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 EGRاگزوز سيستم كنترل مقدار گاز بازيافتي 
 شرح 

  شرح سيستم 

  سنسور 
سيگنال ورودي به 

  كامپيوتر
عمل 

  كامپيوتر
  عمل كننده 

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (موقعيت)

دور موتور (سيگنال 
  موقعيت)

كنترل 
مقدار گاز
بازيافتي 

EGRاگزوز 

شير كنترل مقدار 
گاز بازيافتي 

  EGRاگزوز 

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (مرجع)

نال مرجع)دور موتور (سيگ

  سرعت خودرو   سنسور سرعت خودرو 

سنسور درجه حرارت مايع 
  خنك كننده موتور

درجه حرارت مايع خنك  
  كننده موتور

  سيگنال استارت  سوئيچ خودرو 

  موقعيت دريچه گاز  سنسور موقعيت دريچه گاز 

  ولتاژ باطري  باطري 

سنسور مقدار جريان هواي 
  موتور

ورودي به مقدار هواي 
  موتور

  عملكرد اركانديشن   كليد اركانديشن 

كليد (فشنگي) هيدروليك 
  فرمان 

سيگنال فشار بار 
  هيدروليك فرمان 

  سيگنال بار الكتريكي   بار الكتريكي 

سيگنال موقعيت پارك /   كليد (فشنگي) پارك / خالص
  خالص

پردازشگر كنترل گيربكس 
  اتوماتيك 

موقعيت سيگنال تغيير 
  دنده 

اين سيستم نرخ جريان گاز بازيافتي اگزوز بــه منيفولــد 
كند. سوراخ واقع در مسير انحرافي گــاز هوا را كنترل مي

بازيافتي اگزوز در شير كنتــرل، مقــدار گــاز را تغييــر 
اي دهد تا نرخ جريان گاز را كنترل كند. موتور مرحلــهمي

جي كامپيوتر موتور هاي خروتعبيه شده در شير برحسب پالس
ال باز شــدن دهد. مقدار ايدهائي حركت ميرا بصورت مرحله

شير با در نظر گرفتن شرايط متفاوت كار موتور در حافظه 
كامپيوتر ضبط شده است. شير كنترل مقدار گاز بازيــافتي 

  ماند. در شرايط زير بسته باقي مي
 موتور خاموش  
 روشن كردن موتور  
  دور آرام  
 درجه حرارت مايع خنك كننده موتور  پائين بودن  
  بيش از حد باال بودن درجه حــرارت مــايع خنــك كننــده

  موتور 
  دور باالي موتور  
  باز بودن دريچه گاز  
  ولتاژ پائين باطري  
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  شرح اجزاء
   EGRشير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز 

ر در شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز از يــك موتــو
ائي) براي كنترل نــرخ (شــدت جريــان) گــاز اي (پلهمرحله

شود. اين موتور داراي چهــار بازيافتي اگزوز استفاده مي
باشد. موتور برحســب پــالس ســيگنال فاز سيم پيچي شده مي

كنــد. دو عــدد از خروجي فرستاده شده ازكامپيوتر عمل مي
 شــوند.مي OFFو خــاموش  ONها بترتيب روشن اين سيم پيچي

ارسال شود، شــير بــاز يــا  ONهر زمان كه يك پالس روشن 
شــود. هنگاميكــه بسته شده و باعث تغيير نــرخ جريــان مي

نيازي به تغيير نرخ جريان نباشــد، كــامپيوتر هيچگونــه 
كنــد. در ايــن حــال ولتــاژ پالس سيگنالي را ارســال نمي

شود تا شير در آن مقــدار معــين سيگنال بخصوصي ارسال مي
  ن باقي بماند. از باز شد

   EGRسنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز 
تغييــرات  EGRسنسور درجه حرارت گــاز بازيــافتي اگــزوز 

درجه حرارت در كانال گــاز بازيــافتي اگــزوز را تشــخيص 
م بــاز شــود، گــاز گــر EGRدهد. هنگاميكه شير كنتــرل مي

جريان پيدا كــرده و درجــه حــرارت داخــل كانــال تغييــر 
، يــك EGRسور درجــه حــرارت گــاز بــاز يــافتي كند. سنمي

مقاومت حرارتي است كه ســگينال ولتــاژي ارســال شــده از 
دهــد. ســيگنال تغييــر كامپيوتر را بنحو مطلوب تغيير مي

يافته ســپس بعنــوان ســيگنال ورودي بــه كــامپيوتر بــاز 
گردد. با باال رفتن درجه حرارت، مقاومت سنســور درجــه مي

  يابد. كاهش مي EGRحرارت گاز بازيافتي 
  شود. از اين سنسور براي كنترل سيستم موتور استفاده نمي

  
  (اطالعات مرجع)

درجه حرارت گاز 
بازيافتي اگزوز 

ºC (ºF) 

  ولتاژ
*V   

  مقاومت
 M  

0 (32) 4.61  0.68 – 1.11  
50 (122)2.53 0.09 – 0.12 
100 (212)0.87 0.017 – 0.024 

 74اطالعــات مقــادير مرجــع هســتند و بــين سرســيم  : اين*
ــرارت  ــه ح ــور درج ــامپيوتر (سنس ــه EGRك ــال بدن ) و اتص

  شوند. گيري مياندازه
  فعال است.  EGRهنگاميكه سيستم گاز بازيافتي 

   1.5V – 0ولتاژ: 
  احتياط (هشدار):
گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كــامپيوتر در هنگام اندازه

دنــه كــامپيوتر اســتفاده نكنيــد. از سرسيمهاي اتصــال ب
انجام چنين كاري ممكن اســت بــه ترانزيســتور كــامپيوتر 

اي بجــز سرســيمهاي كــامپيوتر صدمه بزند. از اتصال بدنه
  مانند اتصال بدنه خودرو استفاده كنيد. 

  
  
  

  -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
  مشخصات  شرايط  موارد نظارت

درجه حرارت سنسور 
EGR 

  4.5كمتر از   موتور : گرم شده باشدV  

EGR VOL CON/V  

  موتور: گرم شده
  باشد.

  :كليد اركانديشن
   OFFخاموش 

  دسته دنده»N«  
  بدون وجود بار

  روي موتور 

  0مرحله (پله)   دور آرام 

به موتور تا دور 
3000 RPM  بسرعت گاز

  55 – 10مرحله (پله)   دهيد
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 مدارنقشه سيم كشي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط (هشدار):
گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه

ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال  استفاده نكنيد. انجام چنين كاري
 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

  سرسيم

رن
گ 
سي
م 

اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد
 مستقيم)

9 
10 
18 
19

G 
L/B 
BR 
P 

شير كنترل گاز 
بازيافتي اگزوز 

EGR 

آرام كار  موتور روشن بوده و در دور
 14V – 0.1 كند. 
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 يابيروش عيب
  شروع بازرسي 1

 در دسترس قرار دارد؟-IIآيا دستگاه كانسالت
 بلي يا خير

بلي                 
                    

  مراجعه كنيد.  2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  4به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.2

 -IIبا دستگاه كانسالت      
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
  را انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«حالت  -IIدر دستگاه كانسالت .2
ايش از مطمئن شويد اگر نم 40ºC (104ºF)به مقدار كمتر از » COOLANT TEMP/S«از نمايش  .3

  حد بيشتر است، موتور را خنك كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.  .4
مطمئن شويد. از » DATA MONITOR«در حالت » EGR TEMP SEN«وضعيت  3Vاز نمايش بيش از  .5

  نمايش صفحه نمايشگر پرينت گرفته يا نمايش را يادداشت كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ت بخش است يا رضايت بخش نيسترضاي
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  3به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  6به 
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 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.3

 -IIبا دستگاه كانسالت       
  ر را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد. موتو .1
انتخاب » ACTIVE TEST«را در حالت » EGR VOL CONT/V«وضعيت  -IIدر دستگاه كانسالت .2

  كنيد. 
تنظيم كنيد. » STEP 20«را در حد » EGR VOL. CONT/V«را حفظ كرده و سوراخ  RPM 2000دور  .3
تر از مقدار نمايش داده شده در كمتر يا بيش  1.0Vدر حد » EGR TEMP SEN«از نمايش  .4

  قبل مطمئن شويد.  2آزمايش مرحله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  6به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.4

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
كامپيوتر (سيگنال سنسور درجه حرارت مايع  70بين سرسيم  2.72Vوجود ولتاژي بيش از  .2

  خنك كننده موتور) و اتصال بدنه را تائيد كنيد.
  ، موتور را خنك كنيد. اگر ولتاژ خارج از محدوده است       

  
  
  
  
  
  
  
   
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد .3
كامپيوتر (سيگنال سنسور درجه حرارت گاز  74بين سرسيم  3Vوجود ولتاژي بيش از  .4

  ) و اتصال بدنه را تائيد كنيد. EGRبازيافتي اگزوز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
خش است     رضايت ب

                  
  مراجعه كنيد.  5به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  6به 
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 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.5

 -IIبدون دستگاه كانسالت       
  رت معمول كاركرد گرم كنيد. موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرا .1
باال  RPM 3000با گاز دادن به موتور دور موتور را دو سه بار از دور آرام تا  .2

  ببريد.
گيري شده در يا كمتر يا بيشتر از مقدار اندازه 1.0Vاز وجود ولتاژي به مقدار  .3

  كامپيوتر و اتصال بدنه مطمئن شويد.  74بين سرسيم  4آزمايش مرحله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يت بخش است يا رضايت بخش نيسترضا
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  6به 

  
  . را كنترل كنيد EGRمدار منبع تغذيه برق سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز 6
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  را جدا كنيد. EGRسوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .3
و اتصال بدنه را با  EGRسنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز  2ولتاژ بين سرسيم  .4

  يري كنيد. گيا ولتمتر اندازه -IIدستگاه كانسالت
  

ولتاژ : حدودًا                                                                  
5V   
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  7به 

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



          EVAPشير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر 
  شرح 

271  

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.7

 موارد زير را  كنترل كنيد.
  هاي سوكتF71, F4   
  دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز از نظر قطعي يا

 اتصالي
                    

                    
  ها را تعمير يا تعويض كنيد. دسته سيم يا سوكت

  

8 
را از نظر قطعي يا  EGRمدار اتصال بدنه سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز 

  اتصالي كنترل كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
ز و سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزو 1اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .2

  اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.
   اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.       

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  10به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  9به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.9

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF71, F4   
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي

   EGR اگزوز
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بينTCM  (پردازشگر كنترل گيربكس اتوماتيك) و

 EGRسنسور درجه حرارت
                    

  
ها تعمير قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت

  كنيد. 
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  را كنترل كنيد. EGRت گاز بازيافتي اگزوزسنسور درجه حرار10

  را پياده كنيد.  EGRسنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز .1
سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز را در شرايط  2و  1هاي مقاومت بين سرسيم .2

  زير كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (اطالعات مرجع)   
   Mمقاومت           Vولتاژ        EGR  )FºC (ºدرجه حرارت        

                 0 (32)                          4.61       0.68 – 1.11   
                50 (122)                       2.53        0.09 – 0.12  
               100 (212)                      0.87        0.017 – 0.024  

  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                    
  مراجعه كنيد.  11به 

رضايت بخش نيست      
  

  را كنترل كنيد.  EGRسنسور درجه حرارت گاز بازيافتي اگزوز 
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  مدار منبع تغذيه برق شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز را كنترل كنيد. 11

  را جدا كنيد.  EGRسوكت شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز .1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .2
شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز و اتصال بدنه را  2 ,5ولتاژ بين سرسيمهاي  .3

  يا ولتمتر كنترل كنيد.  -IIستگاه كانسالتبوسيله د
  
  

  ولتاژ: ولتاژ باطري                                                        
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  13به 

 رضايت بخش نيست     
  

  مراجعه كنيد.  12به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.12

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايF18, E15   
  سوكتهايF71, F-4   
  دسته سيم بين رله كامپيوتر و شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوزEGR  از نظر

  قطعي يا اتصالي 
                    

                    
  دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد. 
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  را كنترل كنيد.  EGRمدار سيگنال خروجي شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز 13

  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
بين سرسيمهاي كامپيوتر و سرسيمهاي شير كنترل مقدار گاز  اتصال (ارتباط) دسته سيم .3

  را بترتيب زير كنترل كنيد. EGRبازيافتي اگزوز 
  

سرسيمهاي كامپيوتر                        شير كنترل                           
  مقدار گاز بازيافتي 

                                    9                                           
1   

                                    10                                          
4   

                                    18                                          
3  

                                    19                                          
6   
  
  
  
  

  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.        
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  15به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  14به 

 
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.14

 موارد زير را كنترل كنيد.
   سوكتهايF71, F4   
  دسته سيم بين كامپيوتر و شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوزEGR  از نظر قطعي

  يا اتصالي 
                    

                    
قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 

  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 
  

   -Iرا كنترل كنيد. EGRشير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز 15
  شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز را جدا كنيد. .1
سپس  3,1يافتي اگزوز و سرسيمهاي شير كنترل مقدار گاز باز 2مقاومت بين سرسيم  .2

  را كنترل كنيد.  6,4و سرسيمهاي  5سرسيم 
  
  

  مقاومت:                     
                      ] F)ºC (68º20  در[   23.1 – 20.9  

  
  
  
  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است(با 

   )II-دستگاه  كانسالت
                    

  مراجعه كنيد.  16به 

رضايت بخش است (بدون 
)    II-دستگاه كانسالت

  

  مراجعه كنيد.  17به 

  را تعويض كنيد.  EGRشير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز   رضايت بخش نيست
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   -IIرا كنترل كنيد.EGRشير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز16

 -IIبا دستگاه كانسالت      
  را پياده كنيد.  EGRشير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز  .1
را  EGRسوكت دسته سيم كامپيوتر و سوكت شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز  .2

  مجددًا جا بزنيد. 
  »ON«كنيد. سوئيچ خودرو را باز .3
را انجام » EGR VOL CONT/V«، آزمايش » ACTIVE TEST«در حالت  -IIبا دستگاه كانسالت .4

  دهيد. 
بر   EGRجلو و عقب رفتن نرم و آرام شفت شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز  .5

  مبناي مراحل باز شدن شير را كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
ايت بخش است     رض
                  

  مراجعه كنيد.  18به 

رضايت بخش نيست      
  

  را تعويض كنيد.  EGRشير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز 

  
  -IIرا كنترل كنيد. EGRشير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز 17
 -IIبدون دستگاه كانسالت         
  را پياده كنيد.  EGRشير كنترل گاز بازيافتي اگزوز  .1
 EGRر و دسته سيم شير كنترل مقدار گاز بازيافتي اگزوز هاي دسته سيم كامپيوتسوكت .2

  را مجددًا جا بزنيد. 
  سوئيچ خودرو را باز و بسته كنيد.  .3
بر  EGRر گاز بازيافتي اگزوز جلو و عقب رفتن نرم و آرام شفت شير كنترل مقدا .4

  مبناي وضعيت سوئيچ خودرو را كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  18به 

رضايت بخش نيست      
  

  را تعويض كنيد.  EGRمقدار گاز بازيافتي اگزوز  شير كنترل

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.18
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي

  
 EVAPيستر شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كن

 شرح 
  شرح سيستم 

  سنسور 
سيگنال ورودي به 

  كامپيوتر
عمل 

  كامپيوتر
  عمل كننده 

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (موقعيت)

دور موتور (سيگنال 
  موقعيت)

كنترل 
جريان 

شير برقي كنترل 
مقدار بخارات 
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سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (مرجع)

بخارات دور موتور (سيگنال مرجع)
  بنزين 

  EVAPبنزين 

مقدار هواي ورودي موتور   سنسور مقدار جريان هوا

سنسور درجه حرارت مايع 
  خنك كننده موتور

درجه حرارت مايع خنك 
  كننده موتور

  سيگنال استارت  سوئيچ خودرو 

  موقعيت دريچه گاز  سنسور موقعيت دريچه گاز 

كليد (فشنگي) موقعيت 
  دريچه گاز 

موقعيت بسته بودن دريچه 
  زگا

سنسورهاي حرارتي اكسيژن 
  جلو 

غلظت اكسيژن در گاز 
اگزوز (سيگنال برگشتي 

  نسبت مخلوط)
سنسور درجه حرارت باك 

  بنزين 
درجه حرارت بنزين داخل 

  باك 
  سرعت خودرو   سنسور سرعت خودرو  

اين سيستم نرخ حركت جريــان بخــارات بنــزين از كنيســتر 
EVAP انجام اين منظور سوراخ يــا  كند. برايرا كنترل مي

دهانه مسير انحرافي در شير برقي كنترل مقــدار بخــارات 
كند تا نرخ جريان حركــت بخــارات بنزين كنيستر تغيير مي

بنزين را كنترل كند. شير برقــي كنتــرل مقــدار بخــارات 
را برحســب ســيگنال  OFF/ONبنزين مرتبًا عمل خاموش/ روشن 
كند. مقدار باز شدن شــير دريافتي از كامپيوتر تكرار مي

ال كند. مقــدار ايــدهال موتور تغيير ميبراي كنترل ايده
ذخيره شده در حافظه كامپيوتر برحسب شرايط مختلــف عمــل 
موتور محاسبه شده است. در هنگام كار كردن موتــور نــرخ 

برحسب تغيير جريان  EVAPجريان بخارات بنزين از كنيستر 
  شود.  هوا تنظيم مي

  
  

  جزاء شرح ا
 EVAPبراي كنترل نرخ جريان بخارات بنزين از كنيستر 

شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين وظيفه دارد عمل 
روشن / خاموش شدن را انجام دهد. شير برقي كنترل مقدار 

 /ONهاي روشن / خاموش بخارات بنزين كنيستر بوسيله پالس
OFF طوالني كند. هر چه پالس روشن بودن كامپيوتر حركت مي

تر باشد، مقدار بخارات بنزين بيشتري از شير عبور 
  خواهد كرد. 

  
  

  
  -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

  اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 
  مشخصات  شرايط  مورد نظارت

PURG VOL C/V  

  موتور: گرم شده
  باشد

  : كليد اركانديشن
   OFFخاموش 

 خالص  دسته دنده :
»N«  

  بدون وجود بار
  روي موتور 

دور آرام (خودرو 
  %0  متوقف باشد)

  ــــــ  RPM 2000دور موتور 
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط:

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر ازهدر هنگام اند
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

رنگ   سرسيم
اطالعات (ولتاژ  شرايط مواردسيم 

 مستقيم)

1 PU/R 
شير كنترل گاز 
بازيافتي اگزوز 

EGR 

 موتور روشن در دور آرام 

 ولتاژ باطري

 RPM 2000موتور روشن بوده و در دور 
ثانيه پس از روشن شدن  100كار كند. (

 موتور)

 ولتاژ باطري 
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 يابي روش عيب
  شروع بازرسي  1

 ترس قرار دارد؟در دس-IIآيا دستگاه كانسالت
 بلي يا خير

بلي                 
                    

  مراجعه كنيد.  2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
  را كنترل كنيد.  EVAPعمل كنترل شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر 2

 -IIبا دستگاه كانسالت      
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
شلنگ بخارات بنزين متصل به شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر در محل  .2

  كنيستر را جدا كنيد. 
 DATA«را در حالت » PURG VOL CONT/V«و وضعيت » ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد. .3

MONITOR« در دستگاه كانسالتII- .انتخاب كنيد  
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.  .4
را تغيير داده و وجود مكش را در شرايط زير ») Qd«و » QU(«درصد باز شدن شير  .5

  كنترل كنيد. 
  

  شرايط                            مكش (وكيوم)             
  نبايد وجود داشته باشد                    در دور آرام            
  دور موتور در حدود              بايد وجود داشته باشد        
        2000 rpm .باشد  

  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  4به 

    رضايت بخش نيست  
  

  مراجعه كنيد.  5به 

  
  را كنترل كنيد.  EVAPعمل كنترلي شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر 3

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
ستر در محل كنيستر را جدا شلنگ بخارات بنزين متصل به شير برقي بخارات بنزين كني .2

  كنيد. 
  ثانيه در دور آرام روشن نگهداريد. 80موتور را روشن كرده و حداقل آنرا  .3
  را در شرايط زير كنترل كنيد. EVAPوجود مكش در شلنگ بخارات بنزين  .4
  
  

  شرايط                       مكش                
  يد وجود داشته باشددر دور آرام                   نبا          

  دور موتور در حدود            بايد وجود داشته باشد       
       2000 PRM باشد  

  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  5به 
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 را كنترل كنيد. EVAPكنيستر 4
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  را پياده كنيد.  EVAPكنيستر  .2
  را مسدود كنيد.  EVAPدر كنيستر  Bمنفذ  .3
باوجود مقاومت در شير  Cبدميد، و خروج آزادانه هوا از منفذ  Aبا دهان در منفذ  .4

  د. يك طرفه را كنترل كني
  را مسدود كنيد.  EVAPدر كنيستر  Aمنفذ  .5
  را كنترل كنيد.  Cبدميد و خروج آزادانه هوا از منفذ  Bبا دهان در منفذ  .6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  را تعويض كنيد.  EVAPكنيستر 

  
  را كنترل كنيد. EVAPمدار تغذيه برق شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر 5
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد..1
  سوكت دسته سيم شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را جدا كنيد. .2
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  »ON«را باز كنيد. سوئيچ خودرو .3
و اتصال بدنه  EVAPشير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر  2ولتاژ بين سرسيم  .4

  يا ولتمتر كنترل كنيد. -IIرا با دستگاه كانسالت
  
  
  

  ولتاژ: ولتاژ باطري                                                          
  
  
  
  
  
  

  سترضايت بخش است يا رضايت بخش ني
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  7به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  6به 
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 قطعه معيوب را پيدا كنيد.6

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF46, F44   
  سوكت بلوك فيوز(J/B) M19   
  15فيوزA   
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر

  و فيوز
                    

                    
  ها را تعمير كنيد.دسته سيم يا سوكت

  

7 
ن كنيستر را از نظر قطعي و مدار سيگنال خروجي شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزي

  اتصالي كنترل كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد..1
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد. .2
شير برقي كنترل مقدار  1كامپيوتر و سرسيم  1اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

  بخارات بنزين كنيستر را كنترل كنيد.
  به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.        

   اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.         
  همچنين دسته سبم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است (با 

)    II-دستگاه كانسالت
                    

  مراجعه كنيد.  8به 

ضايت بخش است (بدون ر
)    II-دستگاه كانسالت

  

  مراجعه كنيد. 9به 

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه و اتصالي به برق را در دسته   رضايت بخش نيست
  ها تعمير كنيد.سيم يا سوكت

  
  كنترل كنيد.عملكرد شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را 8

 -IIبا دستگاه كانسالت          
  موتور را روشن كنيد.  .1
اجرا كنيد. » ACTIVE TEST«را در حالت » PURG VOL CONT/V«وضعيت  -IIدر دستگاه كانسالت .2

  تغيير دور موتور برحسب تغيير مقدار باز شدن شير را كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
ضايت بخش است     ر

                  
  مراجعه كنيد.  10به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  9به 
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  شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را كنترل كنيد. 9

 -IIانسالتبا دستگاه ك          
ارتباط منافذ هواي شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را در شرايط زير 

  كنترل كنيد. 
  

  شرايط                             وجود ارتباط بين منافذ                 
         PURG VOL CONT/V                  A  وB  

  بلي                              100.0%                     
  خير                              0.0%                       

  
  
  
  

   -IIبدون دستگاه كانسالت          
ارتباط بين منافذ هواي شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را در شرايط زير 

  كنترل كنيد. 
  

  وجود ارتباط بين منافذ                  شرايط                                 
                                                                   A  وB   

  مستقيم                         بلي  12Vهنگاميكه جريان       
  برقرار شده باشد.                2و  1بين سرسيمهاي       
  رار نشود                            خيرهنگاميكه جريان برق      

  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  10به 

رضايت بخش نيست      
  

  تعويض كنيد. شير برقي كنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر را 

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.10
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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 (VSS)سنسور سرعت خودرو 
 شرح اجزاء 

س نصب شده اســت. سنســور سنسور سرعت خودرو در محل گيربك
داراي يك ژنراتور پالسي است كه سيگنال پالسي ســرعت را 

كنــد. ســپس ســرعت ســنج نيــز بــه به سرعت سنج ارســال مي
  كند. كامپيوتر سيگنال ارسال مي
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري مياتصال بدنه اندازه سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و
 احتياط:

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 نيد. كند بدنه خودرو استفاده اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانبدنه

رنگ   سرسيم
اطالعات (ولتاژ  شرايط مواردسيم 

 مستقيم)

86 P/L 
سنسور سرعت 

 خودرو

خودرو روي جك قرار داشته و چرخها با 
 10KM/H (6 MPH)سرعت                  

 در حركت باشند 1در دنده 

 2.0Vتقريبًا 

خودرو روي جك قرار داشته و چرخها با 
 عت سر

30 KM/H (19 MPH)  در حركت  2در دنده
 باشند. 

 2.5Vتقريبًا 
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 يابي روش عيب
  شروع بازرسي 1

 در دسترس قرار دارد؟-IIآيا دستگاه كانسالت
 بلي يا خير

بلي                 
                    

  مراجعه كنيد.  2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  3به 

    
 عملكرد كلي را كنترل كنيد.2

 -IIبا دستگاه كانسالت           
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  خودرو را از زمين بلند كنيد.  .2
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد. .3
  انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«را در حالت » VHC SPEED SE«وضعيت  در دستگاه كانسالت .4
را هنگام گردش چرخها در وضعيت دنده مناسب » VHCSPEED SE«مقدار نمايش داده شده   .5

  كنترل كنيد. 
  
  
  
  

بايد » VHCL SPEED SE«نمايش                                                      
  بيش از

                                                   10km/h (6 MPH)  .باشد  
  
  

  
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 

  
 لي را كنترل كنيد.عملكرد ك3

 -IIبدون دستگاه كانسالت           
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
  خودرو را از زمين بلند كنيد.  .2
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.  .3
  كامپيوتر و اتصال بدنه را بخوانيد. 86با دستگاه اسيلسكوپ ولتاژ بين سرسيم  .4
ال موجي در روي صفحه اسيلسكوپ را بنحو نمايش شده در زير و شرايط ذكر نمايش سيگن .5

  شده كنترل كنيد. 
  

  شرايط                                  ولتاژ            
  

  سرعت خودرو        
     30 km/h (19MPH)   و در  

  قرار داشته باشد.  2دنده       
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 
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  مدار سيگنال ورودي سنسور سرعت خودرو را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 4
  » OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  سوكت دسته سيم كامپيوتر و سوكت دسته سيم مجموعه صفحه نمايشگر را جدا كنيد.  .2
مجموعه صفحه نمايشگر  32كامپيوتر و سرسيم  86اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

  را كنترل كنيد. 
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.        

  اتصالي به برق كنترل كنيد.  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و .4
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  5به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.5

 را كنترل كنيد.موارد زير 
 هاي سوكتF44, M46   
  دسته سيم بين كامپيوتر و مجموعه صفحه نمايشگر از نظر قطعي و اتصالي  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  ها تعمير كنيد. سيم يا سوكت

  
عملكرد سرعت سنج را كنترل كنيد.6

 از عملكرد مناسب سرعت سنج اطمينان حاصل كنيد.
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                    

  مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست      
  

  اجعه كنيد. مر 7به 

  
  مدار سرعت سنج را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. 7

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF49, M81   
 هاي سوكتF111, F19   
 هاي سوكتE81, M15   
  دسته سيم بين مجموعه صفحه نمايشگر و عمل كننده اي بي اس و واحد الكتريكي از نظر

  قطعي يا اتصالي 
 ين مجموعه صفحه نمايشگر و سنسور سرعت خودرو را از نظر قطعي و اتصالي دسته سيم ب  
  دسته سيم بين سنسور سرعت خودرو و كامپيوتر از نظر قطعي و اتصالي  
  دسته سيم بين سنسور سرعت خودرو وTCM  (پردازشگر گيربكس اتوماتيك) از نظر قطعي

  يا اتصالي 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

خش است     رضايت ب
                  

مجموعه صفحه نمايشگر و سنسور سرعت خودرو را كنترل كنيد. به 
  مراجعه كنيد.  ELبخش 

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  تعمير كنيد. سيم يا سوكتها 

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.8
EC،»عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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 (AAC)ام شير كمكي كنترل هواي دور آر – (IACV) –شير برقي كنترل هواي دور آرام 
 شرح 

  شرح سيستم 

سيگنال ورودي به   سنسور 
  كامپيوتر

عمل 
  عمل كننده   كامپيوتر

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (موقعيت)

سرعت دور موتور (سيگنال 
  موقعيت)

كنترل دور
  آرام 

شير كنترل هواي 
دور آرام ـ شير 

كمكي كنترل هواي 
  دور آرام 

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (مرجع)

ور (سيگنال سرعت دور موت
  مرجع)

سنسور مقدار هواي ورودي 
  موتور

مقدار هواي ورودي موتور 

سنسور درجه حرارت مايع 
  خنك كننده موتور 

درجه حرارت مايع خنك 
  كننده موتور

  سيگنال استارت  سوئيچ خودرو 

  موقعيت دريچه گاز  سنسور موقعيت دريچه گاز 

كليد (فشنگي) موقعيت پارك 
   PNPخالص  /

  موقعيت پارك / خالص

  عملكرد اركانديشن   كليد اركانديشن 

كليد (فشنگي) فشار روغن 
  هيدروليك فرمان  

سيگنال بار هيدروليك 
  فرمان  

  ولتاژ باطري  باطري

  سرعت خودرو   سنسور سرعت خودرو 

كليد (فشنگي) درجه حرارت 
  هواي بيرون 

  درجه حرارت هواي بيرون 

درجه حرارت هواي  سنسور
  ورودي 

درجه حرارت هواي ورودي 
  به موتور 

فشار بارومتريك هواي   سنسور فشار مطلق 
  بيرون 

اين سيستم بطــور اتوماتيــك ســرعت دور آرام را در ســطح 
كند. سرعت دور آرام بوســيله تنظــيم ظريــف مشخصي حفظ مي

 مقدار هواي عبوري از شير انحرافي از طريق شير برقــي و
ــواي دور آرام  ــرل ه ــي كنت ــير كمك ــام  (IACV-AAC)ش انج

سطح منفذ مسير انحرافــي هــوا را  IACV-AACپذيرد. شير مي
دهــد. ايــن شــير براي كنترل مقدار هواي كمكي تغييــر مي

ائي) كــه در شــير تعبيــه اي (پلهبوسيله يك موتور مرحله
شده است تحريــك شــده و شــير را در جهــت محــوري بصــورت 

مبنــاي ســيگنال ارســالي از كــامپيوتر حركــت ائي بر پله
باعث بــاز شــدن مســير  IACV-AACدهد. يك پله حركت شير مي

هواي انحرافي بهمان ميزان خواهد شد. (بطــور مثــال بــا 
شود.) بعبارت ديگــر تر ميحركت رو به جلو پله منفذ وسيع

ال دور آرام موتــور هوسعت منفذ شــير بــراي كنتــرل ايــد
ور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) سرعت دور كند. سنستغيير مي

واقعي موتور را تشخيص داده و بر آن مبنــا ســيگنالي را 
كند. پــس از آن كــامپيوتر كنتــرل به كامپيوتر ارسال مي

كنــد كــه دور را بنحــوي كنتــرل مي IACV-AACائي شــير پله
موتور با سرعت دور موتــور (هــدف) ضــبط شــده در حافظــه 

موتور هدف ضبط شده در حافظــه  همخواني داشته باشد. دور
كامپيوتر كمترين مقدار دوري است كه بتوانــد موتــور را 
بحالت يكنواخت روشن نگهدارد. حــداقل دور ضــبط شــده در 
حافظه با در نظر گــرفتن شــرايط مختلــف عملكــرد موتــور 
مانند طول زمان گرم شدن موتور، كم شــدن شــتاب و وجــود 

ك فرمان و عمل كــردن هيدروليبار روي موتور (اركانديشن،
  شود. ال محسوب ميفن خنك كننده) مقدار ايده

  توجه
اگر دور آرام از مقــدار دور مشــخص شــده تجــاوز نمــود، 

را انجام دهيــد.  EC-485، »يادگيري مقدار هواي دور آرام«
    ECاطالعــات ســرويس و مشخصــات «براي دور آرام هدف بــه 

(SDS) « .مراجعه كنيد  
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  شرح اجزاء 
  IACV-AAC شير

ائي) بــراي ائي (مرحلهبوسيله يك موتور پله IACV-AACشير 
تحت كنترل مركزي قــرار دادن تغذيــه هــواي كمكــي بكــار 
گرفته شده است. اين موتور داراي چهــار فــاز ســيم پــيچ 

هاي خروجــي كــامپيوتر، در هــر باشد كه بوسيله سيگنالمي
روشــن عدد از سيم پيچها به ترتيب دســته خــاموش و  2بار 
شوند. كامپيوتر براي تغييــر مقــدار هــواي كمكــي بــه مي

 IACV-AACكند تا شير اي سيگنال پالسي ارسال ميموتور پله
باز يا بسته شود. هنگامي كه نيازي به تغيير در مقــدار 
هواي كمكي نباشد، كــامپيوتر ســيگنال پالســي را ارســال 

كند. براي حفظ مقدار ثــابتي از بــاز شــدن، ســيگنال نمي
شــود تــا شــير در آن ولتاژي بخصوصي بــه شــير ارســال مي

  موقعيت معين (باز بودن) باقي بماند. 
  

  -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
  اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

  مشخصات  شرايط  موارد نظارت 

IACV-AACV  

  موتور گرم شده
  باشد.

  كليد اركانديشن
»OFF«  

 ته دنده دس»N«  
  بدون وجود بار

  روي موتور

  پله (مرحله) 10 – 2  دور آرام 

2000 RPM  ـــــ  
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط (هشدار):
گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر هدر هنگام انداز

استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 
 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

رنگ   سرسيم
العات (ولتاژ اط شرايط موارد سيم 

 مستقيم)
6 
7 
8 
17

W/PU 
Y/B 
Y 

GY/L 

شير برقي 
IACV-AAC 

موتور روشن بوده و در دور آرام كار 
 14V – 0.1 كند. 
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 يابي روش عيب
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.1
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
) و اتصال IACV-AACكامپيوتر (سيگنال شير  6 ,7 ,8 ,17سيگنال ولتاژي بين سرسيمهاي  .2

  بدنه را بوسيله اسيلسكوپ بخوانيد. 
ثانيه صبر كنيد. سپس سوئيچ خودرو را  5، حداقل »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .3

  »OFF«ببنديد. 
نمايش سيگنال موجي در روي صفحه اسيلسكوپ براي » OFF«پس از بستن سوئيچ خودرو  .4

  شده در زير تائيد كنيد.   ثانيه را بنحو نشانداده 10حداقل يكبار در هر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  
  را كنترل كنيد. IACV-AACمدار منبع تغذيه برق شير2
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  را جدا كنيد.  IACV-AACسوكت دسته سيم شير  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  » ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .3
يا ولتمتر  -IIو بدنه را با دستگاه كانسالت IACV-AACشير  2 ,5ولتاژ بين سرسيمهاي  .4

  كنترل كنيد.  
  
  
  

  ولتاژ: ولتاژ باطري                                            
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  3به 
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 قطعه معيوب را پيدا كنيد.3

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايF18, E15   
 دسته سيم بين شيرIACV-AAC و رله كامپيوتر از نظر قطعي و اتصالي  

                    
                    

  ها را تعمير كنيد. دسته سيم يا  سوكت

  

4 
را از نظر قطعي و  (IACV-AAC)ور آرام مدار سيگنال خروجي شير برقي و شير كمكي د

  اتصالي كنترل كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيمهاي كامپيوتر و سرسيمهاي شير برقي و شير كمكي  .3

IACV-AAC  .را بنحو زير كنترل كنيد  
  سيم كشي مدارمراجعه كنيد. به نقشه        

  
-IACVسرسيمهاي كامپيوتر                      سرسيمهاي شير                     

AAC   
                              6                                                 

1  
                              7                                                 

4  
                              8                                                 

 3  
                              17                                                

6  
  
  

  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.       
  يم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  همچنين دسته س .4

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  5به 

رضايت بخش نيست      
  

اتصالي به برق را در دسته قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 

  
  -Iعملكرد شير كنترل هوا (هيدروليك فرمان) را كنترل كنيد. 5
را مجددًا  IACV-AACسوكتهاي دسته سيم كامپيوتر و شير برقي و شير كنترل دور آرام .1

  جا بزنيد. 
ل كانال ورودي هوا را شلنگ مكش متصل به شير كنترل هوا (هيدروليك فرمان) در مح .2

  جدا كنيد. 
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.  .3
  وجود مكش در شلنگ مكش را كنترل كنيد.  .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  6به 

نيست       رضايت بخش
  

  شير كنترل هوا (هيدروليك فرمان) را تعويض كنيد. 
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   -IIعملكرد شير كنترل هوا (هيدروليك فرمان) را كنترل كنيد. 6

  وجود مكش در شلنگ مكش هوا را در زمان چرخانيدن غربيلك فرمان كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ت يا رضايت بخش نيسترضايت بخش اس
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  9به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  7به 

  
 منفذ (سوراخ) مكش را كنترل كنيد.7
  موتور را خاموش كنيد. .1
كنترل هوا (هيدروليك فرمان) در محل ورودي مكش را جدا  شلنگ مكش متصل به شير .2

  كنيد. 
  هوا در محل ورودي مكش بدميد.  .3
  جريان آزاد هوا را كنترل كنيد.  .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  8به 

     رضايت بخش نيست 
  

  ورودي مكش را تميز يا تعويض كنيد. 
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 .هاي مكش را كنترل كنيدها و لولهشلنگ8
شلنگ مكش مابين شير كنترل هوا (هيدروليك فرمان) و ورودي مكش، شير كنترل هوا .1

  (هيدروليك فرمان) و كانال هوا را جدا كنيد. 
  را از نظر ترك، گرفتگي، اتصال نامناسب و جدا شدن كنترل كنيد.  هاها و لولهشلنگ .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  9به 

رضايت بخش نيست      
  

  ا را تعمير كنيد. هشلنگها يا لوله

  
   -Iرا كنترل كنيد. IACV-AACشير برقي و شير كمكي هواي دور آرام 9
  را جدا كنيد.  IACV-AACسوكت شير .1
را  4 ,6و سرسيمهاي  5همچنين سرسيم  3,1و سرسيمهاي  IACV-AACشير  2مقاومت بين سرسيم  .2

  كنترل كنيد.  
  
  
  
  

  مقاومت :         
   22]در   F)ºC (68º20[تقريبًا           

  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  10به 

رضايت بخش نيست      
  

  را تعويض كنيد.  IACV-AACمجموعه شير 
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   -IIرا كنترل كنيد. IACV-AACشير 10

  و سوكت كامپيوتر را وصل كنيد.  IACV-AACهاي شير سوكت.1
بر IACV-AACكرده و از صداي عمل كردن شير » OFF«و بسته » ON«سوئيچ خودرو را  باز  .2

  مبناي وضعيت سوئيچ مطمئن شويد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
     رضايت بخش است

                  
  مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  11به 

 
  را تعويض كنيد.  IACV-AACشير 11

  را تعويض كنيد.  IACV-AACمجموعه شير .1
  ا كنيد. را اجر   EC،» يادگيري مقدار هواي دور آرام« .2

  آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟        
 كامل يا ناقص

كامل است            
                    

 پايان بازرسي

ناقص است            
  

  پيروي كنيد. » يادگيري مقدار هواي دور آرام«از دستور العمل 

  
 دور آرام هدف را كنترل كنيد.12

  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  ها و شلنگهاي مكش را جا بزنيد. تمام سوكت .2
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.  .3
  همچنين گيربكس را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.  .4
 كانسالتگيربكس اتوماتيك با دستگاه در مدلII-  با خودرو تا زمانيكه»FLUID TEM SE «

را نشان دهد رانندگي  0.9Vسيستم گيربكس اتوماتيك كمتر از » DATA MONITOR«در حالت 
  كنيد. 

  خودرو را با موتور روشن متوقف كنيد.  .5
  دور آرام هدف را كنترل كنيد.   .6

   VQ30DE (rpm 50 625: (موتور  M/Tگيربكس معمولي           
   N («rpm 50700«يا » P«: (در موقعيت A/Tگيربكس اتوماتيك             

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  13به 

رضايت بخش نيست      
  

  را اجرا كنيد.    EC» يادگيري مقدار هواي دور آرام«

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.13
EC،»يابي براي ايراد هاي متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.  
                                               پايان بازرسي 
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 ليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز ك
 شرح اجزاء 

كليد (فشنگي) موقعيت بســته بــودن دريچــه گــاز و كليــد 
(فشنگي) موقعيت باز بودن كامل دريچه گاز در داخل واحد 
سنسور موقعيت دريچــه گــاز تعبيــه شــده اســت. از كليــد 
(فشنگي) موقعيت باز بودن كامل دريچــه گــاز فقــط بــراي 

  شود. س اتوماتيك استفاده ميكنترل گيربك
هنگاميكه دريچه گاز در موقعيت بسته بودن قــرار داشــته 
باشد كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز، اقدام 

نمايــد. در به ارسال يك سيگنال ولتاژي به كــامپيوتر مي
هنگام ايراد داشتن سنسور موقعيت دريچه گــاز كــامپيوتر 

ز كردن يا بســتن شــير برقــي فقط از اين سيگنال براي با
  كند. استفاده مي EVAPكنترل مقدار بخارات بنزين كنيستر 
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط

ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر  گيري ولتاژهايدر هنگام اندازه
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

رنگ   سرسيم
 شرايط مورد سيم 

اطالعات (ولتاژ 
 قيم)مست

5 GY/L 

كليد فشنگي 
موقعيت دريچه 
گاز (موقعيت 

 بسته بودن)

هنگاميكه موتور روشن و گرم بوده و 
 ولتاژ باطري  باشد. پدال گاز كامالً آزاد 

هنگاميكه سوئيچ خودرو باز و پدال 
 V.0تقريبًا  گاز تا آخر فشرده شده باشد. 
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 يابي روش عيب
 دهيد.كنترل عملي كلي را انجام1
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد. .1
  كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.  56ولتاژ بين سرسيم  .2

         
  شرايط                         ولتاژ                     

  ولتاژ باطري هنگاميكه پدال گاز كامالً                   
  آزاد باشد.          
  0Vهنگاميكه پدال گاز كامالً          تقريبًا           
  فشرده شده باشد.          

  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                    
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  
  مدار منبع تغذيه برق كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد. 2
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد..1
  سوكت دسته سيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را جدا كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«د. سوئيچ خودرو را باز كني .3
كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز و اتصال بدنه موتور را با  5ولتاژ بين سرسيم  .4

  يا ولتمتر كنترل كنيد.  -IIدستگاه كانسالت
  
  

                                                                               
  ولتاژ: ولتاژ باطري 

  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش نيسترضايت بخش است يا
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  3به 
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 قطعه معيوب را پيدا كنيد.3

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايF18, E15   
  بين كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز و رله كامپيوتر از نظر قطعي و دسته سيم

  اتصالي 
  دسته سيم بين كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز و كامپيوتر از نظر قطعي و اتصالي  

                    
                    

  دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد. 

  

4 
ار سيگنال ورودي كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را از نظر قطعي و مد

  اتصالي كنترل كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
كليد (فشنگي) موقعيت  4كامپيوتر و سرسيم  56اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

  نيد.دريچه گاز را كنترل ك
  به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.        

   اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.          
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  5ه ب

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 
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  كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد.5
  عيت دريچه گاز را مجددًا جا بزنيد. سوكت كامپيوتر و سوكت كليد (فشنگي) موق.1
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.  .2
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .3

  توجه      
هاي مجهز به باز كننده گاز اجرا شود. در زير فقط بايد در مدل 6تا  4مراحل          

ادامه دهيد. كار را 7را حذف و با مرحله  6ا ت 4هاي بدون باز كننده گاز مراحل مدل
  شلنگ مكش متصل به باز كننده گاز را جدا كنيد.  .4
  شلنگ مكش مناسب را به پمپ مكش و باز كننده گاز وصل كنيد.  .5
ا زمان آزاد شدن استوانه ترا  kPa (-400 mbar, -300 mmHg, -11.81 inHg) 40.0]بيش از [فشار مكش  .6

  ه گاز اعمال كنيد.گاز از ميله باز كنند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  سوكت كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را جدا كنيد.  .7
كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را  5و  4اتصال (ارتباط) بين سرسيمهاي  .8

  در شرايط زير كنترل كنيد. 
عيت دريچه گاز ودن كليد (فشنگي) موقبگيري مقاومت  بايد در زمان سوار اندازه      

  انجام شود. 
  

  وضعيت دريچه گاز              اتصال (ارتباط)                  
  كامالً بسته                        خير                     

  نسبتًا باز يا كامالً باز                    بلي              
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
بخش است      رضايت

                  
  مراجعه كنيد.  7به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  6به 
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  كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز را تنظيم كنيد.6

EC،»بازرسي اساسي«موارد زير را كنترل كنيد. به   مراجعه كنيد.  
   

موارد                                                                          
  مشخصات 

زمان (تايم) جرقه                                   قبل از نقطه مرگ باال  515
  )VQ30DE(موتور 

ضخامت فيلر و وضعيت كليد            تنظيم موقعيت دور آرام                  
  (فشنگي) 

   ON: روشن  mm (0.0020 in) 0.05كليد (فشنگي) موقعيت                              
   OFF: خاموش  mm (0.0059 in) 0.15بسته بودن دريچه گاز                                  

M/T : 50625گيربكس معمولي         دور آرام هدف                                  
rpm   موتور)VQ30DE(  

: A/Tگيربكس اتوماتيك                                                            
rpm 50700  در وضعيت)»P « يا»N  («  

  
  يچه گاز امكان پذير است؟آيا تنظيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن در

  
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                    

  مراجعه كنيد.  1به 

رضايت بخش نيست      
  

  كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز را تعويض كنيد. 

  
 ب را كنترل كنيد.ايراد متناو7
EC،»عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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 خط ارتباطي گيربكس اتوماتيك
 شرح سيستم 

به وضعيت دنده ســبك و  اين خطوط ارتباطي براي كنترل نرم تعويض دنده گيربكس اتوماتيك
  شود. دنده سنگين در هنگام افزايش و كاهش سريع سرعت بكار گرفته مي

تيــك) (پردازشگر گيربكس اتوما TCMهاي ولتاژي بين كامپيوتر و اين امر با تبادل سيگنال
  افتد. اتفاق مي
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازهسرسيمهاي كامپيوتر و مق
 احتياط:

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز بدنه

  سرسيم

رن
گ 
سي
م 

اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد
 مستقيم)

36 
37 
68 
77 
78

Y 
LG 
BR 
GY 
OR 

خط ارتباطي 
گيربكس اتوماتيك 

موتور روشن بوده و در دور آرام كار 
 كند. 

تا  0ولتاژ بين 
5V  متغير
 باشد.مي
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 ي يابروش عيب
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.1
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد. .1
  و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  36 ,37 ,68 ,77 ,78ولتاژ بين سرسيمهاي  .2
  
  
  

  متغير باشد.  5Vتا  0ولتاژ بايد بين                                             
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                    
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 
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  نيد.  مدار سيگنال ورودي كنترل گيربكس اتوماتيك را از نظر قطعي كنترل ك2
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  (پردازشگر گيربكس اتوماتيك) را جدا كنيد.  TCMسوكت كامپيوتر و سوكت  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اتصال (ارتباط) بين سرسيمهاي دسته سيم زير را كنترل كنيد.   .3
  

 TCM   كامپيوتر                                                            
  (پردازشگر گيربكس اتوماتيك)

                                       68                                       
5   

                                       77                                       
6  

                                       36                                       
7  

                                       78                                       
9  

                                      37                                         
8  
  

  كنيد.  به نقشه سيم كشي مدارمراجعه          
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.          

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  3به 

رضايت بخش نيست      
  

   دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.

  
  مدار سيگنال ورودي گيربكس اتوماتيك را از نظر اتصالي به بدنه كنترل كنيد. 3
  كامپيوتر و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 36 ,37 ,68 ,77 ,78اتصال (ارتباط) بين سرسيمهاي .1

  به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.         
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.         

  ين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.  همچن .2
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

سته سيم يا سوكتها اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در د
  تعمير كنيد. 

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.4
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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 شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور
 شرح 
  يستم شرح س

  سنسور 
سيگنال ورودي به 

  كامپيوتر
عمل 

  عمل كننده   كامپيوتر

  موقعيت دريچه گاز   سنسور موقعيت دريچه گاز 

كنترل شير
كنترل 

چرخش هواي
  موتور

شير برقي كنترل 
شير كنترل چرخش 

  هواي موتور

    سيگنال مكش  

      شير عمل

    ه كنترل   كنند
  چرخش هوا

شير كنترل چرخش 
  هوا

  سيگنال استارت  سوئيچ خودرو

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (موقعيت)

دور موتور (سيگنال 
  موقعيت)

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (مرجع)

دور موتور (سيگنال مرجع)

سنسور مقدار هواي ورودي 
  موتور 

   مقدار هواي ورودي

سنسور درجه حرارت مايع 
  خنك كننده موتور

درجه حرارت مايع خنك 
  كننده موتور 

سيستم داراي يك شير كنترل چرخش هوا در كانال ورودي 
  باشد. هواي هر سيلندر مي

در دور آرام و دور پائين موتور، شير كنترل چــرخش هــوا 
 ر كانال ورودي زياد شــده ودشود. لذا سرعت هوا بسته مي

باعث ارتقاء بخار شــدن بنــزين و ايجــاد چــرخش هــوا در 
شود. بخاطر اين عملكرد، سيستم ســعي در محفظه احتراق مي

افزايش سرعت احتراق مخلوط بنزين، بهبود احتراق بنــزين 
  و افزايش يكنواختي شرايط كار موتور را دارد. 

همچنين، بجــز در وضــعيت دور آرام. و در هنگــام پــائين 
ر اين سيستم شيركنترل چرخش هــوا را بــاز بودن دور موتو

كند. در اين شرايط اين سيستم ســعي در افــزايش قــدرت مي
بوسيله بهبود عملكرد مؤثر هــواي ورودي از طريــق كــاهش 

  مقاومت جريان هواي ورودي جريان هوا را دارد. 
شير برقي شرايط باز / بسته شدن شيرهاي كنترل چرخش هوا 

شير برقــي بوســيله كــامپيوتر  كند. عمل اينرا كنترل مي
  شود. كنترل مي

سنسور موقعيت 
دريچه گاز 
(موقعيت دور 

  آرام)

سرعت 
  موتور

شير برقي 
كنترل شير 
چرخش هواي 

  موتور

شير كنترل 
چرخش هواي 

  موتور

  ONروشن 
پائين تر 

  3200rpmاز 
  بسته  ONروشن 

  OFFخاموش 

كمتر از 
3200 rpm  

  بسته  ONروشن 

بيشتر از 
3600rpm  

  باز   OFFخاموش 

هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده موتور پائين تر 
  و يا باالتر از 10ºC (50ºF)از 

 55ºC (131ºF)  باشد، شير كنترل چرخش هوا بدون توجه به
  شود. شرايط باال باز نگهداشته مي
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  شرح اجزاء 
  شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور 

كنتــرل شــير كنتــرل چــرخش هــواي موتــور بــه  شير برقــي
دهــد. هنگاميكــه هاي ارسالي از كامپيوتر پاسخ ميسيگنال

(اتصال بدنه) ارسال كند شــير  ONكامپيوتر سيگنال روشن 
شود تا مكش هواي ورودي به عمــل كننــده برقي چرخانده مي

شير كنترل چرخش هواي موتور اعمال شود. اين عملكرد شير 
بندد. هنگاميكه كامپيوتر ســيگنال را مي كنترل چرخش هوا

ارسال كند، سيگنال مكش قطع شده و شير كنتــرل  OFFخاموش 
  شود چرخش هوا باز مي

  
  
 .  
  

  -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
  اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

  مشخصات  شرايط  موارد نظارت 

SWRL CONT S/V   تور : دور دور مو
  آرام 

هنگاميكه درجه حرارت
مايع خنك كننده 

 15ºC (59ºF)موتور بين 
قرار  50ºC (122ºF)تا 

  داشته باشد.

  ONروشن 

هنگاميكه درجه حرارت
مايع خنك كننده 

55ºC (131ºF)موتور باالي 
  باشد.

  OFFخاموش 
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميمپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازهسرسيمهاي كا
 احتياط:

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيودنهب

  سرسيم

رن
گ 
سي
م 

اطالعات (ولتاژ  شرايط مورد
 مستقيم)

29 G 
شير برق كنترل 
شير كنترل چرخش 

 هواي موتور 

هنگاميكه موتور در دور آرام روشن 
بوده و درجه حرارت مايع خنك كننده 

قرار  50ºC (122ºF)و  150ºC (59ºF)موتور بين 
 داشته باشد 

0 – 1V 

هنگاميكه موتور در دور آرام روشن 
بوده و درجه حرارت مايع خنك كننده 

 باشد. 55ºC (131ºF)موتور بيشتر از 
 ولتاژ باطري 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور          
  يابي روش عيب

307  

 روش عيب يابي 
  شروع بازرسي 1

 در دسترس قرار دارد؟-IIآيا دستگاه كانسالت
 بلي يا خير

        بلي         
                    

  مراجعه كنيد.  2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.2

 -IIبا دستگاه كانسالت           
  ور آرام  نگهداريد. موتور را روشن كرده و آنرا در د .1
انتخاب » ACTIVE TEST«را در حالت » SWIRL CONT SOL/V«وضعيت  -IIدر دستگاه كانسالت .2

  كنيد. 
  را پشت سرهم لمس كنيد.  OFFو خاموش  ON، روشن -IIدر صفحه دستگاه كانسالت .3
اطمينان » SWIRL CONT SOL/V«از حركت ميله عمل كننده شير كنترل چرخش هوا برحسب عمل  .4

  صل كنيد. حا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 
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 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.3

 -IIن دستگاه كانسالتبدو          
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
كامپيوتر (سيگنال سنسور درجه حرارت مايع 70را بين سرسيم  2.72Vوجود ولتاژ بيش از  .2

خنك كننده موتور) و اتصال بدنه تائيد كنيد. اگر ولتاژ خارج از اين محدوده است، 
  موتور را خنك كنيد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  و آنرا در  دور آرام  نگهداريد.موتور را روشن كرده  .3
از حركت ميله عمل كننده شير كنترل چرخش هوا در هنگام گاز دادن و افزايش دور  .4

  مطمئن شويد. RPM 3200موتور از حالت دور آرام به بيش از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  5به 
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 منبع تغذيه مكش (وكيوم) را كنترل كنيد.4

 -IIبا دستگاه كانسالت        
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
وتور در مخزن مكش (وكيوم) را شلنگ مكش متصل به عمل كننده شير كنترل چرخش هواي م .2

  جدا كنيد. 
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام  نگهداريد. .3
انتخاب »  ACTIVE TEST«را در حالت » SWIRL CONT SOL/V«وضعيت  -IIدر دستگاه كانسالت .4

  كنيد. 
  را پشت سرهم لمس كنيد.  OFFو خاموش  ON. روشن -IIدر صفحه كانسالت .5
  در شرايط زير كنترل كنيد.  وجود مكش (وكيوم) را .6
  

                            SWIRL CONT SOL/V                 (وكيوم) مكش  
بايد وجود                       ONروشن                                      

  داشته باشد.
يد وجود نبا                   OFFخاموش                                     

  داشته باشد
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  7به 

  
 منبع تغذيه مكش (وكيوم) را كنترل كنيد.5

 -IIبدون دستگاه كانسالت          
  » OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
  سوكت دسته سيم شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور را جدا كنيد.  .2
شلنگ مكش متصل به عمل كننده شير كنترل چرخش هواي موتور در مخزن مكش (وكيوم) را  .3

  جدا كنيد. 
  ر آرام نگهداريد. موتور را روشن كرده و آنرا در دو .4
شير برقي كنترل شير كنترل چرخش  2و  1مستقيم را در بين سر سيمهاي  12Vجريان برق  .5

  هواي موتور برقرار كنيد. 
  وجود مكش (وكيوم) را در شرايط زير كنترل كنيد.  .6
  

  شرايط                          مكش          
  اشد.بايد وجود داشته ب     12Vهنگاميكه جريان     
  مستقيم برقرار باشد.    
  هنگاميكه برقرار نباشد.     نبايد وجود داشته باشد.   
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  8به 
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هاي مكش را كنترل كنيد.ها و لولهشلنگ6
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
هاي مكش بين عمل كننده شير كنترل چرخش هواي موتور و منبع مكش (وكيوم) را شلنگ .2

  پياده كنيد. 
د. ها را از نظر ترك، گرفتگي، اتصال نامناسب يا جدا شدگي كنترل كنيها و لولهشلنگ .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
عمل كننده شير كنترل چرخش هواي موتور را تعمير يا تعويض 

  كنيد. 
رضايت بخش نيست      

  
  ا تعويض كنيد. هاي مكش را تعمير يها يا لولهشلنگ

  
  مدار شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي ورودي به موتور را كنترل كنيد.7

 -IIبا دستگاه كانسالت        
  »ON«سوئيچ خودرو را روشن كنيد.  .1
انتخاب  -IIروي صفحه كانسالت» ACTIVE TEST«را در حالت » SWIRL CONT SOL/V«وضعيت  .2

  كنيد. 
  لمس كنيد.  -IIرا در روي صفحه كانسالت» OFF«و » ON«بطور متناوب  .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كنترل در شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي ورودي به موتور از وجود صداي كنترل .4

  مطمئن شويد. 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 11به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  8به 
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8 
مدار تغذيه برق شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي ورودي به موتور را پيدا 

  كنيد.
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  سوكت شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور را جدا كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد. .3
شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور و اتصال بدنه را  1ولتاژ بين سرسيم   .4

  يا ولتمتر كنترل كنيد. -IIبا دستگاه كانسالت
  
  
  

   ولتاژ: ولتاژ باطري                                                        
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش نيسترضايت بخش است يا
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  10به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  9به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.9

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF44, M46   
  15فيوزA   
  دسته سيم بين شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور و فيوز از نظر قطعي يا

  اتصالي 
                    

                    
  دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد.

  

10 
ز نظر قطعي مدار سيگنال خروجي شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي موتور را ا

  واتصالي كنترل كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
شير برقي كنترل شير  2كامپيوتر و سرسيم  29اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

  كنترل چرخش هواي موتور را كنترل كنيد. 
  به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.        
  (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.  اتصال       

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 11به 

رضايت بخش نيست      
  

اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم قطعي مدار،
  يا سوكتها تعمير كنيد. 
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  شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي ورودي به موتور را كنترل كنيد. 11

 -IIبا دستگاه كانسالت           
  هاي جدا شده را مجددًا جا بزنيد. سوكت .1
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام نگهداريد.  .2
  شلنگ مكش متصل به عمل كننده شير كنترل چرخش هوا را پياده كنيد.  .3
را انتخاب »SWIRL CONT SOL/V«وضعيت » ACTIVE TEST«در حالت  -IIدر دستگاه كانسالت .4

  كنيد. 
  لمس كنيد.  -IIرا روي صفحه كانسالت» OFF«و » ON«بطور متناوب  .5
  ود مكش و زمان تاخير در عملكرد را در شرايط زير كنترل كنيد. وج .6
  
  

           SWIRL CONT SOL/V                مكش  
  بايد وجود داشته باشد                       ONروشن                 
  نبايد وجود داشته باشد                   OFFخاموش                 

 ثانيه طول  1عملكرد كمتر از                   
 خواهد كشيد.                  

  
  
  
  

   -IIبدون دستگاه كانسالت        
  سوكت كامپيوتر را جا بزنيد.  .1
  شلنگ مكش متصل به عمل كننده شير كنترل چرخش هوا را پياده كنيد. .2
  موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام  نگهداريد.  .3
شير برقي كنترل شير كنترل چرخش هواي  2و  1بين سرسيمهاي مستقيم را  12Vجريان  .4

  موتور برقرار كنيد. 
  وجود مكش و زمان تاخير در عملكرد را در شرايط زير كنترل كنيد.  .5
  

  شرايط                                   مكش             
  هنگاميكه جريان برقرار باشد           بايد وجود داشته باشد   
  هنگاميكه برقرار نباشد                  نبايد وجود داشته باشد   

 ثانيه طول خواهد كشيد.  1عملكرد كمتر از 
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست      
  

  مجموعه جمع كننده (گنيدي) منيفولد هوا را تعويض كنيد. 

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.12
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«   را اجرا كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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  A/Tيابي گيربكس اتوماتيك عيب خط ارتباط
 شرح اجزاء 

 TCMاز طريق خط ارتباطي (مدار) از  A/Tاطالعات عيوب مربوط به گيربكس اتوماتيك 
  شود. ارسال مي ECM(پردازشگر گيربكس اتوماتيك) به كامپيوتر 
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازهسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مر
 احتياط (هشدار):
گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه

استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 
 سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد.  اي بجزبدنه

رنگ   سرسيم
اطالعات (ولتاژ  شرايط مورد سيم 

 مستقيم)

60 BR/W 

خط ارتباط 
يابي عيب

گيربكس 
 اتوماتيك 

موتور روشن بوده و در دور آرام كار 
 كند. 

تا  0ولتاژ بين 
2V كند.تغيير مي
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 يابي روش عيب
 ملي كلي را انجام دهيد.كنترل ع1
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد. .1
  كامپيوتر و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  60ولتاژ بين سرسيم  .2
  
  
  
  

 – 0ولتاژ بايد بين                                                              
2V تغيير كند  
  
  
  
   

  خش است يا رضايت بخش نيسترضايت ب
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  

2 
 را از نظر قطعي A/Tيابي گيربكس اتوماتيك مدار سيگنال ورودي خط ارتباط عيب

  لي كنترل كنيد. واتصا
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد..1
  سوكت كامپيوتر و سوكت پردازشگر گيربكس اتوماتيك را جدا كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(پردازشگر گيربكس TCM 15كامپيوتر و سرسيم  60اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

  كنيد.اتوماتيك) را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه 
   اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.         

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 3به 

رضايت بخش نيست      
  

اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم قطعي مدار،
  يا سوكتها تعمير كنيد. 
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 ايراد متناوب را كنترل كنيد.3
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.   

                    
                    

 پايان بازرسي
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  (PNP)كليد (فشنگي) پارك/ خالص 
 شرح اجزاء 

(فقط مدل گيربكس » P«هنگاميكه دسته دنده در موقعيت 
قرار داشته باشد، كليد (فشنگي) » N«اتوماتيك) يا 

  خواهد بود.  ONدر حالت روشن  (PNP)موقعيت پارك/ خالص 
را بعلت ») ON«ال روشن كامپيوتر اين موقعيت (سيگن

  دهد. برقرار شدن اتصال (ارتباط) تشخيص مي
هاي گيربكس اتوماتيك مجموعه كليد (فشنگي) در مدل

موقعيت پارك/ خالص همچنين شامل كليد (فشنگي) محدوده 
  باشد. گيربكس از جهت تشخيص موقعيت دسته دنده مي

  
  -IIسالتمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كان

  اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند.

  مشخصات   شرايط   مورد نظارت 

P/N POSI SW     : سوئيچ خودرو
  ONروشن 

يا » P«دسته دنده: 
»N « گيربكس)

اتوماتيك)، خالص 
  (گيربكس معمولي)

  ONروشن 

  OFFخاموش   بجز موارد باال
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط:

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه
. از اتصال استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند

 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

اطالعات (ولتاژ  شرايط موردرنگ سيم   سرسيم
 مستقيم)

44 
G/OR (A/T) 
G/W (M/T) 

كليد  
(فشنگي) 

موقعيت پارك 
 PNPخالص  /

  ONسوئيچ خودرو باز 
(گيربكس » P«يا» N«موقعيت دنده 
موقعيت دنده خالص (گيربكس اتوماتيك) 

 معمولي) 

  0Vتقريبًا 

هاي بدون موقعيت ONسوئيچ خودرو باز 
 دنده در باال

 ولتاژ باطري 

  
 يابي روش عيب

  گيربكس معمولي  در مدل
  شروع بازرسي 1
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 در دسترس قرار دارد؟-IIآيا دستگاه كانسالت
 بلي يا خير

بلي                 
                    

  مراجعه كنيد.  2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.2

 -IIبا دستگاه كانسالت        
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
  انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«را در حالت » P/N POSI SW«وضعيت  -IIدر دستگاه كانسالت .2
  را در شرايط زير كنترل كنيد. » P/N POSI SW«سيگنال  .3
  

  P/N POSI SWموقعيت دسته دنده                           
   ONموقعيت خالص                           روشن          

   OFFخاموش                    باال        بجز موقعيت       
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                    
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.3

 -IIبدون دستگاه كانسالت        
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
  كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.  44ولتاژ بين سرسيم  .2
  
  

  موقعيت دسته دنده                 ولتاژ              
   0Vتقريبًا                 Nموقعيت خالص              

  باال             ولتاژ  باطري  بجز موقعيت             
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 
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4 
ليد (فشنگي) پارك / خالص را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل مدار اتصال بدنه ك

  كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  را جدا كنيد.  (PNP)سوكت كليد (فشنگي) موقعيت پارك / خالص  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كليد (فشنگي) پارك / خالص و اتصال بدنه  4اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

  نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.  موتور را كنترل كنيد. به
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.        

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  5به 

      رضايت بخش نيست
  

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير 
  كنيد. 

  

5 
را از نظر قطعي و اتصالي كنترل  PNPمدار سيگنال ورودي كليد (فشنگي) پارك / خالص 

  كنيد. 
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد. .1
كليد (فشنگي) پارك/  3كامپيوتر و سرسيم  44يم اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرس .2

  خالص را كنترل كنيد.
   اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.          

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي برق كنترل كنيد.  .3
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 

  
  را كنترل كنيد.  PNPكليد (فشنگي) موقعيت پارك / خالص 6
MTبه   مراجعه كنيد.»نگي موقعيت)كنترل كليد (فش«، 
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  7به 

رضايت بخش نيست      
  

  را تعويض كنيد.  (PNP)كليد (فشنگي) موقعيت پارك/ خالص 

  
 راد متناوب را كنترل كنيد.اي7
EC،»عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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  هاي گيربكس اتوماتيك در مدل
  شروع بازرسي 1

 در دسترس قرار دارد؟-IIآيا دستگاه كانسالت
 بلي يا خير

بلي                 
                    

  مراجعه كنيد.  2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.2

 -IIبا دستگاه كانسالت       
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد. .1
  انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«را درحالت » P/N POSI SW«وضعيت  -IIدر دستگاه كانسالت .2
  را در شرايط زير كنترل كنيد. » P/N POSI SW«سيگنال  .3
  

   P/N POSI SWموقعيت دسته دنده                    
   ONروشن »                 P«يا » N«موقعيت       
   OFFهاي باال                خاموش بجز موقعيت      

  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 

  
 كلي را انجام دهيد.كنترل عملي 3

 -IIبدون دستگاه كانسالت        
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد. .1
  كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.  44ولتاژ بين سرسيم   .2

      
  موقعيت دسته دنده           ولتاژ         
   0Vتقريبًا »         N«يا » P«موقعيت        

  هاي باال           ولتاژ باطري بجز موقعيت       
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 
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4 
كليد (فشنگي) موقعيت پارك / خالص را از نظر قطعي و اتصالي مدار اتصال بدنه

  كنترل كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  سوكت كليد (فشنگي) پارك / خالص را جدا كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كليد (فشنگي) پارك / خالص و اتصال بدنه  2اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم   .3

  سيم كشي مدارمراجعه كنيد.  موتور را كنترل كنيد. به نقشه
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.       

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  6به 

 رضايت بخش نيست     
  

  مراجعه كنيد.  5به 

  
 قطعه معيوب را پياده كنيد.5

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF151, F10   
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كليد فشنگي پارك/ خالص و اتصال بدنه موتور  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير 
  كنيد. 

  

6 
مدار سيگنال ورودي كليد (فشنگي) موقعيت پارك/ خالص را از نظر قطعي و اتصالي 

  كنترل كنيد. 
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد..1
كليد (فشنگي) پارك/  1امپيوتر و سرسيم ك 44اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .2

  خالص را كنترل كنيد. 
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.            

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  .3
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  7به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.7

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايF151, F10   
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و كليد (فشنگي) پارك / خالص  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي برق را در دسته سيم 
  ياسوكتها تعمير كنيد. 

  
  را كنترل كنيد. (PNP)كليد (فشنگي) موقعيت پارك/ خالص 8
ATبه  مراجعه كنيد.»يابيروش عيب«، 

  يا رضايت بخش نيسترضايت بخش است
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  را تعويض كنيد.  (PNP)كليد (فشنگي) موقعيت پارك / خالص 
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 ايراد متناوب را كنترل كنيد.9
EC،»ي ايرادهاي متناوبعيب يابي برا«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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  (VIAS)سيستم كنترل مكش متغير هواي ورودي موتور 
 شرح 

  سيگنال ورودي به كامپيوتر  سنسور
عمل 
كامپيوت

  ر
  عمل كننده

به سنسور مقدار هواي ورودي 
  موتور 

مقدار هواي ورودي به موتور 

كنترل 
سيستم 

VIAS   
(مكش 

  متغير)

شير برقي 
(مكش VIASكنترل

  متغير)

  موقعيت دريچه گاز   سنسور موقعيت دريچه گاز 

موقعيت دور آرام دريچه گاز   كليد بسته بودن دريچه گاز 

  سيگنال استارت  سوئيچ خودرو

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  ت)(موقعي

  دور موتور (سيگنال موقعيت)

  دور موتور (سيگنال مرجع)  سنسور موقعيت ميل لنگ (مرجع)

سنسور موقعيت درجه حرارت 
  مايع خنك كننده موتور

درجه حرارت مايع خنك كننده 
  موتور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كند، شير هنگاميكه موتور در دور پائين يا متوسط كار مي
ست. در اين شرايط، طول موثر مسير مكش قدرت كامالً بسته ا

موتور معــادل مجمــوع طــول مســير جمــع كننــده (گنبــدي) 
باشد. ايــن مســير منيفولد باضافه مسير تا سوپاپ هوا مي

طوالني مكش باعث افزايش هواي ورودي و در نتيجه آن باعث 
بهبود كارآئي مكش موتور و توليد قــدرت (تــورك) بيشــتر 

  خواهد شد. 
جلوگيري از لرزش، منبع مكش (وكيوم) اضافي  همچنين براي

  و شير يكطرفه نيز پيش بيني شده است. 
كنــد، كــامپيوتر در هنگاميكه موتور با دور زياد كار مي

مبادرت به ارسال سيگنال به شير برقي كنترل مكش متغيــر 
VIAS نمايد. اين سيگنال باعــث ارتبــاط مكــش (وكيــوم) مي

ر قدرت شده و در نتيجه آن منيفولد هوا به عمل كننده شي
شير قدرت همزمان به دو مسير مكش درجمع كننده راه پيدا 

  كند. مي
در اين شرايط طول موثر مسير مكش موتور معادل طول مسير 

باشد. اين مسير دريچه مستقل باز شده براي هر سيلندر مي
كوتاه دريچه، باعث قدرت بهتر موتور بامقاومت كمتــر در 

  ر در دورهاي باال خواهد شد. مقابل مكش موتو
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  شرح اجزاء
  شير قدرت 

شير قدرت در جمع كننده (گنبدي) منيفولد هوا نصب شده 
است و براي كنترل مسير مكش موتور در سيستم كنترل مكش 

شود. متغير هواي ورودي موتور از اين شير استفاده مي
ز اين شير بوسيله عمل كننده شير قدرت در حالت كامالً با

شود. عمل كننده شير قدرت بوسيله يا كامالً بسته تنظيم مي
فشار مكش (وكيوم) موجود در منبع مكش (وكيوم) اضافي 

  تحريك شده و عمل مي كند. 
فشار مكش (وكيوم) موجود در منبع مكش (وكيوم) اضافي 

 VIASبوسيله شير برقي كنترل سيستم  كنترل مكش متغير 
  شود. كنترل مي

  
   VIASكنترل سيستم مكش متغير شير برقي 

ارتباط سيگنال مكش (وكيوم)  VIASشير برقي كنترل 
كند. اين شير منيفولد هوا به كنترل شير قدرت را قطع مي

ر ارسالي از كامپيوت (ON/OFF)هاي روشن/ خاموش به سيگنال
باشد،  OFFدهد. هنگاميكه شير برقي خاموش پاسخ مي

لي از منيفولد هوا قطع سيگنال فشار مكش (وكيوم) ارسا
به كويل شير  ONل روشن شود. هنگاميكه كامپيوتر سيگنامي

ارسال كند كويل پالنجر را به سمت پائين كشيده و ارتباط 
  كند. فشار (مكش) را با عمل كننده شير قدرت برقرار مي
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازهسرسيمهاي كامپيوتر و مق
 احتياط:

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز بدنه

  سرسيم

رن
گ 
سي
م 

اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد
 مستقيم)

16 Y/G
شير برقي كنترل 

VIAS 

  ولتاژ باطري در دور آرام 

 RPM  0 – 1.0V 5000در دور بيش از 

  
 يابي روش عيب

 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.1
 -IIبا دستگاه كانسالت      
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  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد. .1
  اجرا كنيد. » ACTIVE TEST«را در حالت » VIAS SOL VALVE«وضعيت  -IIدر دستگاه كانسالت .2
كرده و از حركت كردن ميله عمل » OFF» «ON(«را روشن / خاموش  VIASشير برقي كنترل  .3

  ننده شير قدرت مطمئن شويد. ك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -IIبدون دستگاه كانسالت          
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.  .1
برسانيد. در اين حال از  RPM 5000با گاز دادن سريع به موتور، دور را به بيش از  .2

  د. حركت كردن ميله عمل كننده شير قدرت مطمئن شوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 
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2 
 VIASهواي ورودي موتور مدار تغذيه برق شير برقي كنترل سيستم كنترل مكش متغير 

  را كنترل كنيد. 
  موتور را خاموش كنيد. .1
  را جدا كنيد.  VIASسوكت شير برقي كنترل  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .3
يا ولتمتر كنترل  -IIو اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالت 1ولتاژ بين سرسيم  .4

  كنيد. 
  
  
  

  ولتاژ: ولتاژ باطري                                              
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 د.قطعه معيوب را پيدا كني3

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF44, M46   
  15فيوزA   
  اتصال (ارتباط) دسته سيم بين فيوز و شير برقي كنترلVIAS   

                    
                    

  ها را  تعمير كنيد. دسته سيم يا سوكت

  

4 
رل سيستم كنترل مكش متغير هواي ورودي موتور مدار سيگنال خروجي شير برقي كنت

VIAS  .را كنترل كنيد  
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد..1
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
  را كنترل كنيد. 2كامپيوتر و سرسيم  16اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

   اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.       
  ز نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  همچنين دسته سيم را ا .4

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                    
  مراجعه كنيد. 5به 

رضايت بخش نيست      
  

به برق را در دسته  قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي
  ها تعمير كنيد. سيم يا سوكت
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 كنترل عملي كلي را دوباره آزمايش كنيد.5
  هاي جدا شده را دوباره جا بزنيد. سوكت.1
  را دوباره انجام دهيد.  1آزمايش شماره  .2

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  6به 

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.6
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
را در مجموعه جمع كننده (گنبدي) منيفولد VIASشير برقي كنترل 

  هوا تعويض كنيد. 
رضايت بخش نيست      

  
  ها را تعمير يا تعويض كنيد. دسته سيم يا سوكت
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 انژكتور
 شرح اجزاء 

قيــق اســت. زمانيكــه انژكتور يك شير برقي كــوكنترل و د
كامپيوتر اتصال بدنه مدار انژكتور را تامين كنــد ســيم 

شود. ســيم پــيچ تحريــك شــده پيچ داخل انژكتور تحريك مي
دهد سوخت از سوزن داخل شير را به عقب كشيده و اجازه مي

طريق انژكتور در منيفولد هوا جريان پيدا كنــد. مقــدار 
لس) تزريق سوخت سوخت پاشيده شده به مدت زمان ضربان (پا

بستگي دارد. طول زمان ضربان (پالس) به مدت زماني گفته 
مانــد. كــامپيوتر شود كه انژكتور بحالت باز بــاقي ميمي

طول زمان ضــربان(پالس) را بــر مبنــاي نيازهــاي موتــور 
  كند.كنترل مي

  
 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

  ير مرجع هستند(اطالعات مشخصات مقاد
  مشخصات  شرايط  مورد نظارت

INJ PULSE-B2 
INJ PULSE-B1  

  موتور : گرم شده
  باشد.

  :كليد اركانديشن
  »OFF«خاموش 

  دسته دنده: خالص»N«  
  بدون وجود بار روي

  موتور 

  msec 3.2 – 2.4  دور آرام

2000 RPM  1.9 – 2.8 msec  

B/FUEL SCHDL Ditto  
 msec 3.2 – 2.0 دور آرام 

2000 RPM 1.4 – 2.6 msec 
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  نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه 

 احتياط:
مپيوتر امپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كاكگيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي در هنگام اندازه

استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 
 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

رنگ   سرسيم
اطالعات (ولتاژ  شرايط مواردسيم 

 مستقيم)

101 
102 
103 
104 
105 
107 

R/B 
L/W 
R/W 
PU/R 
R/Y 
R/L 

انژكتور شماره
1  

انژكتور شماره 
5  

انژكتور شماره 
2  

انژكتور شماره 
6  

انژكتور شماره 
3  

انژكتور شماره 
4 

موتور گرم شده و در دور آرام روشن 
 باشد. 

 ولتاژ باطري 
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 يابيروش عيب
  شروع بازرسي 1

 بچرخانيد.»START«سوئيچ را بحالت استارت
  افتد؟ندرها اتفاق ميآيا عمل انفجار در سيل

 بلي يا خير
بلي                 

                    
  مراجعه كنيد.  2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.2

 -IIستگاه كانسالتبا د      
  موتور را روشن كنيد.  .1
  را اجرا كنيد. » POWER BLANCE«وضعيت » ACTIVE TEST«با دستگاه كانسالت در حالت  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  طمئن شويد.اي دور موتور توسط هريك از مدارات ماز كم شدن لحظه .3

   -IIبدون دستگاه كانسالت          
  موتور را روشن كنيد.  .1
  ريك از انژكتورها گوش دهيد.به صداي عملكرد ه .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صداي كنترل، كنترل بايد شنيده شود.                 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  اجعه كنيد. مر 3به 
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 مدار تغذيه برق انژكتورها را كنترل كنيد.3
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد..1
  نيد.) را جدا ك1، (خورجين  F191, F43هاي و سوكت 2هاي انژكتورهاي خورجين سوكت .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .3
و اتصال بدنه را  F-43سوكت  5رسيم انژكتور و اتصال بدنه، س 1ولتاژ بين سرسيم  .4

  يا ولتمتر كنترل كنيد.  -IIبوسيله دستگاه كانسالت
  
  
  
  

ولتاژ:                                                                      
  ولتاژ باطري 

  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  5به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.4

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايF44, M46   
  سوكتهايF191, F43   
  سوكت بلوك فيوز(J/B) M19   
  10فيوزA   
 ژكتور و فيوز از نظر قطعي و اتصالي دسته سيم بين ان  
 دسته سيم بين سوكتF43و فيوز 

                    
                    

  دسته سيم و سوكتها را تعمير كنيد. 
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  مدار سيگنال خروجي از انژكتور را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. 5
  »OFF«بنديد.سوئيچ خودرو را ب.1
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد. .2
كامپيوتر،  103 ,104 ,107انژكتور و سرسيمهاي  2اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

كامپيوتر را كنترل  101 ,105 ,102و سرسيمهاي  F191سوكت  6 ,2 ,1همچنين بين سرسيمهاي 
  كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 

  ارتباط) بايد وجود داشته باشد.اتصال (          
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجمعه كنيد.  7به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  6به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.6

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايF191, F43   
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سوكتF191  و كامپيوتر  
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و انژكتور  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد.

  
  )1مدار دسته سيم فرعي را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. (خورجين 7
  جمع كننده (گنبدي) منيفولد هوا را كنترل كنيد. .1
  )1را جدا كنيد. (خورجين  سوكتهاي انژكتورها .2
اتصال (ارتباط) دسته سيم را در بين سرسيمهاي زير را كنترل كنيد. به نقشه سيم  .3

  كشي مدارمراجعه كنيد.
4.    

 ,F192انژكتور                      F191سوكت                                     
F193, F194   

                                            5                                   
1    

                                        6, 2, 1                                    
2   
  

  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.                  
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 

  
 انژكتور را كنترل كنيد.8
  سوكت انژكتور را جدا كنيد. .1
  قاومت بين سرسيمها را بنحو نشانداده شده در زير كنترل كنيد. م .2
  
  
  
  

                                 ]F)ºC (68º20  در[ 17.5 – 13.5   
  
  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  عه كنيد. مراج 9به 

رضايت بخش نيست      
  

  انژكتور را تعويض كنيد. 
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 ايراد متناوب را كنترل كنيد.9
EC،»يابي براي عيوب متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 ازرسيپايان ب 
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 سيگنال استارت
  -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

  اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 
  مشخصات   شرايط  مورد نظارت 

START SIGNAL    سوئيچ خودرو: روشنON  استارت
START   روشنON   

 ON روشن  OFF خاموش 
  OFFخاموش 
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 نقشه سيم كشي مدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط (هشدار):
ودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر گيري ولتاژهاي وردر هنگام اندازه

استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 
 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

رنگ   سرسيم
 شرايط موارد سيم 

اطالعات (ولتاژ 
 م)مستقي

42 BR/W  سيگنال استارت
  0Vتقريبًا  » ON«سوئيچ خودرو روشن 

 12V – 9 سيگنال استارت 
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 يابي روش عيب
  شروع بازرسي 1

 در دسترس قرار دارد؟-IIآيا دستگاه كانسالت
 بلي يا خير

بلي                 
                    

  ه كنيد. مراجع 2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.2

 -IIبا دستگاه كانسالت      
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
كنترل كنيد. » DATA MONITOR«را در حالت » START SIGNAL«وضعيت  -IIبا دستگاه كانسالت .2
  
  

  شرايط                           سيگنال استارت                                 
  OFFخاموش »              ON«سوئيچ خودرو روشن                   
  ONروشن »                    استارت«سوئيچ خودرو                  

  
  
  
  

  بخش نيسترضايت بخش است يا رضايت
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.3

 -IIبدون دستگاه كانسالت          
  مپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد. كا 42ولتاژ بين سرسيم 

  
  
  

  شرايط                                    ولتاژ               
  ولتاژ باطري»         START«سوئيچ خودرو استارت      
  0Vريبًا هاي ديگر                             تقموقعيت     

  
  
  

  نيسترضايت بخش است يا رضايت بخش 
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 

  
 سيستم استارت را كنترل كنيد.4

  بچرخانيد.  STARTسپس آنرا بحالت استارت»OFF«سوئيچ را ببنديد. 
  كند؟تور استارت عمل ميآيا مو

 بلي يا خير
بلي                 

                    
  مراجعه كنيد.  5به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.» سيستم استارت«   SCبه 
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 فيوز را كنترل كنيد.5
  »OFF«چ خودرو را ببنديد.سوئي.1
  را جدا كنيد.  10Aفيوز  .2
  را كنترل كنيد.  10Aسالم بودن فيوز  .3

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  را تعويض كنيد.  10Aفيوز 

  
  اتصالي كنترل كنيد.  واستارت را از نظر قطعي مدار سيگنال ورودي سيگنال6
  كامپيوتر را جدا كنيد.  سوكت.1
  سوكت سوئيچ خودرو را جدا كنيد.  .2
كامپيوتر و بلوك فيوز همچنين سوئيچ خودرو  42اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

  . به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.و بلوك فيوز را كنترل كنيد
   اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.        

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد. .4
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  د. مراجعه كني 8به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  7به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.7

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايF44, M46   
  سوكتهايE83, M17  بلوك فيوز(J/B)    
   دسته سيم بين سوئيچ خودرو و فيوز از نظر قطعي يا اتصالي  
 بين كامپيوتر و فيوز از نظر قطعي يا اتصالي  دسته سيم  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد.

  
  ايراد متناوب را كنترل كنيد. 8

EC،»متناوبيابي براي ايرادهايعيب«به   مراجعه كنيد.  
                    

                    
 پايان بازرسي
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 پمپ بنزين
 شرح سيستم

سيگنال ورودي به كامپيوتر  سنسور 
عمل 

  كامپيوتر
  عمل كننده 

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (موقعيت)

دور موتور (سيگنال 
  موقعيت)

كنترل پمپ 
  بنزين

سنسور موقعيت ميل لنگ   رله پمپ بنزين 
  (مرجع)

  دور موتور (سيگنال مرجع)

  سيگنال استارت  سوئيچ خودرو
كامپيوتر براي بهبود كيفيت استارت موتور تا چند ثانيه پس از باز كردن سوئيچ خــودرو 

»ON « 120پمپ بنزين را روشــن نگهميــدارد. حــال اگــر كــامپيوتر ســيگنالº ســور را از سن
موقعيت ميل لنگ (مرجع) دريافت كند از حركت و گردش موتور آگــاه شــده و باعــث ادامــه 

را در زمان باز بودن  120ºشود. اگر كامپيوتر عالئم الكتريكي (سيگنال) يافتن كار پمپ مي
شود. اين عمل با از كار انداختن پمــپ بنــزين دريافت نكند، موتور خاموش مي» ON«سوئيچ 

ر براي جلوگيري از خالي شدن شارژ باطري و كمك به ايمنــي بيشــتر انجــام توسط كامپيوت
ن اندازد بلكه عملكرد رله پمــپ بنــزيًا پمپ بنزين را بكار نميشود. كامپيوتر مستقيممي

(ON/OFF) نزني نيز بهمين ترتيب عملكرد پمپ بنــزين را كنتــرل بكند. رله پمپ را كنترل مي
  كند. مي

   عملكرد بنزين  شرايط 
براي يك ثانيه عمل   باشد. مي» ON«سوئيچ خودرو باز 

  كند. مي
  كندعمل مي  چرخدموتور روشن شده و مي

ثانيه متوقف  1.5در   در هنگام توقف موتور 
  شود. مي

  شود. متوقف مي  بجز موارد نشانداده شده در باال

  شرح اجزاء
ز نوع پمپ بنزين و كاهنده فشار موج بنزين (ضربه گير) ا

دروني هستند (پمپ بنزين و ضربه گير در داخل باك قرار 
  دارند)

  
  
  
  

  
  

 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
  مشخصات  شرايط  مورد نظارت 

FUEL PUMP RLY  

  پس از باز كردن سوئيچON )1  ثانيه كار
  كند.) مي

 چرخد.موتور كار كرده و مي  
  ONروشن 

 خاموش   رد نشانداده در باال بجز مواOFF  
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 كشي مدارنقشه سيم
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط:

وتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر خروجي كامپي گيري ولتاژهاي ورودي/در هنگام اندازه
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

  م

رن
گ 
سي
م 

اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد
 مستقيم)

24 *1 
28 *2 

B/P 
B/P 

 رله پمپ بنزين 

   ONباز كردن سوئيچ  ثانيه پس از  1
0 – 1.5V  

 موتور روشن 
ثانيه پس از باز كردن سوئيچ  1بيش از 

ON
 11)ولتاژ باطري 

– 14V) 

  مدل بدون سيستم ضد سرقت: 1*

  : مدل مجهز به  سيستم ضد سرقت 2*
 يابيروش عيب

 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.1
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد. .1
  شلنگ تغذيه بنزين را فشار دهيد.  يله دو انگشت،بوس .2
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»ON«ثانيه پس از باز شدن سوئيچ خودرو  1حركت ضرباني (پالسي) فشار بنزين براي مدت  

    بايد در شلنگ تغذيه  احساس شود.
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  
 مدار تغذيه برق رله پمپ بنزين را كنترل كنيد.2
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  رله پمپ بنزين را جدا كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد. .3
يا ولتمتر كنترل  -IIو اتصال بدنه را با دستگاه كانسالت 5,1هاي ولتاژ بين سرسيم .4

  كنيد. 
  
  
  
  

  ولتاژ: ولتاژ باطري                                                   
  
  
  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  . مراجعه كنيد 4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  3به 
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 قطعه معيوب را پيدا كنيد.3

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتB5  بلوك فيوز(J/B)   
  10فيوزA   
  15فيوزA   
 دسته سيم بين فيوز و رله پمپ بنزين از نظر قطعي يا اتصالي  

                    
                    

  دسته سيم يا سوكت ها را تعمير كنيد. 

  
  مدار اتصال بدنه و تغذيه برق پمپ بنزين را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. 4
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد..1
  سوكت واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين را جدا كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
پمپ بنزين و  1پمپ بنزين و اتصال بدنه، سپس سرسيم  3اتصال (ارتباط) بين سرسيم  .3

  رله پمپ بنزين را كنترل كنيد.  3سرسيم 
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.         

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.    .4
  ايت بخش نيسترضايت بخش است يا رض

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.   6 به

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  5به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.5

 موارد زير را كنترل كنيد.
 مپ بنزين از نظر قطعي و اتصالي دسته سيم بين رله پمپ بنزين و پ  
 دسته سيم بين پمپ بنزين و اتصال بدنه 

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  ها تعمير كنيد. سيم و سوكت

  
  را كنترل كنيد. مدار سيگنال خروجي رله پمپ بنزين6
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد. .1
(مدل  24(مدل مجهز به سيستم ضد سرقت) يا  28اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .2

رله پمپ بنزين را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي  2بدون سيستم ضد سرقت) و سرسيم 
  مدارمراجعه كنيد. 

  د.اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باش        
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.    .3

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست      
  

  نيد. مراجعه ك 7به 
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 قطعه معيوب را پيدا كنيد.7

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتB3, M6 (مدل فرمان چپ)  
 هاي سوكتB4, M3  مدل فرمان راست بدون سيستم صوتي هشدار)BOSS(  
 هاي سوكتB74, M204  مدل فرمان راست با سيستم صوتي هشدار)BOSS(  
 هاي سوكتM81, F49   
 تر و رله پمپ بنزين نظر قطعي و اتصاليدسته سيم بين كامپيو  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي برق را در دسته سيم 
  و سوكتها تعمير كنيد. 

  
 رله پمپ بنزين را كنترل كنيد.8

 -IIالتبا دستگاه كانس        
نزين، واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين و كامپيوتر را جا بهاي رله پمپ سوكت .1

  بزنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .2
 OFFو خاموش  ONرله پمپ بنزين را روشن » ACTIVE TEST«در حالت  2با دستگاه كانسالت .3

  كرده صداي كاركردن را كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -IIستگاه كانسالتبدون د         
  را در شرايط زير كنترل كنيد.  5و  3اتصال (ارتباط) بين سرسيم 

  
  

  شرايط                           اتصال (ارتباط)              
  مستقيم             بلي 12Vهنگاميكه جريان 

  برقرار شده باشد         2و  1بين سرسيم 
  خير            هنگاميكه برقرار نباشد            

  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  9به 

رضايت بخش نيست      
  

  رله پمپ بنزين را تعويض كنيد. 
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 پمپ بنزين را كنترل كنيد.9
  واحد كنترل سطح بنزين و پمپ بنزين را جدا كنيد. سوكت .1
  واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين را كنترل كنيد.  3و  1مقاومت بين سرسيمهاي  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  10به 

ش نيست      رضايت بخ
  

  پمپ بنزين را تعويض كنيد. 

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد. 10
  مراجعه كنيد. EC، »يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به

                    
                    

 پايان بازرسي
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 ه موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكيدست
 شرح سيستم

سيگنال ورودي به كامپيوتر  سنسور 
عمل 

  كامپيوتر
  عمل كننده 

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (موقعيت)

دور موتور (سيگنال 
كنترل   موقعيت)

دسته 
  موتور

دسته موتور تحت 
  كنترل الكترونيكي

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  (مرجع)

  جع)دور موتور (سيگنال مر

  سرعت خودرو   سنسور سرعت خودرو 
كامپيوتر برحسب دور موتور و سرعت خودرو عملكرد دسته 

 2كند. سيستم كنترل داراي كنترل موتور را كنترل مي
   ]نرم/ سفت[اي است مرحله

  دسته موتور تحت كنترل   شرايط خودرو 
  نرم  دور آرام (با خودرو متوقف)

  سفت   در حال رانندگي 
  

  
  

 -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت
  اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند

  مشخصات  شرايط  مورد نظارت 

موتور: در حال    دسته موتور 
  حركت

  دور آرام   دور آرام 
2000 RPM  در حال حركت  
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 كشي مدارنقشه سيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميمپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازهسرسيمهاي كا
 احتياط:

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيودنهب

رنگ   م
 شرايط مواردسيم 

اطالعات (ولتاژ 
 مستقيم)

49 W 
دسته موتور تحت 

 1كنترل 
 1.0V – 0 موتور روشن در دور آرام  

 ولتاژ باطري RPM 2000موتور روشن در دور 

50 W/R 
دسته موتور تحت 

 2 كنترل
 ولتاژ باطري  موتور روشن در دور آرام 

 RPM  0 – 1.0V 2000موتور روشن در دور 

  
 يابيروش عيب

 كنترل كلي عملي را انجام دهيد.1
 -IIبا دستگاه كانسالت        

  بعد از گرم كردن موتور آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.  .1
كشيد، دسته دنده را در يد و ترمز دستي را ميدهدر حاليكه پدال ترمز را فشار مي .2
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 قرار دهيد.» D«محدوده 
اجرا » ACTIVE TEST«را در حالت » ENGINE MOUNTING«آزمايش  -IIبا دستگاه كانسالت .3

كرده و تغيير لرزش اطاق بر مبناي تغيير وضعيت دسته دنده را كنترل كنيد. (در 
  حالت درجا)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   -IIكانسالت بدون دستگاه         
  بعد از گرم كردن موتور آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.  .1
ا در كشيد دسته دنده ردهيد و ترمز دستي را ميدر حاليكه پدال ترمز را فشار مي .2

  قرار دهيد. » D«محدوده 
است سوكت دسته موتور (عقب يا جلو) تحت كنترل  RPM 1000هنگاميكه دور موتور بيش از  .3

  نيكي را جدا كنيد. سيستم الكترو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در  3و  2در هنگام بازگشت به دور آرام، زياد شدن لرزش اطاق در مقايسه با موارد  .4

  باال را كنترل كنيد. (در حالت درجا)
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

 پايان بازرسي

نيست       رضايت بخش
  

  مراجعه كنيد.  2به 
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  مدار تغذيه برق دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را كنترل كنيد. 2
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  سوكتهاي دسته موتورهاي تحت كنترل سيستم الكترونيكي عقب و جلو را پياده كنيد.  .2
دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي و اتصال بدنه را  3ن سرسيم ولتاژ بي .3

  گيري كنيد. يا ولتمتر اندازه -IIبوسيله دستگاه كانسالت
  
  
  

ولتاژ: ولتاژ باطري                                                             
  
  
  
  
  

     
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

     رضايت بخش است
                  

  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 قطعه معيوب را پياده كنيد.3

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايE15, F18   
  15فيوزA   
 نترل سيستم الكترونيكي و باطري از نظر قطعي و دسته سيم بين دسته موتور تحت ك

  اتصالي 
                    

                    
  دسته سيم يا سوكتها را تعمير كنيد. 

  

4 
مدار سيگنال خروجي دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را از نظر قطعي و 

  اتصالي كنترل كنيد. 
  وكت كامپيوتر را جدا كنيد. س.1
دسته موتور تحت كنترل  1كامپيوتر و سرسيم  49اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .2

دسته موتور تحت كنترل سيستم  2كامپيوتر و سرسيم  50سيم الكترونيكي سرسيم 
  الكترونيكي را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد. 

  بايد وجود داشته باشد. اتصال (ارتباط)        
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  .3

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  5به 

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار، اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته سيم 
  يا سوكتها تعمير كنيد. 

  

  دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را كنترل كنيد. 5
  دسته موتور تحت كنترل سيستم الكترونيكي را بطور ظاهري كنترل كنيد. 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
است     رضايت بخش 

                  
  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته موتور عقب يا جلو را بصورت مجموعه تعويض كنيد. 

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.6
  جعه كنيد. مراEC-562،»عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«به

                    
                    

 پايان بازرسي
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 كليد (فشنگي) فشار روغن هيدروليك فرمان 
  شرح سيستم 

كليد (فشنگي) فشار روغن هيدروليك فرمان به لوله فشــار 
قوي هيــدروليك فرمــان وصــل شــده اســت تــا فشــار روغــن 

ان را تشخيص دهــد. فشــار روغــن هيــدروليك هيدروليك فرم
فرمان تشخيص داده شده بوسيله سيگنال به كامپيوتر اعالم 

شود. كامپيوتر بر مبناي فشار افزايش يافته اقدام به مي
و افزايش  IACV-AACتنظيم شير برقي و شير كمكي دور آرام 

  دور آرام خواهد كرد. 
  

  
  

 -IIدستگاه كانسالت مقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات
  اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 

  مشخصات   شرايط   مورد نظارت 

PW/ST SIGNAL  
  موتور: پس ازگرم

شدن در دور قرار 
  داشته باشد. 

هنگاميكه غربيلك 
فرمان در وضعيت وسط 

  (رو به جلو)
  OFFخاموش 

هنگاميكه غربيلك 
فرمان كامالً 

  گردانيده شده باشد.
  ONروشن 
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 كشي مدارنقشه سيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط:

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه
م چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال استفاده نكنيد. انجا

 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوبدنه

رنگ   م
اطالعات (ولتاژ  شرايط مواردسيم 

 مستقيم)

47 G 
كليد (فشنگي) 

فشار روغن 
هيدروليك فرمان 

يلك فرمان موتور روشن در حاليكه غرب
 1.0V – 0 كامالً گردانيده شده باشد. 

 ولتاژ باطري موتور روشن بدون گرداندن فرمان 
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 يابيروش عيب
  شروع بازرسي 1

 در دسترس قرار دارد؟-IIآيا دستگاه كانسالت
 بلي يا خير  

بلي                 
                    

  راجعه كنيد. م 2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.2

 -IIبا دستگاه كانسالت      
  موتور را روشن كنيد. .1
ا در شرايط ر» PW/ST SIGNAL«، وضعيت »DATA MONITOR«در حالت  -IIبا دستگاه كانسالت .2

  زير كنترل كنيد. 
  

شرايط                                                                       
PW/ST SIGNAL   

  خاموش OFFهنگاميكه غربيلك فرمان در موقعيت وسط (خنثي) باشد.                
 ON          هنگاميكه غربيلك گردانيده شده باشد.                             

  روشن 
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد 4به 

  
 كنترل عملي كلي را انجام دهيد.3

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
  موتور را روشن كنيد. .1
  كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.  47ولتاژ بين سرسيم  .2
  

 شرايط                                                                      
  ولتاژ 

             5Vيبًا هنگاميكه غربيلك فرمان در موقعيت وسط (خنثي) باشد.     تقر  
   0Vهنگاميكه غربيلك فرمان بطور كامل گردانيده شده باشد.     تقريبًا    
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد 4به 
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4 
مدار اتصال بدنه كليد (فشنگي) فشار هيدروليك فرمان را از نظر قطعي و اتصالي 

  كنترل كنيد.
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد..1
  سوكت اتصال بدنه كليد (فشنگي) هيدروليك فرمان را جدا كنيد. .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) هيدروليك فرمان و اتصال بدنه كليد (فشنگي 1اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .3

  را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.       

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   .4
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 5به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.5

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايE8, F17  (فرمان سمت راست)  
 روليك فرمان و اتصال دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كليد (فشنگي) فشار هيد

 بدنه
                    

                    
قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير 

  كنيد. 
  

6 
مدار سيگنال ورودي كليد (فشنگي) فشار هيدروليك فرمان را از نظر قطعي يا اتصالي 

  كنترل كنيد.
  ت كامپيوتر را جدا كنيد. سوك.1
كليد (فشنگي) فشار  2كامپيوتر و سرسيم  47اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .2

  روغن هيدروليك فرمان را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.       

  تصال به برق كنترل كنيد. همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا ا .3
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 7به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.7

 كنترل كنيد. موارد زير را
  سوكتهايE8, F17 (فرمان سمت راست)  
  قطعي مدار يا اتصالي بين كامپيوتر و كليد (فشنگي) فشار هيدروليك فرمان  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  مير كنيد. سيم يا سوكتها تع
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  كليد (فشنگي) فشار روغن هيدروليك فرمان را كنترل كنيد. 8
سوكت كليد (فشنگي) فشار روغن هيدروليك فرمان را جدا كرده، سپس موتور را روشن .1

  كنيد. 
كليد (فشنگي) فشار روغن هيدروليك فرمان را  2و  1اتصال (ارتباط) بين سرسيمهاي  .2

  يد. در شرايط زير كنترل كن
   
  

 شرايط                                                                      
  اتصال (ارتباط)

  هنگاميكه غربيلك فرمان بطور كامل گردانيده شده باشد.         بلي              
  هنگاميكه غربيلك فرمان گردانيده نشده باشد.                    خير    
  
  
  
  
  

  يت بخش است يا رضايت بخش نيسترضا  
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  9به 

رضايت بخش نيست      
  

  كليد (فشنگي) فشار روغن هيدروليك فرمان را تعويض كنيد. 

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.9
EC،»عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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 سنسور فشار گاز خنك كننده 
 شرح 

سنسور فشار گاز خنك كننده در منبــع گــاز مــايع سيســتم 
ير نمايش فشــار اركانديشن نصب شده است. سنسور براي تغي

گاز مــايع بــه نمــايش ولتــاژي، از مبــدل مقــدار فشــار 
ــره مي ــتاتيكي به ــه الكترواس ــاژي ب ــيگنال ولت ــرد. س ب

كامپيوتر ارسال شده و برحسب آن كامپيوتر سيستم فن خنك 
  كند.كننده را كنترل مي
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 كشي مدارنقشه سيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شوند. گيري ميامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازهسرسيمهاي ك
 احتياط

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، از سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر در هنگام اندازه
استفاده نكنيد. انجام چنين كاري ممكن است به ترانزيستور كامپيوتر صدمه بزند. از اتصال 

 تر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوهبدن

رنگ   سرسيم
 شرايط مواردسيم 

اطالعات (ولتاژ 
 مستقيم)

58 B 
اتصال بدنه 

 سنسور
هنگاميكه موتور گرم بوده و در دور 

  0V آرام قرار داشته باشد. 

81 W 
سنسور فشار گاز 

 كنندهخنك

گرم بوده و هنگاميكه موتور روشن و 
كليد اركانديشن و فن دمنده روشن 

 باشد. 
1.0 – 4.0V 

111 R 
منبع تغذيه برق 

 5Vتقريبًا  باشد.» ON«هنگاميكه سوئيچ خودرو باز  سنسور
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 يابيروش عيب
  كنترل عملي كلي فشار گاز خنك كننده را انجام دهيد. 1
  رد گرم كنيد. موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كارك.1
  كنيد. » ON«كليد اركانديشن و كليد فن دمنده را روشن  .2
يا ولتمتر  -IIكامپيوتر و اتصال بدنه را با دستگاه كانسالت  81ولتاژ بين سرسيم  .3

  گيري كنيد. اندازه
  
  
  

ولتاژ:                                                                         
1.0 – 4.0V   

  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 2به 

  
  مدار تغذيه برق سنسور فشار گاز خنك كننده را كنترل كنيد. 2
  كنيد. » OFF«اركانديشن و كليد فن دمنده را خاموش كليد .1
  موتور را خاموش كنيد.  .2
  سوكت سنسور فشار گاز خنك كننده را جدا كنيد.  .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد. .4
سنسور فشار گازخنك كننده و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه  1ولتاژ بين سرسيم  .5

  ري كنيد. گييا ولتمتر اندازه -IIكانسالت
  
  
  

   5Vولتاژ : تقريبًا                                              
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 3ه ب
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 قطعه معيوب را پيدا كنيد.3

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF18, E15   
  دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور فشار گاز خنك كننده از نظر قطعي يا اتصالي  

                    
                    

  را تعمير كنيد.دسته سيم يا سوكت ها 

 

4 
مدار اتصال بدنه سنسور فشار گاز خنك كننده را از نظر قطعي و اتصالي كنترل 

  كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.1
سنسور فشار گاز خنك كننده و اتصال موتور  3اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم   2

  بدنه را كنترل كنيد. .
  داشته باشد.اتصال (ارتباط) بايد وجود        

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصال به برق كنترل كنيد.   3
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 5به 

 

 قطعه معيوب را پيدا كنيد.5
 موارد زير را كنترل كنيد.

  سوكتهايF17, E8   
  دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور فشار گاز خنك كننده از نظر قطعي يا اتصالي  
  دسته سيم بين پردازشگر گيربكس اتوماتيكTCM  و سنسور فشار گاز خنك كننده از نظر

  قطعي يا اتصالي 
                    

                    
قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكتها تعمير 

  كنيد. 
 

6 
مدار سيگنال ورودي سنسور فشار گاز خنك كننده را از نظر قطعي و اتصالي كنترل 

  كنيد. 
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد. 1
سنسور فشار گاز خنك  2كامپيوتر و سرسيم  81سيم اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سر  2

  كننده را كنترل كنيد. به نقشه سيم كشي مدارمراجعه كنيد.
  اتصال (ارتباط) بايد وجود داشته باشد.       

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصال به برق كنترل كنيد.   3
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  

خش است     رضايت ب
                  

  مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 7به 

 
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.7

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF17, E8   
 گاز خنك كننده از نظر قطعي يا اتصالي دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور فشار  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 

 
 سنسور فشار گاز خنك كننده را كنترل كنيد.8
HAبه   مراجعه كنيد. »از خنك كنندهسنسور فشار گ« 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  9به 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسور فشار گاز خنك كننده را تعويض كنيد. 

 
 ب را كنترل كنيد.ايراد متناو9
EC،»عيب يابي براي ايرادهاي متناوب«به   مراجعه كنيد. 

                    
                    

 پايان بازرسي
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 يابيروش عيب
  ي كلي مدار سيگنال بار الكتريكي را انجام دهيد. كنترل عمل1
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد. .1
  كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد.  52ولتاژ بين سرسيم  .2
  
  
  

  شرايط                               ولتاژ                
  ژ باطريولتا»          ON«كليد گرم كن عقب روشن   
      OFF        «       0V«كليد گرم كن عقب خاموش  

  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  2به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 3به 

  
   -IIترل عملي كلي سيگنال بار الكتريكي را انجام دهيد.كن2

  كامپيوتر و اتصال بدنه را در شرايط زير كنترل كنيد. 52ولتاژ بين سرسيم 
   
  
  
  

  شرايط                                   ولتاژ                
  ولتاژ باطري»     ON«كليد چراغ در وضعيت دوم روشن   
          OFF                 «       0V«غ خاموشكليد چرا  

  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 7به 

  
 ه عقب را كنترل كنيد.عملكرد گرم كن شيش3
  موتور را روشن كنيد. .1
  »ON«گرم كن شيشه عقب را روشن كنيد.  .2
  شيشه عقب را كنترل كنيد. آيا شيشه عقب گرم شده است؟ .3

 بلي يا خير  
بلي                 

                    
  مراجعه كنيد.  4به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد. » گرم كن شيشه عقب«،    ELبه 
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  مدار سيگنال ورودي گرم كن شيشه عقب را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 4
  موتور را خاموش كنيد. .1
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
  رله گرم كن شيشه عقب را جدا كنيد.  .3
رله گرم كن شيشه عقب  5كامپيوتر و سرسيم  52(ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  اتصال .4

  را كنترل كنيد. 
  

  وضعيت               اتصال (ارتباط)       
  بايد وجود داشته باشد                  1        
  نبايد وجود داشته باشد                 2        

  
  
  
  
  
  اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  همچنين دسته سيم را از نظر .5

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 5به 

  
 كنيد.قطعه معيوب را پيدا5

 موارد زير را كنترل كنيد.
  سوكتهايB1, M5  ياB72, M203   
  سوكتهايF44, M46   
  ديودM184  ياM199   
 دسته سيم بين كامپيوتر و رله گرم كن شيشه عقب 

                    
                    

ق را در دسته قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به بر
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 

 
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.6
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي

  
عملكرد چراغ جلو را كنترل كنيد.7
  »ON«را روشن كنيد.موتور .1
  »ON«چراغ جلو را بحالت اول و نور باال روشن كنيد.  .2
  روشن بودن چراغهاي جلو را كنترل كنيد. .3

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است 

هاي مجهز به (مدل
چراغهاي معمولي)    

                    

  مراجعه كنيد.  8به 

ت بخش است رضاي
هاي مجهز به (مدل

چراغهاي زنون)       
  

  مراجعه كنيد. 10به 

رضايت بخش نيست      
  

نوع  –چراغ جلو «،   ELيا » نوع معمولي –چراغ جلو «،    ELبه 
  مراجعه كنيد. » زنون
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  نال ورودي چراغ جلو را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. مدار سيگ8
  موتور را خاموش كنيد. .1
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
  سوكت رله كاهنده (مدل بدون روشنائي اتوماتيك ) را جدا كنيد.  .3
رله چراغ جلو سمت راست 5كامپيوتر و سرسيم  52اتصال (ارتباط) دسته سيم بين سرسيم  .4

  رله كاهنده (مدل فرمان چپ) را در شرايط زيركنترل كنيد.  5سيم يا سر
  

  وضعيت                اتصال (ارتباط)       
  بايد وجود داشته باشد                  1        
  نبايد وجود داشته باشد                 2        

  
  
  
  
  
  ه برق كنترل كنيد. همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي ب  5

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 9به 

  
 قطعه معيوب را پيدا كنيد.9

 رل كنيد.موارد زير را كنت
  سوكتهايM15, E81   
  سوكتهايF44, M46   
  ديودE79  ياE146   
  دسته سيم بين كامپيوتر و رله چراغ جلو سمت راست يا رله كاهنده نور از نظر قطعي

  و اتصالي 
                    

                    
به برق را در دسته قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي 

  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 
  

  مدار سيگنال ورودي چراغ جلو را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 10
  موتور را خاموش كنيد. .1
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
  سوكت رله چراغ جلو سمت راست (مدل فرمان چپ) را جدا كنيد.  .3
رله چراغ جلو سمت راست 5كامپيوتر و سرسيم  52سرسيم  اتصال (ارتباط) دسته سيم بين .4

رله چراغ جلو سمت چپ را در شرايط  5(مدل بدون روشنائي اتوماتيك) يا سرسيم 
  زيركنترل كنيد. 

  
  وضعيت                اتصال (ارتباط)       

  بايد وجود داشته باشد                  1        
  نبايد وجود داشته باشد                 2        

  
  
  
  
  
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.   5

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست  
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 11به 

  
  
  

 قطعه معيوب را پيدا كنيد.11
 موارد زير را كنترل كنيد.

  سوكتهايM15, E81  
  سوكتهايF44, M46   
  ديودE79  ياE146   
  دسته سيم بين كامپيوتر و رله چراغ جلو سمت راست يا رله چراغ جلو سمت چپ از نظر

  قطعي و اتصالي 
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قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 

 
 ايراد متناوب را كنترل كنيد.12
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به   مراجعه كنيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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 (SDS)اطالعات سرويس و مشخصات 
 رگالتور (فشارشكن) فشار بنزين

  psi, 2Kpa (bar, kg/cm(  فشار بنزين در دور آرام 
  (34 ,2.4 ,2.35) 235تقريبًا   شلنگ مكش وصل شده باشد.

  (43 ,3.0 ,2.94) 294تقريبًا   شلنگ مكش جدا شده باشد. 
  دور آرام و زمان (تايم) جرقه

 2*بدون فشار  بار روي موتور  1*دور آرام هدف 
  »)N«يا » P«(در موقعيت 

 (VQ30DE)گيربكس معمولي: 
rpm 50625   

50700 گيربكس اتوماتيك: 
rpm  

  يا بيشتر N«  825 rpm«يا » P«در موقعيت   ONاركانديشن : روشن 
(قبل از نقطه مرگ باال)   »N«يا » P«در موقعيت   1*زمان تايم جرقه 

º5º(VQ30DE) 15 
 0.85V – 0.15  سنسور موقعيت دور آرام دريچه گاز 

   : سوكت سنسور موقعيت دريچه گاز وصل شده باشد.1*
  : تحت شرايط زير 2*
  كليد اركانديشن : خاموشOFF   
  بار الكتريكي: خاموشOFF ها، فن بخاري و گرم كن شيشه عقب)(چراغ  
  .غربيلك فرمان: در حالت مستقيم رو به جلو نگهداشته شود  

 سنسور مقدار هواي ورودي به موتور
  V(14 – 11)ولتاژ باطري   ولتاژ منبع تغذيه 
  V*1.8 – 1.2  ر آرام ولتاژ خروجي در دو

مقدار هواي ورودي به موتور (با استفاده 
  )-IIاز دستگاه كانسالت

2.0-6.0 g.m/sec  در دور آرام*   
7.0 – 20.0 g.m/sec  2500در دور rpm * 

  : موتور تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم شده و بدون وجود بار روي موتور كار كند.  *
 كننده موتور سنسور درجه حرارت مايع خنك

  Kمقاومت   ºC (ºF)درجه حرارت 
20 (68) 2.1 – 2.9  
50 (122)0.68 – 1.00 
90 (194)0.236 – 0.260 

 EGRسنسور گاز بازيافتي اگزوز 
درجه حرارت گاز بازيافتي 

  EGRاگزوز 
  )M(مقاومت   (V)ولتاژ 

0 ( 68)  4.61 0.68 – 1.11  
50 (122) 2.530.09 – 0.12 
100 (212) 0.870.017 – 0.024 

 (جلو) 1گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 
  4.3 – 2.3  [25ºC (77ºF)]مقاومت در 

 پمپ بنزين
  5.0 – 0.2   [25ºC (77ºF)]مقاومت در 

 ي دور آرامشير كمكي كنترل هوا –شير برقي 
  22تقريبًا   [20ºC (77ºF)]مقاومت در 
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 انژكتور
  15 - 14  [20ºC (68ºF)]مقاومت در 

 مقاومت
  K 2.2تقريبًا   [25ºC (77ºF)]مقاومت در 

 سنسور موقعيت دريچه گاز

  وضعيت دريچه گاز 

  ولتاژ 
  درجه حرارت معمول كاركرد، (در

  »)ON«موتور خاموش، سوئيچ خودرو باز 
  باز كننده گاز آزاد)

  0.15 – 0.85V  (a)كامالً بسته
 bو  aبين   نسبتًا باز
  3.5 – 4.7V  (b)كامالً باز

 مقدار بار محاسبه شده
(با استفاده از  %مقدار بار محاسبه شده   

  ) -IIدستگاه كانسالت
  33.0-14.0  در دور آرام 

 rpm  12.0 – 25.0 2500در 
 سنسور درجه حرارت هواي ورودي به موتور

  Kمقاومت   ºC (ºF)درجه حرارت 
20 (68) 2.1 – 2.9  
80 (176)0.27 – 0.38 

 (عقب) 2گرم كن سنسور حرارتي اكسيژن 
  4.3 – 2.3  [25ºC (77ºF)]مقاومت در 

 سنسور موقعيت ميل لنگ (مرجع)
  570 – 470  [20ºC (68ºF)]مقاومت در 

 سنسور درجه حرارت باك بنزين
  Kمقاومت    ºC (ºF)درجه حرارت 

20 (68) 2.3 – 2.7  
50 (122)0.79 – 0.90 

 سنسور موقعيت ميل سوپاپ (فاز)
  7,760 – 1,440  ساخت هيتاچي   [20ºC (68ºF)]مقاومت در 

  2,550 – 2,090  ساخت ميتسوبيشي 
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