز کنید. 

باز کردن برف پاک کن جلو
1. کابل اتصال قطب مثبت باتری را قطع کنید. 

2. مجموعه بازویی و مجموعه تیغه برف پاک کن جلو را 
باز کنید. مراقب باشید که به رنگ درب محفظه موتور 

آسیب وارد نشود. 
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

M6 1. پیچ
2. لوله شیشه شوی جلو
3. نازل شیشه شوی جلو

4. پر کن شیشه شوی جلو 
5. مجموعه مخزن شیشه شوی جلو و پمپ الکتریکی 

2. شيشه شوی

شیشه شوی
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راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

3. بررسی
1. موتور برف پاک کن

که  زمانی  سیم،  دسته  کانکتور  کردن  جدا  از  پس   -1
موتور برف پاک کن بر روی بدنه قرار دارد آن را بررسی 

نمایید. 
باال و  ترتیب در سرعت  به  را  2- موتور برف پاک کن 

پایین روشن کنید. 
باتری را به موتور برف پاک کن متصل کنید. وضعیت 
بررسی  زیاد  و  کم  سرعت  در  را  کن  پاک  برف  موتور 

نمایید. 
3- موتور برف پاک کن را در حالت توقف خودکار روشن 

کنید. 
الف. موتور برف پاک کن را در سرعت کم روشن نموده 

و باتری را جدا کنید تا موتور متوقف شود. 
ب. باتری را متصل نموده و سپس اطمینان حاصل نمایید 
که زمانی موتور در موقعیت توقف خودکار متوقف می 
شود که شروع به حرکت در سرعت پایین کرده است.  

باز کردن شيشه شوی
1. کابل اتصال قطب مثبت باتری را قطع کنید. 

2. سپر جلو را باز کنید. 
قطع  را  شوی  شیشه  مایع  الکتریکی  پمپ  کانکتور   .3

کنید. 
4. لوله های اتصال دهنده پمپ الکتریکی را باز کنید. 

5. سه عدد مهره اتصال دهنده مجموعه مخزن شیشه 
شوی و پمپ الکتریکی را شل کنید. 

6. مخزن مایع شیشه شوی را باز کنید. 

بررسی در حین کارکرد

سرعت زیاد سرعت کم

سرعت کم توقف خودکار

باتری

باتری

بررسی در حین توقف
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4. راهنمای نصب
1. نصب مجموعه بازویی و تیغه برف پاک کن

1- دامنه حرکت بازویی برف پاک کن چپ و راست با 
هم متفاوت است؛ لذا هنگام نصب بازویی توجه به جهت 

آن ضروری می باشد. 
)مقدار  آن  اصلی  محل  در  را  کن  پاک  برف  تیغه   -2

استاندارد(  نصب نمایید. 
35±5mm :(A( مقدار استاندارد

موقعیت  در  عقب  کن  پاک  برف  تیغه  نصب  برای   -3
تنظیم  باید  شیشه  پایینی  مشکی  لبه  با  را  آن  اصلی، 

نمود. 

5. بررسی و تعويض تيغه های برف پاک کن
1. پس از رانندگی برای مدت طوالنی، ممکن است الیه 
ای از روغن سطح تیغه های برف پاک کن را بپوشاند که 
کارایی آن ها را کاهش می دهد. بنابراین الزم است که 

تیغه ها را با مایع شوینده مخصوص شست. 
را  پاک کن  برف  تیغه  ای مجموعه  به صورت دوره   .2
بررسی نمایید. اگر الستیک تیغه فرسوده شده است می 
بایست آن را در اسرع وقت تعویض نمایید. اگر تیغه برف 
پاک کن معیوب به نظر نمی رسد، شیشه را خیس کرده 
و برف پاک کن را روشن نمایید. پس از چند دور رفت و 
برگشت برف پاک کن آن را خاموش نمایید. اگر شیشه 
توسط تیغه ها تمیز نشده است یا به صورت یکسان پاک 
نشده است، تیغه های برف پاک کن را تعویض نمایید. 

به  را  بازویی برف پاک کن  3. سفتی مهره های نصب 
صورت دوره ای بررسی نمایید. همچنین شرایط عملکرد 

تیغه ها را بررسی کنید. 

2. موتور شیشه شوی
1- مخزن مایع شیشه شوی را پر کنید. 

2- زمانی که باتری وصل است، قدرت پاشش مایع را 
بررسی نمایید. 

باتری

انتهای قاب تزئینی عقب بدنه
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مقدار استاندارد برای تنظیم نور باال:
0.9H~1.0H )جهت عمودی(

)جهت افقی( موازی با جهت حرکت خودرو 

مقدار استاندارد برای تنظیم نور پایین:
0.7H~0.9H )جهت عمودی(

و   15° دارای خمش  بخش  بین  تقاطع  افقی(  )جهت 
(V( خط عمودی

بخش6 - چراغ های خودرو 
1. تنظیم چراغ ها

1. تنظیم چراغ ها با استفاده از صفحه
1.1. فشار باد الستیک ها را در مقدار مشخص  تنظیم 
نمایید. فردی را بر روی صندلی راننده بنشانید یا وزنه 
سایر  و  دهید  قرار  صندلی  روی  بر  را  کیلوگرمی   75

بارهای موجود در خودرو را بردارید. 
را  جلو  چراغ  مرکزی  نقطه  و  صفحه  بین  فاصله   .1.2

تنظیم کنید. 
1.3. زمانی که موتور خودرو در دور 2000rpm روشن 

است، جهت نور چراغ های جلو را بررسی کنید. 
روی صفحه  بر  که  نوری  پرتو  که  نمایید  بررسی   .1.4

تابیده می شود با مقدار استاندارد مطابقت دارد. 
پایین  نور  و  باال  نور  تا  بچرخانید  را  تنظیم  پیچ   .1.5

تنظیم شوند. 

پرده

تنظیم به راست یا چپ

تنظیم به باال یا پایین

مرکز نور

ناحیه با روشنی زیاد

فاصله عمودی

چراغ موقعیت جلو
چراغ نور باال و نور پایین

چراغ راهنمای جلو
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مقدار استاندارد برای تنظیم نور باال:
0.9H~1.0H )جهت عمودی(

)جهت افقی( موازی با جهت حرکت خودرو 

مرکز نور

فاصله عمودی

ناحیه با روشنی زیاد
مرکز ناحیه با روشنی زیاد
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نکات:
)1(. کانکتورهای چراغ هایی که تنظیم نشده اند را باز 
کنید. آن ها را زمانی تنظیم کنید که چراغ ها روشن 
نیستند. هنگام وصل کردن کانکتورها مراقب باشید که 

محور نور را تغییر ندهید. 
به عالوه زمانی که اجسام کدر برای پوشاندن قاب چراغ 
گذاشتن چراغ  روشن  از  گیرند  قرار می  استفاده  مورد 

برای بیش از 3 دقیقه خودداری نمایید. 
)2(. از نصب قاب چراغ با استفاده از نوار چسب یا مواد 

مشابه پرهیز کنید. 
مرجع: 2007GB-4599 چراغ های جلوی خودروی 

مجهز به المپ های رشته ای
2. اندازه گیری فتومتری )نور سنجی(

بر اساس دستورالعمل عملکرد ارائه شده توسط سازنده 
با استفاده از فتومتر )نور سنج( مقدار روشنایی را اندازه 
گیری نموده و اطمینان حاصل نمایید که از مقدار مجاز 

بیشتر باشد. 
مقدار مجاز: بیشتر از

36000 cd
نکات: 

)1(. برای اندازه گیری مقدار روشنایی موتور خودرو را 
در دور 2000rpm روشن نموده تا باتری خودرو شارژ 

شود. 
مناطق  برای  جلو  چراغ  روشنایی  تنظیم  قوانین   .)2(
مختلف متفاوت است که می بایست تنظیمات مربوطه 

را بر اساس آن ها انجام داد. 
)3(. اگر برای اندازه گیری از نور افکن استفاده می شود، 
برای تبدیل مقدار اندازه گیری شده به مقدار فتومتر از 

فرمول زیر استفاده می شود: 
I=Er2
در جایی که I مقدار روشنایی                 شدت 
روشنایی )Lux( و r فاصله بین چراغ جلو و نور افکن 

است.

نکات: 
)1(. کانکتورهای چراغ های نور باال و نور پایین و چراغ 
هایی که تنظیم نمی شوند را باز کنید. آن ها را زمانی 

تنظیم کنید که چراغ ها روشن نیستند.
هنگام وصل کردن کانکتورها مراقب باشید که محور نور 

را تغییر ندهید. 
به عالوه زمانی که اجسام کدر برای پوشاندن قاب چراغ 
گذاشتن چراغ  روشن  از  گیرند  قرار می  استفاده  مورد 

برای بیش از 3 دقیقه خودداری نمایید. 
)2(. از نصب قاب چراغ با استفاده از نوار چسب یا مواد 

مشابه پرهیز کنید. 

 E،(cd) 
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نکته:
اگر روکش نگهدارنده المپ به طور صحیح نصب نشود، 
تراکم مناسب نور انجام نمی شود یا امکان وارد شدن 
آب به المپ وجود دارد. بنابراین روکش نگهدارنده المپ 

را به روش صحیح نصب نمایید. 

نکته:
با  یا  محافظ  بدون  دست  با  المپ  حباب  تماس  از 
آلوده  المپ  حباب  اگر  نمایید.  پرهیز  کثیف  دستکش 
شد، با استفاده از الکل یا تینر آن را تمیز کنید و پیش 

از نصب صبر کنید تا کاماًل خشک شود. 

2. المپ چراغ موقعیت
را  نگهدارنده المپ  و  باز کرده  را  1- روکش الستیکی 
چرخانده و آن را خارج کنید. سپس المپ را جدا کنید. 
قبل  با  مشابه  المپ  این  مورد  در  استفاده  مورد  نکات 

می باشد. 

3. المپ چراغ راهنما
1- نگهدارنده المپ را چرخانده و آن را به سمت بیرون 

بکشید. المپ را جدا کنید. 
2- نکات مورد استفاده در مورد این المپ مشابه با قبل 

می باشد.

3. تعویض المپ
1. چراغ نور باال و نور پایین چراغ جلو 

1- درب محفظه موتور را باز کنید. 
2- روکش الستیکی خارج نگهدارنده المپ را باز کرده 
و قالب کانکتور را جدا کنید تا کانکتور چراغ جلو قطع 

شود و دسته سیم شل شود. 
3- فنر نگهدارنده المپ را باز کرده و المپ را به سمت 

بیرون بکشید. 
وصل  محکم  را  سیم  دسته  المپ،  تعویض  از  پس   -4
کرده و روکش الستیکی نگهدارنده المپ را نصب کنید 

و درب محفظه موتور را به طور صحیح ببندید.

فنر

عادیغیر عادی
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2. مراحل باز کردن
)1( پیچ
)2( پیچ
)3( پیچ
)4( پیچ

4. باز کردن و نصب چراغ های جلو
مجموعه چراغ جلو شامل چراغ های نور باال و نور پایین، 
چراغ های موقعیت و چراغ های راهنمای جلو می باشد. 

 
باز کردن و نصب

1. مراحل پیش از باز کردن
گلگیرهای جلو را باز کنید.

روکش سپر جلو را باز کنید. 
روکش قاب تزئینی باالیی سپر جلو را باز کنید. 
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قاب های تزئینی صندوق عقب را باز کرده و دسته سیم 
را جدا کنید. 

)1(. پیچ قفلی
)2(. پیچ قفلی
)3(. پیچ قفلی

6. مجموعه چراغ عقب
چراغ  ترمز/  های  چراغ  شامل  عقب  چراغ  مجموعه 
موقعیت، چراغ های راهنمای عقب، چراغ دنده عقب و 

چراغ های مه شکن عقب می باشد. 

محل نصب مجموعه چراغ عقب

5. چراغ های مه شکن جلو
باز کردن و نصب

1. مراحل باز کردن 
روکش سپر جلو را باز کنید. 

 
)1(. مجموعه چراغ مه شکن جلو

)2(. پیچ های دنده ریز چراغ مه شکن جلو

چراغ ترمز/ چراغ موقعیت

 چراغ راهنمای
 عقب

چراغ مه شکن عقب

 چراغ دنده
عقب
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9. شکل چراغ های داخلی خودرو
باز کردن و نصب

1. روکش چراغ را باز کنید. 
2. پیچ های قفلی را باز کنید. 

تعویض المپ ها
روکش چراغ را باز کرده و المپ را برای تعویض خارج 

کنید. 
نکته:

به بخش تعویض المپ چراغ جلو مراجعه نمایید. 

8. چراغ سقفی جلو )بدون سوییچ سانروف(
1. چراغ کنترل درب

2. چراغ مطالعه

7. تلق شبرنگ عقب
باز کردن و نصب 
مراحل باز کردن

روکش سپر عقب را باز کنید. 
1. تلق شبرنگ

2. پیچ های دنده ریز

سوراخ نصب

المپ پایه نگهدارنده ثابت فنر نگهدارنده
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12. چراغ سوم ترمز
باز کردن و نصب

11. شکل چراغ سقفی جلو
باز کردن و نصب

1. روکش چراغ را باز کنید. 
2. پیچ های قفلی را باز کنید. 

تعویض المپ ها
روکش چراغ را باز کرده و المپ را برای تعویض خارج 

کنید. 
نکته:

به بخش تعویض المپ چراغ جلو مراجعه نمایید. 

10. چراغ سقفی جلو )با سوییچ  سانروف(
1. چراغ کنترل درب

2. چراغ مطالعه
3. سوییچ سانروف

سوراخ نصب

المپ پایه نگهدارنده ثابت فنر نگهدارنده
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2. آینه بغل برقی
و  چپ  راست/  جلو  درب  داخلی  تزئینی  صفحات   .1

روکش تزئینی آینه را باز کنید.
2. کانکتورهای آینه را بیرون بکشید. 
3. پیچ های نصب آینه را شل کنید. 
4. آینه بغل برقی را بیرون بکشید. 

بخش 7- آينه بغل خودرو
1. آینه بغل با کنترل دستی

مراحل باز کردن
1. صفحات تزئینی داخلی درب جلو راست/ چپ را باز 

کنید. 
2. پوشش رگوالتور دستی را خارج کنید. 

3. پیچ های نصب پوشش را باز کنید. 
4. روکش تزئینی آینه را شل کنید. 
5. پیچ های نصب آینه را شل کنید. 

6. آینه بغل را خارج کنید. 

آینه بغل
روکش تزئینی آینه بغل

 صفحه تزئینی
داخلی درب
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مراحل نصب برعکس باز کردن می باشد. گشتاور بستن 
پیچ های نصب آینه بغل 9.5Nm-7.5 می باشد.

بوش تنظیم دستی

 پیچ نصب آینه بغل
7.5-9.5Nm

پیچ
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مقاومت سنسور )اهم(موقعیت نشان داده شده3. نشانگر سطح سوخت
)E( 249خالی

222نقطه هشدار

نقطه غیر فعال شدن 
هشدار

215

¼197
½142
¾92

)F( 42پر

دور موتور نمایش داده 2. دور سنج موتور
)r/min( شده)RPM( تلرانس

0/
1000+100
2000+150
3000+150
4000+200
5000+250
6000+300

بخش 8- صفحه کيلومتر شمار
1. معیارهای بررسی

کیلومتر  صفحه   QC/T 727-2004 دستورالعمل  به 
شمار برای خودرو و موتور سیکلت مراجعه نمایید. 

1. سرعت سنج

سرعت واقعی 
(km/h()km/h( سرعت نمایش داده شده

0-
2020.6-23.1
4041.2-43.7
6061.8-64.3
8082.4-84.9
100103-105.5
120123.6-126
140144.2-146.7
160164.8-167.3
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2. شرح نشانگرها و هشدارهای مختلف

شرح نوع کنترلرنگنامردیف

خط کنترل CANقرمزهشدار کیسه هوا1

خط کنترل CAN )نوع اصلی دارای کنترل خط قرمزهشدار بسته نبودن کمربند ایمنی راننده2
Hard سطح پایین(

هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین 3
خط کنترل CANقرمزجلو

خط کنترل CANقرمزهشدار دمای مایع خنک کننده4

خط کنترل CANسبزنشانگر دمای مایع خنک کننده5

خط کنترل CANزردهشدار خطای جعبه دنده6

کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(سبزنشانگر راهنمای چپ7
کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(سبزنشانگر راهنمای راست8
کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(سبزنشانگر چراغ موقعیت9

کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(سبزنشانگر چراغ مه شکن جلو10

کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(زردنشانگر چراغ مه شکن عقب11

کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(آبینشانگر نور باال12

13ABSزردCAN خط کنترل

14EPSقرمزCAN خط کنترل

کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(قرمزهشدار باز بودن درب15

کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(قرمزنشانگر شارژ/ دشارژ باتری16

17)EBD( قرمزنشانگر سیستم ترمز EBD ؛)وصل در سطح باال( Hard کنترل خط
توسط خط کنترل CAN کنترل می شود.

کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(قرمزهشدار فشار روغن موتور18

کنترل خط Hard )وصل در سطح باال(زردهشدار خطای موتور19

سیگنال مقاومت کنترل نرم افزارزردهشدار خطای سطح پایین سوخت20
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3. پین های سوکت های صفحه کیلومتر شمار
مالحظاتروش مؤثرهدف سیگنالپین

هشدار با نور کم روشن می شارژ باتری1
شود

2
3
4

هشدار با نور کم روشن می هشدار فشار روغن موتور5
شود

خطای سیستم ترمز )سطح روغن 6
ترمز پایین است(

هشدار با نور کم روشن می 
شود

هشدار EBD؛ نشانگر هشدار با 
سیگنال CAN کنترل می شود

هشدار با نور زیاد روشن چراغ نور باال7
می شود

هشدار با نور کم روشن می ترمز دستی8
شود

پس از دریافت سیگنال سطح پایین 
به سیگنال CAN تبدیل می شود.

CAN-H )سرعت باال(9

CAN-L )سرعت پایین(10

سیگنال مقاومتسیگنال سوخت11

12)OBD( هشدار با نور کم روشن می خطای موتور
شود

کابل داخلی صفحه کیلومتر به اتصال سیگنال اتصال بدنهاتصال بدنه سنسور سوخت13
بدنه وصل می شود.

14

هشدار باز بودن درب )به جز درب 15
راننده(

هشدار با نور کم روشن می 
شود

هشدار با نور کم روشن می هشدار باز بودن درب راننده16
شود

پس از دریافت سیگنال سطح پایین 
به سیگنال CAN تبدیل می شود.

هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی 17
راننده

هشدار با نور کم روشن می 
شود

نوع اصلی MT از نوع سیگنال خط 
Hard است

هشدار با نور زیاد روشن چراغ موقعیت18
می شود

هشدار با نور زیاد روشن نشانگر چراغ مه شکن جلو19
می شود

هشدار با نور زیاد روشن نشانگر چراغ مه شکن عقب20
می شود
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مالحظاتروش مؤثرهدف سیگنالپین

هشدار با نور زیاد روشن نشانگر راهنمای چپ21
----می شود

هشدار با نور زیاد روشن نشانگر راهنمای راست22
----می شود

23--------
--------اتصال بدنه داشبورد )-(24
25--------
--------باتری )+(26
27--------
--------جرقه زنی 1 )+(28
--------جرقه زنی 2 )+(29
30------------
31------------
----خروجی سطح پایینخروجی سیگنال دنده عقب32
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I .عیب یابی

سرعت سنج

)الف(. دالیل احتمالی

کیلومتر شمار کار نمی کند

دالیل احتمالی
ABS خطای سیستم

خطای سرعت سنج

خطای کانکتور یا دسته سیم

ECU خطای سیستم

)ب(. فرایند عیب یابی

را توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید ABS معیوب بودن

کیلومتر  صفحه  عملکردهای  سایر  که  کنید  بررسی 
شمار عادی باشند. 

خطای کانکتور یا دسته سیم

)ECU عملکرد عادی دارد؟ )رجوع به ECU کانکتور یا دسته سیم را تعمیر نمایید.آیا

صفحه کیلومتر شمار را تعویض کنید.

مراجعه   ABS سیستم  به  جزئیات  از  آگاهی  برای 
نمایید.

خیر

خیر

بلیخیر

بلی

بلی
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دور سنج موتور

)الف(. دالیل احتمالی

دور سنج موتور کار نمی کند

دالیل احتمالی

خطای دور سنج

خطای کانکتور یا دسته سیم

ECU موتور در خروجی سیگنال سرعت با خطا 
مواجه می شود

)ب(. فرایند عیب یابی

را توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید ECU معیوب بودن

کیلومتر  صفحه  عملکردهای  سایر  که  کنید  بررسی 
شمار عادی باشند. 

صفحه کیلومتر شمار را تعویض کنید.خطای کانکتور یا دسته سیم

مراجعه   ABS سیستم  به  جزئیات  از  آگاهی  برای 
نمایید.

خیر

بلیخیر

بلی
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نشانگر سطح سوخت

)الف(. دالیل احتمالی

نشانگر سطح سوخت کار 

نمی کند.

دالیل احتمالی

خطای نشانگر سطح سوخت

خطای کانکتور یا دسته سیم

خطای سنسور نشانگر سطح سوخت

)ب(. فرایند عیب یابی

سنسور سوخت را باز کنید. اطمینان حاصل کنید که بین سنسور و دسته سیم اتصال 
مناسب برقرار باشد. مقاومت بین پین های 11 و 13 در کانکتور دسته سیم صفحه 
کیلومتر شمار )دارای عالمت در کانکتور( را زمانی که شناور در پایین ترین، حد میانی 
و باالترین سطح قرار دارد اندازه بگیرید. بررسی کنید که آیا این مقاومت ها با مقادیر 

استاندارد ارائه شده مطابقت دارند؟

کانکتور دسته سیم صفحه کیلومتر شمار را باز کنید.

متر  مولتی  یک  از  استفاده  با  کنید.  باز  را  سوخت  سنسور سطح  سیم  دسته 
مقاومت واقعی سنسور سطح سوخت را اندازه گیری نمایید. بررسی کنید که آیا 

این اعداد با مقادیر استاندارد ارائه شده مطابقت دارند؟

کانکتور یا دسته سیم را بررسی نمایید؛ در صورت نیاز سنسور سطح سوخت را تعویض کنید.
آن را تعمیر نمایید.

صفحه کیلومتر شمار را 
تعویض کنید.

خیر

بلیخیر

بلی
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نشانگر دمای آب

)الف(. دالیل احتمالی

نشانگر دمای آب کار نمی کند

دالیل احتمالی

خطای صفحه کیلومتر شمار

خطای کانکتور یا دسته سیم

ECU موتور در خروجی سیگنال دمای آب با خطا 
مواجه می شود

 

)ب(. فرایند عیب یابی

را توسط دستگاه عیب یاب بررسی کنید ECU معیوب بودن

کیلومتر  صفحه  عملکردهای  سایر  که  کنید  بررسی 
شمار عادی باشند. 

را  آن  نیاز  در صورت  یا دسته سیم؛  کانکتور  خطای 
تعمیر نمایید.

صفحه کیلومتر شمار را تعویض کنید.

مراجعه   ECU سیستم  به  جزئیات  از  آگاهی  برای 
نمایید.

خیر

بلیخیر

بلی
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نشانگرها و هشدار دهنده های مختلف

)الف(. دالیل احتمالی

نشانگرها و هشدار دهنده های 
مختلف به صورت عادی کار 

نمی کنند

دالیل احتمالی

خطای صفحه کیلومتر شمار

معیوب بودن قطعات مرتبط با نشانگرهای مختلف

)ب(. فرایند عیب یابی

کانکتور دسته سیم سوکت صفحه کیلومتر شمار را باز کنید

ولتاژ 12 ولت را به ترتیب به پین های 26، 28 و 29 در کانکتور A صفحه کیلومتر شمار و به پین 
های 13 و 24 اتصال زمین اعمال کنید. بر اساس مشخصات بازرسی، تطابق پارامترهای نشانگرها برای 

روشنایی کم و زیاد را بررسی کنید.  
عملکرد عادی برخی از نشانگرها را با دستگاه عیب یاب بررسی کنید. 

باید صفحه کیلومتر شمار را تعویض نمایید. شمار  کیلومتر  صفحه  در  مذکور  نشانگرهای 
عملکرد عادی داشته باشند. قطعات مرتبط با نشانگر 
را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تعمیر نمایید. 

بلیخیر
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باز کردن
قطعه 1 را با ابزار باز کردن قاب تزئینی داخلی باز کنید. 

پیچ 2 را باز کنید. )4 عدد(
صفحه کیلومتر شمار )3( را باز کنید. 

نصب
مراحل نصب برعکس مراحل باز کردن می باشد.

5. باز کردن و نصب صفحه کيلومتر شمار
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9. باز کردن
1. قاب پایینی میل فرمان را باز کنید. 
2. قاب باالیی میل فرمان را باز کنید. 

3. مجموعه اهرم برف پاک کن را باز کنید. 
)الف(. دو کانکتور را قطع کنید. 

)ب(. گیره تثبیت را جدا کرده و مجموعه اهرم برف پاک کن را باز کنید. 

نکته:
اگر گیره تثبیت با نیروی زیادی فشرده شده است، امکان آسیب دیدن آن وجود دارد. 

بخش 9- مجموعه دسته راهنما و برف پاک کن
مجموعه اهرم برف پاک کن

قاب باالیی میل فرمان

مجموعه اهرم برف پاک کن

قاب پایینی میل فرمان

 گشتاور مشخص
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نمای روبروی کانکتورها

2. بررسی
عدم عملکرد اهرم برف پاک کن می تواند به دلیل شل 
بودن کانکتورها باشد. کانکتورها را قطع کرده و آن ها 
را مجدداً متصل نمایید. اگر هنوز عیب مذکور برطرف 
نشده است می بایست رسانایی در پین های کانکتورهای 
بررسی  شکل  اساس  بر  را  سوییچ  ترمینال  در  مختلف 
تطابق  استاندارد  مشخصات  با  مذکور  مقدار  اگر  کنید. 

ندارد، اهرم برف پاک کن را تعویض نمایید. 

A قسمت B قسمت
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جدول اتصال ترمینال های مختلف
A قسمتB قسمت

123456789101234567

سوییچ 
برف پاک 
کن جلو

حرکت تکی
خاموش

حرکت خودکار
دور پایین
دور باال

برف 
پاک کن/ 
شیشه 
شوی 
جلو

خاموش

برف پاک کن/ 
شیشه شوی جلو

برف 
پاک کن/ 
شیشه 
شوی 
عقب

شیشه شوی عقب
خاموش

برف پاک کن عقب
برف پاک کن عقب
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3. نصب
1. مجموعه اهرم برف پاک کن را نصب کنید.

)الف(. گیره تثبیت را وصل کرده و مجموعه اهرم برف 
پاک کن را نصب کنید. 

)ب(. دو عدد کانکتور را وصل کنید. 
2. قاب باالیی میل فرمان را نصب کنید. 
3. قاب پایینی میل فرمان را نصب کنید.
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بخش 10- مجموعه دسته راهنما

مجموعه اهرم برف پاک کن

قاب میل فرمان

مدول کیسه هوای غربیلک فرمان

کالک اسپرینگ
مجموعه غربیلک فرمان

مجموعه دسته راهنما
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2. بررسی
عدم عملکرد دسته راهنما می تواند به دلیل شل بودن 
کانکتورها باشد. کانکتورها را قطع کرده و آن ها را مجدداً 
متصل نمایید. اگر هنوز عیب مذکور برطرف نشده است 
بایست رسانایی در پین های کانکتورهای مختلف  می 
در ترمینال سوییچ را بر اساس شکل بررسی کنید. اگر 
مقدار مذکور با مشخصات استاندارد تطابق ندارد، دسته 

راهنما را تعویض نمایید. 
نمای روبروی کانکتورها

1. باز کردن
1. چرخ های جلو را در حالت مستقیم رو به جلو قرار 

دهید. 
2. کابل قطب مثبت باتری را قطع کنید. 

3. مدول جهت غربیلک فرمان را باز کنید. 
4. مجموعه غربیلک فرمان را باز کنید. 

5. قاب میل فرمان را باز کنید. 
6. کالک اسپرینگ را باز کنید. 

7. مجموعه اهرم برف پاک کن را باز کنید. 
8. مجموعه دسته راهنما را باز کنید. 

)الف(. کانکتور را قطع کنید.  
)ب(. بست را باز کنید.

باز کنید و مجموعه دسته راهنما  )ج(. گیره تثبیت را 
را باز کنید. 
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جدول اتصال ترمینال های مختلف

دسته راهنما

خاموش

چراغ فاصله

چراغ جلو

چراغ راهنما

 چراغ نور
پایین

 چراغ نور
باال

 چراغ نشانگر
راهنمای چپ

خاموش

 چراغ نشانگر
راهنمای راست

خاموش
 مه شکن

جلو
خاموش

 مه شکن
عقب

 سوییچ تنظیم نور
چراغ جلو

سوییچ چراغ راهنما

 سوییچ چراغ مه
شکن جلو

 سوییچ چراغ مه شکن
عقب
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1. باز کردن

بخش 11- سوييچ های قرار گرفته در سمت چپ 
داشبورد

3. نصب
1. مجموعه دسته راهنما را نصب کنید. 

را وصل  تثبیت  ها گیره  باز کردن بست  )الف(. هنگام 
کنید. 

)ب(. آن را با بست ها سفت کنید. 
)ج(. کانکتور را متصل کنید. 

2. مجموعه اهرم برف پاک کن را نصب کنید. 
3. کالک اسپرینگ را نصب کنید. 
4. قاب میل فرمان را نصب کنید. 

5. کالک اسپرینگ را تنظیم کنید. 
6. مجموعه غربیلک فرمان را نصب کنید. 

7. قرار گرفتن غربیلک فرمان در مرکز را بررسی کنید. 
8. کابل قطب منفی باتری را وصل کنید. 

9. وضعیت چراغ هشدار کیسه هوا را بررسی کنید. 
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2. نصب
کانکتور را از سوراخ نصب سوییچ بیرون بکشید. آن را به 
سوییچ مربوطه وصل کنید. مطابق با فلش سوییچ ها را 
در سوراخ نصب قرار دهید. پس از آن که سوییچ کاماًل 
با نیروی  در داخل سوراخ نصب قرار گرفت، سوییچ را 
یکسان فشار دهید. در این مرحله نصب سوییچ به اتمام 

رسیده است. نصب آن مطابق شکل است. 

دست خود را مطابق با فلش از پایین وارد کنید و سوییچ 
را از داخل به سمت بیرون بکشید تا جدا شود. کانکتور 

را قطع کنید. باز کردن سوییچ به اتمام رسیده است.

نوار پوششی شکاف پایین سوییچ را باز کنید.
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سوییچ صندوق عقب

عملکردپین

خروجی سیگنال1

اتصال بدنه2

اتصال بدنه4

منبع تغذیه نور پس زمینه5

3. مشخصات پین های سوییچ
سوییچ تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو

عملکردپین
منبع تغذیه مصرفی1
اتصال بدنه2
منبع تغذیه نور پس زمینه3
خروجی سیگنال4
خروجی سیگنال5
اتصال بدنه6
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آینه برقی بغل

عملکردپین
موتور تنظیم کننده آینه بغل برقی چپ به باال/ پایین1
موتور تنظیم کننده آینه بغل برقی راست به باال/ پایین2
ترمینال عمومی3
اتصال بدنه4

موتور تنظیم کننده آینه بغل برقی راست به سمت 5
راست/ چپ

منبع تغذیه6

موتور تنظیم کننده آینه بغل برقی چپ به سمت 7
راست/ چپ
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2. نصب
جهت  با  مطابق  را  سوییچ  و  کنید  نصب  را  کانکتورها 
نشان داده شده به داخل سوراخ نصب بفشارید. زمانی 
که امکان فشردن بیشتر سوییچ وجود ندارد، نصب آن 

به پایان رسیده است. 

1. باز کردن
مجموعه صفحه تزئینی در مرکز داشبورد را باز کرده و 
کانکتورهای سوییچ فالشر را قطع کنید. قالب سوییچ را 
به سمت پایین فشار داده و آن را به سمت خارج بکشید. 

اکنون می توان سوییچ را جدا نمود. 

4. سوییچ نشانگر فالشر
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3. شرح کانکتور

عملکردپین
خروجی سیگنال1
اتصال بدنه2
اتصال بدنه4
منبع تغذیه نور پس زمینه5
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نکته:
در طی باز کردن، ابتدا 2 عدد کانکتور سفید در سمت 
راست کنترلر را کنار بزنید و سپس 1 کانکتور سیاه در 
در  را  اطراف  در  آنتن  کابل  کانکتورهای  و  سمت چپ 
کنار قرار دهید. مراحل نصب برعکس مراحل باز کردن 
به  BCM صدایی  نصب صحیح  در صورت  باشد.  می 

طور واضح شنیده می شود.

)BCM( بخش 12- مدول کنترل بدنه
1. باز کردن و نصب مدول کنترل بدنه

مدول کنترل بدنه در قسمت مرکزی زیر صندلی راننده 
نصب شده است. 

1. سوییچ استارت را در وضعیت OFF قرار داده و قطب 
مثبت باتری را قطع کنید. 

2. صندلی راننده را باز کنید. 
3. موکت زیر صندلی راننده را بلند کنید. 

4. مطابق شکل سه عدد مهره قفلی روی مدول کنترل 
بدنه را باز کرده و سه کانکتور بین کابل آنتن و دسته 

سیم را کنار بزنید. 
باتری را وصل کنید و  5. پس از تعویض BCM برق 

قطب مثبت را متصل نمایید. 

56

دسته سیم به کانکتور )3 عدد(، به سمت عقب خودرو

مهره M6 )3 عدد(

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


57

راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

)BCM( 2. عیب یابی مدول کنترل بدنه

عیب یابیمدول های مرتبطمدول اصلینشانه های عیب

قفل درب ها و قفل درب 
صندوق عقب کار نمی 

کند
مدول کنترل بدنه 

)BCM(

موتور قفل درب و 
موتور قفل درب 

صندوق عقب

مرحله 1: بررسی کنید فیوز 20A( F7( نسوخته باشد. 
اگر مشکلی وجود ندارد، موارد بررسی زیر را انجام 

دهید. 

مرحله 2: زیر صندلی راننده را بررسی کنید و 
همزمان قفل مرکزی بر روی صفحه کلید درب راننده 

را بفشارید. اگر صدایی از مدول کنترل بدنه از رله 
شنیده می شود بیانگر آن است که BCM و سوییچ 
ها به صورت عادی کار می کنند. در صورت وجود 

عیب بررسی کنید که عیب به اتصال دسته سیم یا بار 
مرتبط است. 

مرحله 3: بررسی کنید که سوییچ قفل مرکزی، سوییچ 
صندوق عقب و نحوه سیم کشی بدون عیب باشد. 

مرحله 4: بررسی کنید که اتصال بدنه BCM عادی 
باشد. 

مرحله 5: بررسی کنید که بار موتور قفل درب و کابل 
های اتصال peripheral درست کار می کنند. 

یکی از پنجره ها به 
صورت عادی کار می 

کند
مدول کنترل بدنه 

)BCM(
سوییچ کنترل شیشه 

و موتور شیشه

مرحله 1: فیوزهای مرتبط با شیشه جلو چپ، شیشه 
جلو راست، شیشه عقب چپ و شیشه عقب راست به 
ترتیب 20A(  F11  ،)20A( F10 ،)20A( F9( و  

20A(  F12( می باشند. 

مرحله 1: بررسی کنید که فیوزهای مذکور درست کار 
می کنند؛ اگر عیبی وجود ندارد مراحل بررسی زیر را 

انجام دهید.

مرحله 2: زیر صندلی راننده را بررسی کنید و همزمان 
قفل مرکزی بر روی صفحه کلید درب راننده را 

بفشارید. اگر صدایی از مدول کنترل بدنه از رله شنیده 
می شود بیانگر آن است که BCM و سوییچ ها به 

صورت عادی کار می کنند. 

مرحله 3: بررسی کنید که سوییچ شیشه درب و نحوه 
سیم کشی بدون عیب باشد. 

مرحله 4: بررسی کنید که اتصال بدنه BCM عادی 
باشد. 

مرحله 5: بررسی کنید که بار موتور شیشه و کابل 
های اتصال peripheral درست کار می کنند.
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عیب یابیمدول های مرتبطمدول اصلینشانه های عیب

چراغ راهنمای یک 
سمت روشن نمی شود

مدول کنترل بدنه 
)BCM(-

مرحله 1: وجود اتصال کوتاه با اتصال بدنه )در قسمت 
جلو، جانبی و در پشت( را بررسی کنید. 

مرحله2: بررسی کنید که فیوز 15A( F6( درست کار 
می کند. 

مرحله 3: بررسی کنید که بار چراغ راهنما و کابل های 
اتصال peripheral درست کار می کنند.

فرکانس چشمک زدن 
چراغ راهنمای یک 

سمت سریعتر شده است
مدول کنترل بدنه 

)BCM(-
باز بودن مدار اتصال بدنه )در جلو و در پشت( در 

چراغ راهنمایی که سریعتر چشمک می زند را بررسی 
نمایید.

مه زدا و گرمکن عقب، 
چراغ های راهنمای 

چپ/ راست، شیشه برقی 
و چراغ مه شکن عقب 

کار نمی کنند

مدول کنترل بدنه 
)BCM(- ولتاژ باتری را با یک مولتی متر اندازه گیری نموده و

بررسی کنید که مقدار آن عادی باشد.

ریموت کنترل کار نمی 
کند یا در فاصله کمتری 
نسبت به خودرو عمل 

می کند

مدول کنترل بدنه 
)BCM(

کنترلر ریموت یا 
آنتن خارجی ریموت 
کنترل )یک انتهای 
آنتن خارجی ریموت 

کنترل به مدول 
کنترل بدنه متصل 
شده و انتهای دیگر 

آن روی صفحه 
تزئینی ستون عقب 

نصب شده است.

ولتاژ باتری ریموت کنترل را با مولتی متر اندازه گیری 
نموده و بررسی کنید که مقدار آن عادی باشد. 

بررسی کنید که کانکتورهای بین آنتن خارجی و 
مدول کنترل بدنه سالم باشند.

صفحه تزئینی ستون عقب را باز کرده و بررسی نمایید 
که آنتن خارجی ریموت کنترل محکم نصب شده 

باشد و آن را از نظر شکستگی یا آسیب دیدگی بررسی 
کنید. 
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3. مشخصات پین های مدول کنترل بدنه

شماره کانکتور
سطح مؤثر و مالحظاتمشخصات پینپین

PE1

PE1.1وصل در سطح باالخروجی سیگنال حرکت شیشه عقب چپ به باال
PE1.2وصل در سطح باالخروجی سیگنال حرکت شیشه عقب چپ به پایین
PE1.3منبع تغذیه شیشه درب عقب چپBAT)12V(
PE1.4منبع تغذیه شیشه درب جلو چپBAT)12V(
PE1.5وصل در سطح پایینورودی سیگنال چراغ دنده عقب
PE1.6وصل در سطح باالخروجی سیگنال حرکت شیشه جلو چپ به پایین
PE1.7وصل در سطح باالخالی
PE1.8وصل در سطح باالخروجی سیگنال حرکت شیشه جلو چپ به باال
PE1.9اتصال بدنهاتصال بدنه

PE1.10اتصال بدنهاتصال بدنه
PE1.11اتصال بدنهاتصال بدنه
PE1.12وصل در سطح باالخروجی سیگنال حرکت شیشه عقب راست به باال
PE1.13اتصال بدنهاتصال بدنه
PE1.14وصل در سطح باالخروجی سیگنال حرکت شیشه عقب راست به پایین
PE1.15منبع تغذیه شیشه درب عقب راستBAT)12V(
PE1.16منبع تغذیه شیشه درب جلو راستBAT)12V(
PE1.17وصل در سطح باالخروجی سیگنال حرکت شیشه جلو راست به باال
PE1.18وصل در سطح باالخروجی سیگنال حرکت شیشه جلو راست به پایین
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PE2

PE2.1وصل در سطح باالقفل شدن موتور قفل درب
PE2.2وصل در سطح باالباز شدن قفل موتور قفل درب
PE2.3منبع تغذیه صندوق عقب و قفل دربBAT)12V(
PE2.4منبع تغذیه چراغBAT)12V(
PE2.5وصل در سطح باالچراغ نشانگر سیگنال راهنمای راست
PE2.6وصل در سطح باالباز شدن قفل صندوق عقب
PE2.7وصل در سطح پایینچراغ سقفی
PE2.8منبع تغذیه صندوق عقب و قفل دربBAT)12V(
PE2.9وصل در سطح باالچراغ مه شکن عقب

PE2.10وصل در سطح باالچراغ نشانگر سیگنال راهنمای چپ
PE2.11وصل در سطح باالسوییچ چراغ راهنمای راست
PE2.12وصل در سطح باالسوییچ چراغ راهنمای چپ
PE2.13وصل در سطح باالسوییچ چراغ مه شکن عقب
PE2.14وصل در سطح پایینفاصله بین جعبه دوم و سوم
PE2.15وصل در سطح پایینسوییچ مه زدای شیشه عقب
PE2.16وصل در سطح پایینسوییچ قفل شیشه عقب

PE2.17 /سیگنال وضعیت درب عقب جلو راست/ جلو چپ
وصل در سطح پایینعقب راست

PE2.18وصل در سطح پایینسوییچ برخورد
PE2.19ACCوصل در سطح باال
PE2.20IGN1وصل در سطح باال
PE2.21IGN2وصل در سطح باال
PE2.22وصل در سطح پایینسوییچ باز شدن قفل صندوق عقب
PE2.23وصل در سطح پایینقفل کلید مکانیکی
PE2.24وصل در سطح پایینباز شدن قفل کلید مکانیکی
PE2.25وصل در سطح پایینسیگنال وضعیت شیشه درب جلو چپ
PE2.26وصل در سطح پایینسیگنال وضعیت درب صندوق عقب
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بخش 13- سيستم سنسور دنده عقب
AO 1. ساختار و اجزای سیستم سنسور دنده عقب

سیستم سنسور دنده عقب از کنترلر، سنسور و قفل نصب سنسور تشکیل شده است که در جدول ارائه شده اند. 

S/Nتعدادنام قطعهشماره قطعه
1مجموعه کنترلر سنسور دنده عقب14275061
3سنسور دنده عقب24275052
3قفل نصب سنسور دنده عقب34275054

PE3

PE3.27وصل در سطح پایینسوییچ حرکت شیشه عقب راست به باال
PE3.28وصل در سطح پایینسوییچ حرکت شیشه عقب چپ به باال
PE3.29وصل در سطح پایینسوییچ حرکت شیشه جلو راست به باال
PE3.30وصل در سطح پایینسوییچ حرکت شیشه جلو چپ به باال
PE3.31وصل در سطح پایینسوییچ باز شدن قفل کنترل مرکزی
PE3.32سیگنال برخوردPWM
PE3.33وصل در سطح پایینچراغ دنده عقب
PE3.34وصل در سطح پایینمه زدای عقب
PE3.35وصل در سطح پایینسوییچ حرکت شیشه عقب راست به پایین
PE3.36وصل در سطح پایینسوییچ حرکت شیشه عقب چپ به پایین
PE3.37وصل در سطح پایینسوییچ حرکت شیشه جلو راست به پایین
PE3.38وصل در سطح پایینسوییچ حرکت شیشه جلو چپ به پایین
PE3.39وصل در سطح پایینسیگنال قفل شدن قفل مرکزی
PE3.40)یدکی( K خط/
PE3.41پالسسیگنال سرعت خودرو
PE3.42وصل در سطح پایینچراغ سوییچ استارت
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2. موقعيت نصب کنترلر سنسور دنده عقب
کنترلر سنسور دنده عقب در قسمت میانی قسمت رنگ شده دیاق نصب شده و به صورت عمودی قرار گرفته است و 

جهت کانکتور به سمت راست است. 

کنترلر سنسور دنده عقب

A0 محل نصب کنترلر سنسور دنده عقب

قسمت رنگ شده دیاق
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برای باز کردن ابتدا مهره ها را باز کرده و کنترلر را از پیچ ها جدا کنید. کانکتور را کنار زده و کنترلر را تعویض 
کنید؛ و سپس کنترلر جدید را بر روی پیچ ها نصب کنید. سپس آن را با مهره ها سفت کنید.

3. باز کردن و نصب کنترلر سنسور دنده عقب
 M6 روی قسمت رنگ شده دیاق نصب شده و با دو مهره M6 کنترلر سنسور دنده عقب بر روی دو عدد پیچ جوشی

سفت شده است. 

M6 پیچ جوشی

قسمت رنگ شده دیاق

A0 مشخصات نصب کنترلر سنسور دنده عقب

کنترلر سنسور دنده عقب

M6 مهره
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4. موقعيت نصب سنسور دنده عقب
سنسور دنده عقب در داخل سپر عقب نصب شده است و موقعیت آن در شکل نشان داده شده است. 

سنسور دنده عقب

موقعیت نصب سنسور دنده عقب

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


65

راهنمای تعمیرات و سرویس H230 و H220 / تجهیزات الکتریکی

5. باز کردن و نصب سنسور دنده عقب
قفل نصب سنسور دنده عقب در سطح داخلی سپر عقب نصب شده است. کانکتور سنسور در این سطح قرار دارد. برای 

تعویض سنسور دنده عقب، قفل را نگه داشته و سنسور را از قفل باز کنید. 

قسمت داخلی سپر 
عقب

سنسور دنده عقب

قفل نصب سنسور دنده عقب

A0 مشخصات نصب سنسور دنده عقب
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6. فعالسازی، غیر فعالسازی و عیب یابی سیستم سنسور 
دنده عقب

1. فعالسازی سیستم
قرار داده و دسته   ON را در وضعیت  استارت  سوییچ 
صورت  به  سیستم  دهید.  قرار   R موقعیت  در  را  دنده 

اتوماتیک فعال می شود. 
2. غیر فعالسازی سیستم

قرار   R از  غیر  موقعیتی  در  را  دنده  دسته  که  زمانی 
دهید، سیستم به صورت اتوماتیک غیر فعال می شود. 

3. عیب یابی سیتم
)الف(. عیب یابی کنترلر

یک  سیستم  شد،  روشن  سیستم  که  آن  از  پس 
با  تست  اینکه  از  بعد  دهد.  می  انجام  را  خودآزمایی 
 0.5 مدت  به  "بیب"  صدای  یک  شد،  انجام  موفقیت 
ثانیه توسط سیستم سنسور دنده عقب تولید می شود 
نشود،  انجام  خودآزمایی  اگر  دهد.  هسدار  راننده  به  تا 

فرایندهای زیر را انجام دهید: 
1. کنترلر سیگنال دنده R را دریافت نمی کند. 

2. سیگنال دنده R دریافت شده است اما خودآزمایی 
کنترلر متوقف شده است. در این شرایط عیب از کنترلر 

است. 
)ب(. عیب یابی سنسور 

پس از آن که خودآزمایی کنترلر با موفقیت انجام شد، 
اگر سنسور معیوب نباشد، سیستم به شرایط کاری وارد 
نشانه های عیب در سنسور وجود  اگر هنوز  می شود. 
دارند، ممکن است اطالعات هشداری که در ادامه می 

آیند نمایش داده می شوند: 
1. اگر یک سنسور معیوب باشد، بوق هشدار با فرکانس 
2Hz به صدا در می آید. پس از اینکه بوق 5 بار به صدا 

در آمد، ممکن است به شرایط کاری وارد شود. 
2. اگر دو سنسور معیوب باشند، بوق هشدار با فرکانس 
4Hz به صدا در می آید. پس از اینکه بوق 5 بار به صدا 

در آمد، ممکن است به شرایط کاری وارد شود. 
3. اگر یک سنسور معیوب باشد، بوق هشدار با فرکانس 
8Hz به صدا در می آید. پس از اینکه بوق 5 بار به صدا 

در آمد، ممکن است به شرایط کاری وارد شود. 
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داخل  فیوز  جعبه  راست  در سمت  سرقت  کنترلر ضد 
اتاق در پشت یک محفظه نصب شده است. پس از باز 
کردن روکش جعبه فیوز می توان به کنترلر ضد سرقت 
دسترسی داشت. بوش M10 کنترلر ضد سرقت را باز 

کنید. 
اگر نمی توان خودرو را به صورت عادی استارت زد و 
ارتباط بین ابزار تشخیصی مانند X431 و کنترلر ضد 
سرقت وجود ندارد یا اگر کنترلر ضد سرقت امکان انجام 
عملیات های "راه اندازی مجدد کنترلر ضد سرقت" و 
"تعریف کنترلر ضد سرقت" وجود ندارد، امکان معیوب 
بودن کنترلر ضد سرقت وجود دارد. در این شرایط می 

بایست آن را با یک کنترلر جدید تعویض نمایید. 
کنید.  تعریف  را  جدید  کنترلر  باید  تعویض،  از  پس 
تعریف   " عملیات  است،  نشده  تعریف  قباًل  کنترلر  اگر 
به  نیازی  و  داد  انجام  توان  را می  کنترلر ضد سرقت" 
ولی  نیست  کلید  دسته  در  سرقت  ضد  تراشه  تعویض 
می بایست هر دو کلید را برای سیستم تعریف نمود. در 
غیر اینصورت منجر به خطا در عملکرد کلیدها می شود 
که اختالل در روشن کردن خودرو را به دنبال خواهد 
تعویض  تعریف کنترلر ضد سرقت  اگر عملیات  داشت. 
شده بر روی خودروی دیگری انجام شده است، عملیات 
"راه اندازی مجدد کنترلر ضد سرقت" و " تعریف کنترلر 

ضد سرقت" را انجام دهید. 

بخش 14- کنترلر ضد سرقت

جعبه فیوز داخل 
اتاق

کنترلرضد سرقت
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................

www.cargarage.ir  فرم نظرات و پیشنهادات
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17کیلومتر  جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش، شرکت بازرگانی سایپایدك

H320-H330
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