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   فهرست –عيب يابي 
 فهرست الفبائي و عددي كدهاي عيوب 

 فهرست الفبائي كدهاي عيوب
 ـ : غير قابل اجرا    قابل اجرا × : 

نوشته به نمايش در آمده در روي صفحه 
  -IIكانسالت

 (DTC)كد عيب 
 بخش مرجع

    1*كامپيوتر -IIكانسالت
 EC ــــــ ـــ عدم امكان استفاده از كامپيوتر

 P0340 0340 EC ميل سوپاپ (مدار)سنسور موقعيت 
 P0115 0115 EC سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده / مدار

 P1336 1336 EC سنسور موقعيت ميل لنگ (دندانه)
 P0335 0335 EC سنسور موقعيت ميل لنگ (مدار)

 P1335 1335 EC سنسور موقعيت ميل لنگ (مرجع) / مدار
 P0605 0605 EC كامپيوتر
 P1217 1217 EC موتور  گرم كردن

 P0130 0130 EC  (B1)سنسور حرارتي اكسيژن 
 P0150 0150 EC (B2)سنسور حرارتي اكسيژن 

 P1320 1320 EC اوليه  –سيگنال جرقه 
 B1 P0325 0325 ECسنسور ضربه داخلي موتور / مدار 

 P0100 0100 EC سنسور مقدار هواي ورودي به موتور/ مدار
 P1610-P1615 1610 – 1615 EC سرقت نيسان ايراد سيستم ضد 

شود.هيچگونه كد عيبي كشف نمي
 ـــ P0000 0000كن است مورد نياز باشد. هاي بيشتر ممآزمايش

 شود. هيچگونه كد عيبي كشف نمي
كن است مورد نياز باشد. هاي بيشتر ممآزمايش

كد عيبي وجود 
 EC چشمك زدن 2* ندارد

 P01200120 EC گاز / مدار سنسور موقعيت دريچه 
 توجه:

 باشد. مي 2حاكي از خورجين » B2-«و  1حاكي از خورجين » A33 »-B1در مورد مدلهاي 
 (نتايج عيب يابي هوشمند) II: در آزمايش عيب يابي حالت (مد) 1*
 : در هنگام كار موتور 2*
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 فهرست عددي كدهاي عيوب 
 : غير قابل اجرا -    قابل اجرا×: 

نوشته بنمايش در آمده در روي صفحه  عيوب كدهاي 
 -IIكانسالت

 صفحه مرجع
 1*كامپيوتر  -IIكانسالت

 EC  ــــــ ـــ

كد عيبي وجود 
چشمك زدن  2* ندارد

 شودهيچگونه كد عيبي كشف نمي
 هاي بيشتر ممكن است آزمايش

 مورد نياز باشد. 
EC 

P0000 0000 
 شود. هيچگونه كد عيبي كشف نمي

 هاي بيشتر ممكن است ايشآزم
 مورد نياز باشد. 

 ـــــ

P0100 0100 سنسور مقدار هواي ورودي به موتور/ مدار EC 

P0115 0115 
سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده / 

 EC مدار

P0120 0120  سنسور موقعيت دريچه گاز / مدار EC 
P0130 0130  سنسور حرارتي اكسيژن(B1) EC 
P0150 0150 ر حرارتي اكسيژن سنسو(B2) EC 
P0325 0325  سنسور ضربه داخل موتور/ مدار– B1 EC 
P0335 0335 (مدار) سنسور موقعيت ميل لنگ EC 
P0340 0340 سنسور موقعيت ميل سوپاپ/ مدار EC 
P0605 0605 كامپيوتر EC 
P1217 1217 گرم كردن موتور EC 
P1320 1320  اوليه  –سيگنال جرقه EC 
P1335 1335 سنسور موقعيت ميل لنگ (مرجع) / مدار EC 
P1336 1336 (دندانه) سنسور موقعيت ميل لنگ EC 

P1610-P1615 1610-1615  ايراد سيستم ضد سرقت نيسان EL 
 توجه:

 باشد. مي 2حاكي از خورجين » B2-«و  1حاكي از خورجين » A33 »-B1در مورد مدلهاي 
 (نتايج عيب يابي هوشمند) II) : در آزمايش عيب يابي حالت (مد1*
 : در هنگام كار موتور 2*

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



 ش هشدارها   پي
 »كشنده كمربند ايمني«و » كيسه هوا«شامل  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 

9  

 پيش هشدارها
 »كشنده كمربند ايمني«و » كيسه هوا«شامل  (SRS)سيستم حفاظت و ايمني سرنشين 

همــراه بــا كمربنــد » كشنده كمربند ايمنــي «و » اربگ«سيستم محافظت و ايمني تعبيه شده مانند 
ن راننده و سرنشين جلو در بعضــي از انــواع تصــادفات كمــك ايمني به كم كردن شدت خطر مجروح شد

باشد (ماكسيما) باين شرح مي نيسان A33كند. مجموعه سيستم ايمني و محافظت تعبيه شده در مدل مي
 (مجموعه برحسب تقاضاي كشورهاي سفارش دهنده و تجهيزات اختياري ممكن است متفاوت باشد).

   براي تصادف از ناحيه جلو  
شامل كپسول كيســه هــواي راننــده (واقــع در وســط  (SRS)يستم ايمني و محافظت تعبيه شده س      

غربيلك فرمان)، كپسول كيسه هواي سرنشين جلو   (واقع در سمت سرنشين جلو داشــبورد)، كشــنده 
  باشد. كمربند ايمني، واحد سنسور هوشمند، چراغ هشدار، دسته سيمها و كابل مارپيچ مي

   ناحيه كنار براي تصادف از  
هــاي هاي هــواي جــانبي (واقــع در كنارهشامل كيسه (SRS)سيستم ايمني و محافظت تعبيه شده       

ائي، واحد سنسور  هوشمند (يكي از اجزاء سيستم ايمنــي هاي جلو)، سنسور ماهوارهبيروني صندلي
  باشد. از جلو) ميني تصادف ها، چراغ هشدار (يكي از اجزاء سيستم ايمتصادف از جلو) دسته سيم

 اين كتاب ارائه شده است.  RSاطالعات مورد نياز براي سرويس ايمني سيستم در بخش       
 هشدار

  توانــد موجــب افــزايش خطــر براي جلوگيري از كار نكردن سيستم محافظت و ايمني سرنشين كه مي
بايســتي توســط مجروح شدن يا مرگ در صورت تصادف گردد، تمــام كارهــاي نگهــداري و تعميــرات 

  تعميرگاههاي مجاز انجام پذيرد. 
   نگهداري نامناسب شامل پياده و سوار كردن غير صحيح سيستم(SRS) تواند منجــر بــه مجــروح مي

شدن تعميركار بعلت فعال شدن ناخواسته  سيستم شود. براي پياده كردن كابل مارپيچ و كپســول 
  مراجعه كنيد. RSكيسه هوا به بخش 

  (تستر) در هيچ يك از مدارهاي الكتريكــي مربــوط بــه  هاي الكتريكي معمولزمايشاز تجهيزات آ
استفاده نكنيد مگر آنكه استفاده از آن در كتاب توصيه شده باشد. دسته ســيمهاي  (SRS)سيستم 

باشــند (همچنــين بــا روكــش از رنگ زرد سوكت دسته سيم قابل شناسائي مي SRSمربوط به سيستم 
 ها قابل شناسائي هستند).سيم يا نوار چسبي زرد رنگ قبل از سوكت محافظ زرد رنگ دسته

 ، تعبيه شده در كامپيوتر OBDپيش هشدارهائي براي سيستم عيب ياب موتور 
راغ اعالم چباشد. اين سيستم كامپيوتر داراي سيستم عيب يابي موتور كه در آن تعبيه شده است، مي

ننده در صورت پيدا شدن عيبي كه منجر به بهــم زدن نظــم را براي هشدار و آگاهي به را (MIL)عيب 
 كند. گازهاي خروجي شود، روشن مي

 احتياط:
   حتمًا قبل از انجام هرگونه كار تعميراتي يا بازرسي، سوئيچ خودرو را ببنديــدOFF  و كابــل

بــوط هاي مرها، سنسورها و شير برقيمنفي باطري را جدا كنيد. قطعي و اتصالي مدارات و سوئيچ
 خواهند شد.  MILبه آنها و غيرو باعث روشن شدن چراغ اعالم عيب 

 ها را وصل كرده و قفل كنيد. سوكت شل (قفل نشده) باعث روشن شدن حتمًا پس از انجام كار، سوكت
بعلت قطعي مدار خواهد شد. (از عاري بودن سوكت از آب، گــريس، جــرم يــا  MILچراغ اعالم عيب 

 و مطمئن شويد.)سرسيمهاي كج شده و غير
  در سيستمها واجزاء خاصي بخصوص آنهائيكه با سيستم عيب يابي موتورOBD  ارتباط دارند، ممكن

هاي دسته سيم نوع جديد كشوئي قفل شــونده، اســتفاده شــده باشــد. بــراي شــرح و است از سوكت
 مراجعه كنيد. » سوكت دسته سيم«، » شرح« ELچگونگي جدا كردن، به بخش 

 انجام كار مسير دسته سيمها را مرتب كرده و آنها را محكم كنيد. تداخل دسته سيم  حتمًا پس از
 بعلت اتصالي مدار شود.  MILبا پايه و غيرو ممكن است باعث روشن شدن چراغ اعالم عيب 

  حتمًا قبل از تحويل خودرو به مشتري اطالعات عيوب برطرف شده (انجام تعميرات پايان يافته) را
 پاك كنيد.  ECMپيوتر از حافظه كام
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بنزين (سوخت) موتور و سيستم كنترل گازهاي خروجي 
 سيم تجهيزات بي

  ســيم يــا هنگام نصــب بي
تلفــن همــراه از رعايــت 
كردن موارد زيــر مطمــئن 
شــويد. چــون ممكــن اســت 
باعث تــاثير معكــوس روي 
ــي  ــتمهاي الكترونيك سيس
ــل  ــه مح ــته ب ــود. (بس ش

 نصب).
در حد امكان محــل نصــب  )1

ـــت ـــات آن ن دور از قطع
ـــر  ـــي در نظ الكترونيك

 گرفته شود. 
از  cm (7.9 in) 20سيم آنتن  )2

ــيم ــته س ــرل دس هاي كنت
الكترونيكــــي فاصــــله 
ــازه  ــد. اج ــته باش داش
ندهيــد تــا ســيم آنــتن 
بـــراي فاصـــله طـــوالني 
بموازات دســته ســيمهاي 

 كنترل قرار گيرد. 
آنتن و سيم تغذيه آنرا  )3

طوري تنظــيم كنيــد كــه 
تن نســبت طــول مــوج آنــ

 كمتر باشد. 
حتمًا سيم اتصــال بدنــه  )4

راديـــو را بـــه بدنـــه 
 خودرو وصل كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 

 پمپ بنزين
   در هنگــام خــالي بــودن

باك، پمپ بنزين را بكار 
 نياندازيد. 

 هاي شــلنگ بنــزين را بست
ــده  ــخص ش ــدار مش ــه مق ب

 (تورك) سفت كنيد.
مراقبــت از دســته ســيمهاي 

  ECMكامپيوتر 
  ســوكتهاي دســته ســيمهاي

امپيوتر را در جاي خود ك
محكم كنيد. اتصال ضــعيف 

ــاء مي ــث الق ــد باع توان
 (surge)شديد ولتــاژ بــاال 

يا نوسان در سيم پــيچ و 
خــازن شــده و در نتيجــه 

ها ســيباعث آســيب بــه اي
 شود. 

  دسته ســيمهاي كــامپيوتر
از  10cm (3.9in)را حــداقل 

سيمهاي مجاور آنهــا دور 
نگهداريد تــا از ايجــاد 

يستم كامپيوتر آسيب به س
بعلــت دريافــت پارازيــت 
خارجي و ضــعيف عملكــردن 

وگيري ها و غيرو جلــسياي
 شود. 

  قطعات كامپيوتر و دســته
ـــك  ـــرا خش ـــيمهاي آن س

 نگهداريد. 

  قبل از پياده كــردن يــا
جدا كردن قطعــات ســوئيچ 

،  OFFخودرو را ببنديــد 
سپس كابل منفي باطري را 

 جدا كنيد. 

  ECMكامپيوتر 
  ــــامپيوتر ــــاز  ك را ب

 نكنيد. 
  با استفاده از زور كليد

انتخاب حالت عيــب يــابي 
ـــا  ـــامپيوتر را جابج ك

 نكنيد. 
 هاي باطري جــدا اگر كابل

شوند، مقادير موجــود در 
حافظه به مقــادير اصــلي 
ـــامپيوتر  ـــود در ك موج
بازگشــت خواهنــد نمــود. 

ايــن حالــت كــامپيوتر در
شروع به كنترل سيســتمها 
براســـــاس مقـــــادير 

امــه شــده خــود برناوليه
خواهد نمــود. هنگاميكــه 

ــوند ترمينال ــدا ش ــا ج ه
ممكن است طرز كار موتور 
كمي تغيير داشته باشــد، 

 بر دليلي اين امر هرچند
نخواهد بــود وجود اشــكال

ــــات. ــــدليل را قطع  ب
ــرات ــي تغيي ــويض  جزئ تع
 نكنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هنگام روشن كردن 
   در هنگــام اســتارت زدن

دال گـــاز را فشـــار پـــ
 ندهيد. 

  بدون دليل پــس از روشــن
شدن موتور به موتور گاز 

 ندهيد. 
  درست قبل از خاموش كردن

موتــور بــه موتــور گــاز 
 ندهيد. 
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 باطري
   ــاطري ــه از ب  12Vهميش

بعنــوان منبــع تغذيــه 
 استفاده كنيد. 

  ــودن ــن ب ــام روش در هنگ
موتــور اقــدام بــه جــدا 

ــردن كابل ــاطري ك ــاي ب ه
 . ننمائيد

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــرل  ــات كنت ــت از قطع مواظب
  ECMموتور 

   ــواي سنســور مقــدار ه
ورودي به موتــور را بــا 
احتياط حمل كنيد تــا از 
ــوگيري  ــه آن جل ــدمه ب ص

 شود. 
  سنسور مقدار هواي ورودي

به موتور را باز (جــدا) 
 نكنيد. 

  سنسور مقدار هواي ورودي
گونه به موتور را با هيچ

اي ماده ضد عفوني كننــده
 تميز نكنيد. 

  ــرل دور ــي كنت ــير برق ش
آرام و شــير كنتــرل دور 

را بـــاز  IACV-AACآرام 
 (جدا) نكنيد. 

  حتي نشتي بسيار جزئي در
سيستم هواي ورودي موتور 

توانــد باعــث اشــكاالت مي
 جدي در كار موتور شود. 

  به سنســور موقعيــت ميــل
سوپاپ يا سنسور موقعيــت 
ميل لنگ شوك وارد نكرده 

 را رها نكنيد. و آنها 
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 پيش هشدارها 
   قبل از وصل كردن يا جــدا كــردن ســوكت كــامپيوتر ســوئيچ

) و كابل منفي بــاطري را جــدا كنيــد. OFFخودرو را بسته (
عدم انجام چنين عملي ممكن است باعث صــدمه بــه كــامپيوتر 
شود. بخاطر داشته باشيد حتــي در زمانيكــه ســوئيچ خــودرو 

 اطري به كامپيوتر وصل خواهد بود. باشد. ولتاژ ب OFFبسته 
 
 
 
 
  هنگام وصل كردن سوكت دسته سيم كامپيوتر آنرا تا آخر جــا

زده و بوسيله اهرم (دسته) بنحــو نشــانداده شــده در شــكل 
 محكم كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 ها به كامپيوتر يا جدا كردن آنها از هنگام وصل كردن سوكت

ها) سرســيمهــا (كامپيوتر بــا مراقبــت از صــدمه ديــدن پين
جلوگيري كنيد. (خم شدن يا شكسته شدن). هنگام وصــل كــردن 

هاي كامپيوتر از نبود هرگونه خم شدگي يا شكســتگي در سوكت
 هاي) كامپيوتر مطمئن شويد. سرسيمهاي (پين

 
 
 
 
 
  سرســيمهاي كــامپيوتر و «قبل از تعويض كــامپيوتر بازرســي

كــامپيوتر  را انجام دهيد و از عملكرد صحيح» مقادير مرجع
 مراجعه كنيد.  EC-550مطمئن شويد. به 

 
 
 
 
 
 
 
 روش تائيد كد عيب «يابي آزمايش بعد از انجام هر عيبDTC «

را انجام دهيد. پــس از رفــع عيــب و » كنترل عملي كلي«يا 
نبايــد »  DTCروش تائيد كــد عيــب «پايان تعميرات وانجام 

نيز » كليكنترل عملي «هيچگونه كد عيبي ظاهر شود. آزمايش 
در صورتيكه تعميرات پايان يافته باشد بايد مثبت و بــدون 

 عيب باشد. 
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 هــاي دســتگاه هنگاميكه سيگنالهاي كامپيوتر را بوسيله قلم
هاي تستر هرگز نبايــد گيريد، قلمآزمايش (تستر) اندازه مي

ها با يكديگر با يكديگر تماس پيدا كنند. تماس تصادفي قلم
ر گرديــده و بــه ترانزيســتور قــدرت باعث اتصــالي در مــدا

 كامپيوتر آسيب خواهد رسيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  در مــدلA33 » خــورجين(B1) 1 « و  5,3,1حــاكي از ســيلندرهاي

بنحــو نشــانداده  6,4,2حاكي از سيلندرهاي »  2 (B2)خورجين «
 باشد. شده در شكل سمت راست مي

 
 
 
 
 
 
 

 نقشه مدار  و عيب يابي 
 رد زير مراجعه كنيد: هاي مدارات الكتريكي، به مواحوه خواندن نقشهبراي اطالع از ن

  GI   »هاي مدارات الكتريكينحوه خواندن نقشه « 
 EL   ،»براي مدار توزيع برق.» مسير تغذيه الكتريكي 

 هنگام انجام عيب يابي به موارد زير مراجعه كنيد:
 GI   ،»چگونه جدول عيب يابي را دنبال كنيم« 
 GI   ،»حوه عيب يابي موثر براي عيوب الكتريكين« 
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 آماده سازي 
 ابزارهاي مخصوص 

 شماره ابزار
 نام ابزار

 شرح 

KV1011700  
 ابزار سنسور حرارتي

 اكسيژن جلو 
 ابزار سنسور حرارتي 

 اكسيژ عقب 
 

باز كردن و سفت كردن سنسور 
حرارتي اكسيژن جلو و عقب با 

  22mm (0.87 in)وجهي  6مهره 

KV10117600  
 گيري رابط اندازه
 فشار بنزين 

 
 
 
 

گيري فشار بنزين با اندازه
 گير فشار (گيج)اندازه

 ابزارهاي عمومي 
 شرح  نام ابزار

 رابط در باك بنزين 
 

كنترل كردن فشار باز شدن شير 
آزاد كننده فشار مكش باك 

 بنزين 
 
 
 

 
پياده و سوار كردن سنسور  بكس رابط 

مايع خنك كننده  درجه حرارت
 موتور 

 
 
 
 

 تميز كننده رزوه 
 سنسور اكسيژن 

هاي سيستم باز سازي رزوه
اگزوز قبل از سوار كردن 

سنسور نو اكسيژن. همراه با 
روغن ضد گرفتگي نشانداده شده 

 در زير بكار ببريد. 
A 18:  قطر mm  1.5با گام mm 

 براي سنسور اكسيژن زيركونيا
b 12:  قطر mm  1.25با گام mm 

 براي سنسور اكسيژن تيتانيا 
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 شرح  نام ابزار

روغن ضد گرفتگي 
permatex™133AR  يا مشابه

 قابل تطبيق با استاندارد 
MIL – A – 907 

 

روغن كاري ابزار تميز كننده 
رزوه سنسور اكسيژن در هنگام 
 باز سازي رزوه سيستم اگزوز 
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 ي خروجي سيستم كلي كنترل موتور و گازها
 مكان قطعات اجزاء كنترل موتور 
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 نقشه تصويري مدار 
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 نقشه تصويري سيستم 
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 نماي تصويري شلنگهاي مكش (وكيوم)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراجعه كنيد. EC-466، »نقشه تصويري سيستم«براي اطالع از سيستم كنرتل مكش (وكيوم) به 
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 جدول سيستم
 خروجي (عمل كننده) عمل كامپيوتر ورودي (سنسور)

(فاز) سنسور موقعيت ميل سوپاپ 
  يت ميل لنگ (مرجع)سنسور موقع  
  سنسور مقدار جريان هوا  
  سنسور درجه حرارت مايع خنك

  كننده موتور
  4*(جلو)  1سنسور حرارتي اكسيژن  
  سوئيچ خودرو  
 سنسور موقعيت دريچه گاز  
  كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن

   3*دريچه گاز 
 ) كليد (فشنگي) پارك / خالصPNP(  
  كليد اركانديشن  
 تور سنسور ضربه داخلي مو  
  سنسور درجه حرارت گاز بازيافتي

   1*5*اگزوز 
 سنسور درجه حرارت هواي ورودي  
   سنسور فشار مطلق  
  ولتاژ باطري  
  كليد (فشنگي) فشار هيدروليك

  فرمان 
   سنسور سرعت خودرو  
  1*سنسور درجه حرارت باك بنزين  
 (موقعيت) سنسور موقعيت ميل لنگ  
  4* (عقب) 2سنسور حرارتي اكسيژن 

*2   
 TCM  پردازشگر كنترل گيربكس)

  )A/Tاتوماتيك 
  سنسور فشار گاز خنك كننده  
  بار الكتريكي   

تزريق سوخت و كنترل نسبت 
 انژكتورها  بنزين و هوا 

 ترانزيستور قدرتي  سيستم جرقه الكترونيكي

 سيستم كنترل هواي دور آرام 
شير كنترل هواي دور 

هواي  شير كمكي –آرام 
 IACV-AACدور آرام 

 رله پمپ بنزين  كنترل پمپ بنزين 

(روي  MILچراغ اعالم عيب  سيستم عيب يابي هوشمند خودرو 
 صفحه نمايشگر)

 EGRكنترل بازيافت گاز خروجي 
*5

شير كنترل مقدار 
 EGRبازيافت گاز اگزوز 

 4*كنترل شير كنترل چرخش هوا 
شير برقي كنترل شير 

 كنترل چرخش هواي ورودي 

 شير قدرتي كنترل
شير برقي كنترل مكش 
متغيير هواي ورودي 

 VIASموتور 
كنترل گرم كن سنسور حرارتي 

 4*(جلو)  1اكسيژن 
گرم كن سنسور حرارتي 

 (جلو) 1اكسيژن 
كنترل گرم كن سنسور حرارتي 

 4*(عقب)  2اكسيژن 
گرم كن سنسور حرارتي 

 (عقب) 2اكسيژن 

كنترل جريان بخارات بنزين 
 EVAPكنيستر 

شير برقي كنترل مقدار 
بخارات بنزين كنيستر 

EVAP 
 رله اركانديشن  كنترل قطع شدن اركانديشن 

 ده هاي فن خنك كننرله كنترل فن خنك كننده 
 روند. : اين سنسورها براي كنترل سيستم موتور بكار نمي1*
 . رود: اين سنسور براي كنترل سيستم موتور در شرايط معمول بكار نمي2*
 افتد. : اين كليد (فشنگي) بجاي سنسور موقعيت دريچه گاز در صورت ايراد پيدا كردن، بكار مي3*
 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي4*
 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي براي امريكاي التين 5*
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 شرح سيستم اصلي كنترل موتور و گازهاي خروجي
  (MFI)سيستم سوخت رساني چند انژكتوري 

 شرح 
 هاي ورودي/ خروجي جدول سيگنال

 سيگنال ورودي كامپيوتر سنسور 
عمل 

 عمل كننده كامپيوتر

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

كنترل 
تزريق 

سوخت و 
نسبت 

مخلوط هوا 
 و بنزين

 انژكتورها

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

 موقعيت پيستون  سنسور موقعيت ميل سوپاپ (فاز)

 مقدار هواي ورودي سنسور مقدار جريان هوا 

سنسور درجه حرارت مايع خنك 
 كننده موتور 

درجه حرارت مايع خنك كننده 
 موتور

 1*(جلو)  1سنسور حرارتي اكسيژن 
غلظت اكسيژن در گازهاي 

 اگزوز 

 سنسور موقعيت دريچه گاز 
 عيت دريچه گازموق

موقعيت دور آرام شير دور 
 آرام 

 موقعيت دنده  (PNP)كليد موقعيت پارك / خالص 

 سرعت خودرو  سنسور سرعت خودرو 

 سيگنال استارت سوئيچ خودرو 

 عملكرد اركانديشن كليد اركانديشن

 وضعيت ضربه داخلي موتور سنسور ضربه داخلي موتور

 ريولتاژ باط باطري 

 فشار هواي آزاد سنسور فشار مطلق

كليد (فشنگي) فشار روغن 
 عملكرد هيدروليك فرمان  هيدروليك فرمان

 ,2*(عقب)  2سنسور حرارتي اكسيژن 
*1

غلظت اكسيژن در گازهاي 
 اگزوز

 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي1*
 شود. تفاده نمي: در شرايط معمول از اين سنسور براي كنترل موتور اس2*

 سيستم اصلي سوخت رساني چند انژكتوري
شــود. كــامپيوتر مــدت شود بوسيله كامپيوتر محاسبه ميمقدار سوختي كه توسط انژكتورها تزريق مي

كنــد. زمان باز ماندن انژكتور (طول زمان عالئم الكتريكي براي باز بودن انژكتور) را كنتــرل مي
رنامه شده كه در حافظه كامپيوتر موجود اســت. مقــدار برنامــه مقدار سوخت تزريقي مقداري است ب

باشد. اين شرايط بوســيله شده مقداري از قبل مشخص شده بر مبناي شرايط كاركرد متفاوت موتور مي
شود (دور موتور هاي دريافتي از سنسور موقعيت ميل لنگ و سنسور مقدار جريان هوا مشخص ميسيگنال

 و هواي ورودي). 
 تغير تزريق سوخت بوسيله افزايش / كاهش تصحيح م

براي بهبود كيفيت عملكرد موتور تحت شرايط متفاوت عملكرد، مقدار سوخت تزريقي بنحو ارائه شده 
 گردد. در ليست زير تصحيح مي

 (افزايش سوخت)
  در حين گرم شدن 
 در هنگام روشن كردن موتور 
  در حين شتاب گرفتن 
  كرده باشد. (داغ بودن)عملكرد در زمانيكه موتور گرم 
  هنگاميكه دسته دنده اتوماتيك از وضعيت»N « به»D «تغيير يابد 
 عملكرد در زمان وجود بار زياد و دور زياد موتور 

  (كاهش سوخت)
 در هنگام كم كردن شتاب 
 در حين زياد بودن دور موتور 
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(مدل مجهز به سه راهه  (كنترل در حالت مدار بسته)» فيدبك«كنترل توسط عالئم الكتريكي برگشتي 
 كاتاليستي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيستم عالئم الكتريكي برگشتي (فيدبك) نسبت مخلوط سوخت، بهترين نسبت مخلوط هوا و بنزين را از 
كند. حال مبدل سه راهه كاتاليستي (منيفولــد) نظر كاركرد مناسب و كنترل گازهاي خروجي عرضه مي

را كم كند. ايــن سيســتم از سنســور حرارتــي اكســيژن  NOX و HC, COتواند گازهاي خروجي بهتر مي
(جلو) در منيفولد دود براي نظارت بر عملكرد موتور و اطالع از غليظ يا رقيق بودن مخلوط سوخت 1

كند. كامپيوتر طول پالس تزريق سوخت انژكتور (باز بودن) را برحسب ســيگنال ولتــاژي استفاده مي
مراجعــه    EC(جلــو)، بــه  1بيشتر درباره سنسور حرارتي اكسيژن  كند. براي اطالعسنسور تنظيم مي

ال) نگهــداري بنزين ايــده –كنيد. اين عمل نسبت مخلوط را در محدوده استويكومتريك (مخلوط هوا 
 كند. مي

 نامند. اين  بخش از عمليات را وضعيت كنترل در حالت مدار بسته مي
ن جريان در سه راهه كاتاليستي (منيفولد) واقع شــده (عقب) در سمت پائي 2سنسور حرارتي اكسيژن 

(جلو) تغييــر كنــد، بوســيله ســيگنال سنســور 1است. حتي اگر نحوه عملكرد سنسور حرارتي اكسيژن 
ال) كنتــرل (عقب)، نسبت مخلوط هوا/ بنــزين در محــدوده اســتويكومتريك (ايــده 2حرارتي اكسيژن 

 شود. مي
 اهه كاتاليستي)كنترل مدار باز (مدل مجهز به سه ر

شود كه كامپيوتر يكي از موارد زيــر را كشــف وضعيت سيستم كنترل مدار باز زماني بكار گرفته مي
كند. در اين حالت كنترل سيگنال برگشتي (فيدبك) براي نگهــداري حالــت احتــراق يكنواخــت ســوخت 

 شود. متوقف مي
  كم شدن شتاب و زياد شدن شتاب 
 د و  دور زياد موتورعملكرد در زمان وجود بار زيا 
  (جلو) يا مدار آن  1معيوب بودن سنسور حرارتي اكسيژن 
  (جلو) در زمانيكه درجه حرارت مــايع خنــك كننــده  1كافي نبودن تحريك سنسور حرارتي اكسيژن

 موتور كم است. 
  درجه حرارت زياد مايع خنك كننده موتور 
  در حين گرم شدن 
  پس از تغيير دسته دنده اتوماتيك از»N « به»D « 
  در هنگام روشن كردن موتور 

 كنترل در حالت يادگيري نسبت مخلوط (مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي)
سيستم كنترل بوسيله عالئم الكتريكي برگشتي (فيدبك)، سيگنال نسبت مخلــوط ســوخت ارســالي توســط 

تاده ه كــامپيوتر فرســكند. اين سيگنال برگشتي سپس ب(جلو) را نظارت مي 1سنسور حرارتي اكسيژن 
شود. كامپيوتر نسبت مخلوط سوخت پايه را تا حد ممكن نزديك به نسبت مخلــوط تئــوري نگهــداري مي
شود. هم تفاوت كند. هر چند نسبت مخلوط پايه حتمًا بطور واجب برحسب طراحي اوليه نگهداري نميمي

جريــان هــوا) و هــم تغييــرات ناشي از ساخت اوليه(بطور مثال، اليه نازك گرم روي سنسور مقــدار 
رفتاري در حين عملكرد (بطور مثــال، گرفتگــي انژكتــور) بطــور مســتقيم روي نســبت مخلــوط اثــر 

 گذارند. مي
گيرند. هاي مخلوط پايه و تئوري در اين سيستم مورد نظارت قرار ميبر همين مبنا اختالف بين نسبت

گردد تا بطور ارائه مي» زمان تزريق سوخت مدت«سپس اين نظارت مورد محاسبه قرار گرفته و بصورت 
 اتوماتيك اختالف بين اين دو نسبت مورد تصحيح قرار گرفته باشد. 

به تصحيح مقدار عالئم برگشتي (فيدبك) نسبت طول زمــان پايــه تزريــق ســوخت گفتــه » تصحيح سوخت«
 د. باشتصحيح سوخت طوالني مدت مي شود. تصحيح سوخت شامل تصحيح سوخت مقطعي ومي
تصحيح سوختي كوتاه مدتي است كه براي نگهداري نســبت مخلــوط ســوخت در حــد » تصحيح سوخت مقطعي«

يا رقيق  (RICH)يظ (جلو) ، غل 1شود. سيگنال ارسالي سنسور حرارتي اكسيژن مقدار تئوري انجام مي
(LEAN) دهــد. يبودن نسبت مخلوط سوخت را در مقايسه با مقدار تئوري نسبت مخلــوط ســوخت نشــان م

عبارتست از تصحيح كلي كه در طوالني مدت براي تصحيح انحــراف مســتمر از » تصحيح سوخت بلند مدت«
هاي موردي ها بعلت اختالفشود. اين گونه انحرافتصحيح سوخت مقطعي نسبت به مقدار مركزي انجام مي

از خــودرو اتفــاق هر موتور با موتور ديگر، فرسودگي در طول زمان و تغييرات در محيط اســتفاده 
 افتد. مي
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 كنترل زماني (تايم) تزريق سوخت 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود. از دو نوع سيستم استفاده مي
 سيستم تزريق سوخت ترتيبي چند انژكتوري 

شــود. ايــن بنزين به ترتيب (تايم) جرقه در طول هر سيكل موتور در داخل هــر ســيلندر تزريــق مي
 كند. سيستم در زمان كار كردن موتور عمل مي

 سيستم تزريق سوخت همزمان چند انژكتوري 
شود. بعبــارت ديگــر سيلندر تزريق مي 6بنزين بطور همزمان در طول هر سيكل موتور دو بار در هر 

انژكتور  6شود. هر ه بطور همزمان از كامپيوتر ارسال ميهاي پالسي (ضرباني) با طول مشابسيگنال
كنند. اين سيستم در زمان استارت موتور و يگنال دريافت ميپس از آن دو بار در هر سيكل موتور س

 شود. وارد عمل مي (CPU)يا عمل كردن سيستم تغيير به وضعيت موقت كامپيوتر 
 قطع سوخت (بنزين)

در زمان باال رفتن شديد دور موتور يا در زمان كم كردن شتاب موتور ارسال سوخت بــراي هريــك از 
 شود. سيلندرها قطع مي

  (EI)م جرقه الكترونيكي سيست
 شرح 

 جدول سيگنال ورودي / خروجي 

عمل  سيگنال روي كامپيوتر سنسور 
 كامپيوتر

 عمل كننده

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

كنترل 
زمان 

(تايم) 
 جرقه

ترانزيستور 
 قدرتي 

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

 موقعيت پيستون  سنسور موقعيت ميل سوپاپ (فاز)

 مقدار هواي ورودي سنسور مقدار هواي ورودي

سنسور درجه حرارت مايع خنك 
 كننده موتور

درجه حرارت مايع خنك كننده 
 موتور

 موقعيت دريچه گاز  سنسور موقعيت دريچه گاز
 موقعيت شير دور آرام 

 درو سرعت خو سنسور سرعت خودرو

 سيگنال استارت  سوئيچ خودرو 

 ضربه داخلي و لرزش موتور سنسور ضربه داخلي موتور

 وضعيت دنده  (PNP)كليد فشنگي پارك / خالص 

 ولتاژ باطري باطري 
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 شرح سيستم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسيله بنزين در تمام شرايط رانندگي ب –زمان (تايم) جرقه براي نگهداري بهترين نسبت هوا 
شود. اين اطالعات بصورت نقشه نشانداده شده عرضه شده است. كامپيوتر اطالعاتي كامپيوتر كنترل مي

كند. با پردازش نظير طول ضربه (پالس) تزريق و سيگنال سنسور موقعيت ميل سوپاپ را دريافت مي
 شوند. هاي جرقه به ترانزيستور قدرت ارسال مياين اطالعات، سيگنال

  TP:1.50 msec  N: 1,800 rpm  مثال    
            A  ºBTDC  

در شرايط زيرين تايم جرقه با استفاده از اطالعات ذخيره شده ديگر توسط كامپيوتر محاسبه 
 گردد. مي
   در زمان استارت 
  (سرد بودن موتور) در زمان گرم كردن 
   در دور آرام 
   در زمان كم بودن ولتاژ باطري 
  رفتن در زمان شتاب گ 

شود. سيستم اصلي سيستم سنسور ريتارد فقط به جهت ريتارد كردن در حالت اصطراري بكار گرفته مي
در كامپيوتر برنامه شده است بشرط آنكه » ضد ضربه داخلي موتور«زمان (تايم) جرقه در محدوده 

عمول از بنزين توصيه شده استفاده شده و هوا غير مرطوب باشد. سيستم ريتارد در شرايط م
كند. در صورتيكه ضربه داخلي موتور اتفاق بيافتد، سنسور ضربه داخلي موتور رانندگي عمل نمي

كند. كامپيوتر نيز زمان (تايم) جرقه شرايط را نظارت كرده و سيگنالي را به كامپيوتر ارسال مي
 وتور) را حذف كند. مكند تا شرايط ضربه داخلي موتور (لرزش را ريتارد مي

 طع اركانديشن كنترل ق
 شرح 

 جدول سيگنال ورودي / خروجي 

عمل  سيگنال ورودي كامپيوتر سنسور 
 عمل كننده كامپيوتر

» ONروشن بودن «سيگنال  كليد اركانديشن 
 اركانديشن 

كنترل قطع 
 رله اركانديشن اركانديشن 

 زاويه باز بودن دريچه گاز  سنسور موقعيت دريچه گاز 

 دور موتور (سيگنال موقعيت) نگ (موقعيت)سنسور موقعيت ميل ل

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

سنسور درجه حرارت مايع خنك 
 كننده موتور

درجه حرارت مايع خنك كننده 
 موتور

 سيگنال استارت  سوئيچ خودرو

 سرعت خودرو  سنسور سرعت خودرو

 فشار گاز خنك كننده  سنسور فشار گاز خنك كننده 

كليد (فشنگي) فشار روغن 
 هيدروليك فرمان 

 عملكرد فرمان هيدروليك 

 شرح سيستم
 بخشد. اين سيستم در زمان استفاده از اركانديشن عملكرد موتور را بهبود مي

 در شرايط زير، اركانديشن خاموش خواهد شد. 
   .هنگاميكه پدال گاز كامالً فشار داده شود  
  گام گردش موتور توسط استارتهن  
  در دورهاي باالي موتور  
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   .هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننده بسيار زياد شود 
   هنگام استفاده از فرمان هيدروليك در حاليكه دور موتور پائين بوده يا سرعت خودرو كم

 باشد. 
   .هنگاميكه دور موتور بسيار كم باشد 
  ه بسيار كم يا بسيار زياد باشد.هنگاميكه فشار گاز خنك كنند 

 كنترل قطع بنزين (بدون وجود بار روي موتور و دور زياد موتور) 
 شرح 

 جدول سيگنال ورودي / خروجي 

عمل  سيگنال ورودي كامپيوتر سنسور 
 كامپيوتر

 عمل كننده

 سرعت خودرو  سنسور سرعت خودرو 

كنترل قطع 
 انژكتورها  بنزين 

 موقعيت خالص   (PNP)الص كليد (فشنگي) پارك / خ

 موقعيت دريچه گاز  سنسور موقعيت دريچه گاز 

سنسور درجه حرارت مايع خنك 
 كننده موتور

درجه حرارت مايع خنك كننده 
 موتور

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

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

باشد (بطور مثال در حالت خالص و دور موتور بــيش از  rpm 1800اگر دور موتور بدون بار بيشتر از 
1800 rpm بنزين پس از مدتي قطع خواهد شد. زمان دقيق قطع بنزين بر مبنــاي دور موتــور متغيــر (

نزين منتفي ادامه خواهد داشت. سپس قطع ب rpm 1500است. قطع بنزين تا زمان رسيدن دور موتور به 
 خواهد شد.

 توجه 
 ,  EC (MFI)سيســتم ســوخت رســاني چنــد انژكتــوري «اين عملكرد با كنترل كاهش سوخت ذكر شــده در 

 متفاوت است. 
 سيستم بخارات بنزين 

 شرح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر اثــر وجــود سيســتم دهاي پخش شده در هوا سيستم بخارات بنزين براي كم كردن مقدار هيدروكربور
 ها با استفاده از بكار گرفته شده است. اين كم كردن هيدروكربور سوخت،

  
 گيرد. انجام مي EVAPذغال فعال شده در كنيستر 

در زمان خاموش بودن موتور يا در زمان بنزين گيري، بخارات موجود در داخل باك عــايق شــده بــه 
 شود. ره ميباشد هدايت و در آنجا ذخيكه حاوي ذغال فعال شده مي EVAPكنيستر 

زمانيكه موتور روشن باشد، بخارات موجود در كنيستر توسط هوا از طريق مسير تخليه به منيفولــد 
شــود. هنگاميكــه ل حجم بخارات بنزين توسط كامپيوتر كنتــرل ميشود. شير برقي كنترهوا هدايت مي

 موتور
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شدت جريان هواي موتور بوســيله كند. شدت جريان تخليه بخارات بنزين متناسب با زياد شدن كار مي
 شود. شير برقي كنترل حجم بخارات بنزين كنيستر تنظيم مي

همچنين در حين كم كردن شتاب و در دور آرام شير برقي كنترل حجم بخارات بنــزين كنيســتر مســير 
 بندد. جريان بخارات بنزين را مي

 
 
 

 بازرسي 
  EVAPكنيستر 
 حو زير كنترل كنيد. بخارات بنزين را بن EVAPكنيستر 

 Aرا مسدود كنيد. بوسيله دهــان هــوا را در منفــذ  Bمنفذ  . 1
بــا وجــود  Cبدميد. حركت آزادانه هوا را از طريــق منفــذ 

 مقاومت شير يكطرفه كنترل كنيد.
 Bرا مسدود كنيد. بوسيله دهان هــوا را در منفــذ  Aمنفذ   . 2

  كنترل كنيد. Cبدميد. حركت آزادانه هوا را از طريق منفذ 
 
 

شير آزاد كننده فشار مكش (وكيوم) باك بنزين (تعبيه شده در، 
 در باك بنزين)

 پوسته شير را پاك و تميز كنيد.   . 1
 فشار باز شدن شير و مكش (وكيوم) را كنترل كنيد.   . 2

 فشار:

  )psi 2.90 – 2.22, 20.204 kg/cm –bar, 0.156  2001.0 –kPa (0.1530  0.02 – 15.3 
 مكش (وكيوم):

)psi 0.50 2 ,-0.0350.87–تاkg/cm   0.061تا-bar,  0.0343–  تا-kPa ( 3.4–
 6.0–تا  0.0598

اگر در محدوده مشخصات اعالم شده باال نبود، مجموعه در   . 3
 باك را كامل تعويض كنيد. 

 احتياط
 فقط از در باك اصلي براي تعويض استفاده كنيد. 

 
 
 
 
 
 

  (EVAP)شير برقي كنترل حجم بخارات بنزين كنيستر 
 مراجعه كنيد.    ECبه 

 سنسور درجه حرارت باك بنزين 
 مراجعه كنيد.    ECبه 
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 نقشه مسير بخارات بنزين 
 مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي 
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 تهويه بخارات محفظه ميل لنگ 
 شرح 

يجــاد شــده در محفظــه ميــل لنــگ را بــه اين سيستم بخــارات ا
ر تخليه بخارات محفظه ميــل گرداند. كار شيمنيفولد هوا بر مي

هدايت بخارات ايجاد شــده در محفظــه ميــل لنــگ بــه  (PCV)لنگ 
 باشد. منيفولد هوا مي

هنگام كاركرد موتور در حالت كم گاز، منيفولد هــوا، بخــارات 
كند، بطــور معمــول ميمكش  PCVمحفظه ميل لنگ را از طريق شير 

براي انجام عمل تخليه بخــارات ايجــاد شــده و  PCVظرفيت شير 
 باشد. مقدار كمي تهويه هوا كافي مي
لنگ هاي ورودي هوا به محفظه ميلهواي تهويه سپس از طريق لوله

هاي شود. در اين عمليات هوا از طريق شلنگي كه لولــهكشيده مي
 گذرد. كند مييورودي هوا را به در سوپاپ وصل م

در حالت پر گاز فشار مكش منيفولد براي كشيدن جريان بخــارات 
ايجاد شده در ميل لنگ بــه طــرف شــير كــافي نبــوده و جريــان 

 كند. بخارات از طريق اتصال شلنگ در جهت عكس حركت مي
در موتورهائي كه كمپرس داشته و بخــارات ايجــاد شــده بســيار 

هاي الزم را برآورده سازد. اين تواند نياززياد باشد، شير نمي
بخاطر آن است كه مقداري از جريــان در تمــام حــاالت بــه ســمت 

 يابد. هاي ورودي هوا جريان مياتصال شلنگ به لوله
 
 

 بازرسي 
 (تهويه بخارات محفظه ميل لنگ ) PCVشير 

در حالي كه موتور در دور آرام در حال كار است، شلنگ تهويــه 
جدا كنيد. اگر شير بطور مناســب كــار  PCVرا از شير  PCVشير 

كند، صداي هيس بعلت جريان پيدا كردن هوا در آن شنيده خواهد 
شد و در صورت گذاشتن انگشت روي منفذ ورودي شير، مكــش شــديد 

 بايد فورًا احساس شود. 
 
 
 

  PCVشلنگ تهويه شير 
 شلنگها و اتصاالت آنها را از نظر نشتي كنترل كنيد.  . 1
ا را جدا كرده و بوســيله هــواي فشــرده تميــز تمام شلنگه  . 2

كنيد. اگر گرفتگــي هريــك از شــلنگها را نتوانســتيد بــاز 
 كنيد، آنرا تعويض كنيد. 
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 روش اساسي سرويس
 آزاد كردن فشار بنزين 

براي كم كردن خطر، قبل از جدا كردن لوله بنزين فشار بنزين 
 را از لوله بنزين آزاد كنيد. 

 -IIدستگاه كانسالت  با          
 سوئيچ خودرو را باز كنيد.   . 1
، » WORK SUPPORT«در حالت (مد)  -IIبا دستگاه كانسالت   . 2

»FUEL PRESSURE RELEASE « .را انجام دهيد 
 موتور را روشن كنيد.   . 3
پس از توقف (خاموش شدن) موتور، آنرا دو سه بار ديگر   . 4

 استارت بزنيد تا تمام فشار بنزين آزاد شود. 
 سوئيچ خودرو را ببنديد.  . 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -IIبدون دستگاه كانسالت           
 فيوز پمپ بنزين واقع در جعبه فيوز را پياده كنيد.   . 1
 موتور را روشن كنيد.   . 2
پس از توقف (خاموش شدن) موتور، آنرا دو سه بار ديگر   . 3

 استارت بزنيد تا تمام فشار بنزين آزاد شود. 
 و را ببنديد. سوئيچ خودر  . 4
پس از سرويس سيستم بنزين، فيوز پمپ بنزين را دوباره جا   . 5

 بزنيد. 
 
 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



 روش اساسي سرويس     
 كنترل كردن فشار بنزين

32  

 كنترل فشار بنزين 
  هاي نو هنگام اتصال مجدد لوله بنزين، هميشه از بست

 استفاده كنيد. 
  ها با قطعات مجاور آنها اطمينان از عدم تماس پيچ بست

 حاصل كنيد. 
  ها استفاده كنيد. بست از آچار تورك براي سفت كردن 
   .از گيج فشارسنج براي كنترل فشار بنزين استفاده كنيد 
   در هنگام فعال بودن سيستم، كنترل فشار بنزين را انجام

گيري فشار بنزين ممكن است فشار صحيح ندهيد. گيج اندازه
 را نشان ندهد. 

 فشار بنزين را آزاد كرده و به صفر برسانيد.  . 1
ن) بين رگالتور فشار بنزين و مجموعه اتصال (لوله بنزي . 2

لوله انژكتور را جدا كرده و رابط كنترل فشار بنزين را 
  (J44321)جا بزنيد.

 
 
گيج فشار سنج بنزين را روي رابط كنترل فشار بنزين بنحو  . 3

 نشانداده شده در شكل سوار كنيد. 
 موتور را روشن كرده و آنرا از نظر نشتي كنترل كنيد.  . 4
 اده شده توسط گيج فشار را بخوانيد.مقدار نشاند . 5

 در دور آرام:
 هنگاميكه شلنگ مكش وصل باشد.  

  psi 34, 2kPa (2.35 bar, 2.4 kg/cm 235(تقريبًا   
 هنگاميكه شلنگ مكش جدا شده باشد.   

  psi 43, 2kPa (2.94 bar, 3.0 kg/cm 294(تقريبًا   
نتايج رضايت بخش نبود، كنترل رگالتور فشار بنزين را اگر 

 انجام دهيد. 
 
 
 

 كنترل رگالتور فشار بنزين
موتور را خاموش كرده و شلنگ مكش رگالتور فشار بنزين را  . 1

 از كانال مكش (وكيوم) جدا كنيد. 
  كانال مكش (وكيوم) را با درپوش كور كننده، مسدود كنيد.  . 2
(وكيوم) را به رگالتور فشار  مقادير متغيري از فشار مكش . 3

  بنزين وصل كنيد. 
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موتور را روشن كرده و نمايش گيج فشار بنزين را با وجود  . 4
 فشار مكش (وكيوم) بخوانيد. 

با  اضافه شدن فشار مكش، فشار بنزين بايد كم شود، اگر 
 نتيجه رضايت بخش نبود، رگالتور فشار بنزين را تعويض كنيد. 

 
 
 
 
 

 انژكتور
 ياده و سوار كردن پ
 فشار بنزين را آزاد كرده و به صفر برسانيد. . 1
زنجير «،    EMجمع كننده منيفولد هوا را پياده كنيد. به  . 2

 مراجعه كنيد. » تايم
هاي لوله بنزين را بترتيب شماره و بنحو نشانداده مجموعه  . 3

 شده در شكل سمت راست پياده كنيد. 
آنها را  وز كرده هاي نگهدارنده انژكتورها را بابست  . 4

 پياده كنيد. 
 كشيد.بهاي بنزين بيرون انژكتورها را مستقيمًا از لوله  . 5
   مراقب صدمه زدن به نوك پاشش انژكتورها در زمان پياده

 كردن باشيد. 
   به انژكتورهاي بنزين ضربه نزده و يا آنها را رها

 نكنيد. 
   انژكتورها را باز (جدا) نكرده و يا آنها را تنظيم

 كنيد. ن
ها (شامل اورينگ رگالتور فشار) را سوار با احتياط اورينگ . 6

 كنيد.
   .اورينگها را با اليه از روغن موتور چرب كنيد 
  ها يا مراقب صدمه زدن به اورينگها بوسيله ابزارها، ناخن

ها را گشاد نكرده و نپيچانيد. اگر ها باشيد. اورينگبست
آنها را پس از كشيده اورينگها كش آمده باشند، بالفاصله 

 هاي بنزين سوار كنيد. شدن روي لوله
  هاي نو استفادههاي كهنه را دور انداخته و از بستبست 

 كنيد. 
 ژكتورهاي بنزين قرار دهيد.ها را روي شيارهاي انبست . 7
 ها پس هاي بستهاي انژكتورها با شكافاز تنظيم بودن زائده

 از سوار كردن مطمئن شويد. 
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هاي انژكتورهاي هاي بنزين را با زائدههاي لولهزائده  . 8

بنزين تنظيم كنيد. انژكتورهاي بنزين را مستقيمًا در 
 هاي بنزين جا بزنيد. لوله

پس از جا زدن مناسب انژكتورها براي اطمينان از درگير   . 9
هاي انژكتورها، ئدههاي بنزين با زاهاي لولهشدن زائده

ها با را كنترل كنيد. همچنين از جفت و محكم شدن بست هاآن
 هاي لوله بنزين مطمئن شويد. فالنج

 
هاي نگهدارنده مجموعه لوله بنزين را بترتيب شماره مهره  .10

 گذاري شده (در شكل سمت راست) و طي دو مرحله سفت كنيد. 
  N.m (kg-m, ft-lb): مقدار سفت كردن (تورك) 

 :  1مرحله 
9.3 – 10.8 (1.0 – 1.1, 6.9 – 7.9)  

 :2 مرحله 
20.6 – 26.5 (2.1 – 2.7, 16 – 19)   

 قطعات پياده شده را بترتيب عكس پياده كردن سوار كنيد.   .11
 احتياط

پس از اتصال مناسب مجموعه لوله بنزين با انژكتورها و شــلنگ 
 بنزين، اتصاالت را از نظر نشت بنزين كنترل كنيد. 

 ر آرام و زمان (تايم) جرقهنحوه كنترل كردن دو
 جرقه دور آرام 

   با استفاده از دستگاه عيب يابي كانسالتII-  
، دور » DATA MONITOR«در حالت (مد)  -IIبا دستگاه كانسالت 

 آرام را كنترل كنيد. 
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 زمان (تايم) جرقه
 توان مورد استفاده قرار داد. يكي از دو روش زير را مي

   روشA  
a( ا بنحو نشانداده شده به واير (سيم) حلقوي چراغ تايم ر

 وصل كنيد. (لوپ)
b(  .زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد 
 
 
  
   روشB  
a(  را پياده كنيد. 1كويل جرقه شماره 
 
 
 
 
 
 
  
b(   را بوسيله واير فشار  1و شمع شماره  1كويل جرقه شماره

قوي مناسب بنحو نشانداده شده وصل كنيد، سپس قالب چراغ 
 ا به اين واير وصل كنيد. تايم ر

c(   .تايم جرقه را كنترل كنيد 
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 يادگيري مقدار هواي دور آرام 
 شرح 

، عملي براي ياد دادن مقدار »يادگيري مقدار هواي دور آرام«
هواي دور ارام است تا بتواند موتور را در حدود مشخص شده 

زير اين عمل حتمًا بايد  نگهداري نمايد. در صورت وجود شرايط
 انجام شود. 

   هرگاه شير برقي و شير كمكي هواي دور آرام(IACV-AAC)  ،
 پوسته دريچه گاز و يا كامپيوتر تعويض شود. 

   هرگاه دور آرام يا زمان (تايم) جرقه در حدود مشخصات
 نباشد. 
 آماده سازي

ام از وجود تم» يادگيري مقدار هواي دور آرام«قبل از انجام 
شرايط زيرين مطمئن شويد. يادگيري در صورت حذف شدن يا جا 

اي هريك از شرايط زير منتفي (كنسل) خواهد افتادن حتي لحظه
 شد. 

   12.9ولتاژ باطري : بيشتر ازV (در دور آرام) 
   :99 - 70درجه حرارت مايع خنك كننده موتورºC (158 - 210ºF)  
   كليد (فشنگي) پارك / خالصPNP ن : روشON  
   كليدهاي بار الكتريكي : خاموشOFF   

 (اركانديشن ، چراغ جلو، گرم كن شيشه عقب)        
   .موتور فن خنك كننده : كار نكند 
  (مستقيم رو به جلو) غربيلك فرمان: خالص 
  سرعت خودرو: متوقف 
   .گيربكس: گرم شده باشد 

 (با وجود دستگاه A/Tدر مدل گيربكس اتوماتيك         
» FLUID TEMP SE«) خودرو را برانيد تا وقتيكه -IIكانسالت 
سيستم، كمتر از » A/T«در وضعيت » DATA MONITOR«در حالت 

0.9V  را نمايش دهد. در مدل گيربكس اتوماتيكA/T  بدون)
خودرو  M/T) و مدل گيربكس معمولي -IIوجود دستگاه كانسالت 

 دقيقه برانيد.  10را بمدت 
 روش اجرا

  -IIبا دستگاه كانسالت          
ثانيه صبر  1و حداقل » ON«سوئيچ خودرو را باز كرده   . 1

 كنيد. 
 ثانيه صبر كنيد.  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته   . 2
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت كاركرد معمول   . 3

 گرم كنيد. 
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صحيح و مناسب بودن   . 4
تمام شرايط ذكر شده در 

» آماده سازي« موضوع
(قبالً ذكر شده) را 

 كنترل كنيد. 
سوئيچ خودرو را   . 5

و حداقل » OFF«ببنديد 
 ثانيه صبر كنيد.  10

موتور را روشن كرده و   . 6
ثانيه در دور  30حداقل 

 آرام روشن نگهداريد. 
 WORK«در حالت (مد)   . 7

SUPPORT « ،»IDLE AIR 
VOL LEARN « را انتخاب

 كنيد. 
8 .  »START «ه را لمس كرد

 ثانيه صبر كنيد. 20و 
از بنمايش در آمدن   . 9

»COMPLT « در روي صفحه
 -IIنمايشگر كانسالت 
مطمئن شويد، اگر 

»INCOMPT « بنمايش در
يادگيري مقدار «آيد، 

بنحو » هواي دور آرام
موفقيت آميز اجرا 
نخواهد شد. در اين 
صورت، علت را با 

در » توجه«مراجعه به 
 زير پيدا كنيد. 

دو سه بار به موتور   .10
گاز دهيد، از در حدود 
مشخصات بودن دور آرام 

و زمان (تايم) جرقه 
 مطمئن شويد. 

 خصات
  M/T  :rpm 50625ربكس معمولي

يا » P«: (در موقعيت A/Tربكس اتوماتيك
(« 50700 

: (قبل از نقطه مرگ  M/Tربكس معمولي
  BTDC º515ال)

يا » P«: (در موقعيت  A/Tربكس اتوماتيك
(« º BTDC5º15 

  
 
 
 

بدون دستگاه        
  -IIكانسالت 

سوئيچ خودرو را باز   . 1
 1و حداقل » ON«كنيد. 
 صبر كنيد. ثانيه 

سوئيچ خودرو را   . 2
و حداقل » OFF«ببنديد. 

 ثانيه صبر كنيد.  10
موتور را روشن كرده و   . 3

آنرا تا درجه حرارت 
معمول كاركرد، گرم 

 كنيد. 
صحيح و مناسب بودن   . 4

تمام شرايط ذكر شده در 
» آماده سازي«موضوع 

(قبالً ذكر شده) را 
 كنترل كنيد. 

ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد   . 5
 كنيد. 

ثانيه در دور آرام  30موتور را روشن كرده و حداقل   . 6
 روشن نگهداريد. 

اي) را سوكت دسته سيم سنسور موقعيت دريچه گاز (قهوه  . 7
 ثانيه آنرا جا بزنيد.  5جدا كنيد. سپس ظرف مدت 

 ثانيه صبر كنيد. 20  . 8
كنيد. از در حدود مشخصات بودن دور آرام اطمينان حاصل   . 9

اگر نبود، نتيجه كامل و رضايت بخش نيست. در اين حالت 
 در زير پيدا كنيد. » توجه«علت را با مراجعه به 

به موتور دو سه بار گاز دهيد. از در حدود مشخصات بودن   .10
 دور آرام و زمان (تايم) جرقه مطمئن شويد. 
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 مشخصات  موارد
دور 
 VQ30DE آرام 

  M/T  :rpm 50625گيربكس معمولي 
يا » P«: (در موقعيت A/Tگيربكس اتوماتيك 

»N(« 50700 
زمان 

(تايم) 
 VQ30DE جرقه

: (قبل از نقطه مرگ  M/Tگيربكس معمولي 
  BTDC º515باال) 

يا » P«: (در موقعيت  A/Tگيربكس اتوماتيك 
»N (« º BTDC5º15 

 توجه :
اگر يادگيري مقدار هواي دور آرام بطور موفقيت آميز قابل 

 اجرا نيست به ترتيب زير ادامه دهيد. 
 بسته بودن كامل دريچه گاز را كنترل كنيد.   )1
 (بازيافت گاز اگزوز) را كنترل كنيد.  PCVعملكرد شير   )2
ر نبود نشتي كنترل مسير پائين دستي دريچه گاز را از نظ  )3

 كنيد. 
كليد (فشنگي) بسته بودن دريچه گاز را تنظيم كرده و   )4

   ECحافظه را دوباره برقرار كنيد. (به بازرسي اساسي، 
 مراجعه كنيد.)

هنگاميكه رضايت بخش بودن هر چهار مورد باال كنترل شد،   )5
باشد. علل قطعات اجزاء موتور و شرايط نصب آنها مشكوك مي

 بررسي كرده و آنها را رفع كنيد. مشكل را 
   EC، » مقادير مشخصات –عيب يابي هوشمند «انجام        
 باشد. مفيد مي

اگر هريك از شرايط زير پس از روشن شدن موتور اتفاق   )6
يادگيري مقدار هواي «افتاد، علل مشكل را رفع كرده و 

 را از ابتدا دوباره شروع كنيد. » دور آرام
  ود. موتور خاموش ش 
   دور آرام ناميزان 
   فيوزهاي سوخته شده مربوط به سيستم شير هواي دور آرام و

 دور آرام كمكي است.
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 شرح سيستم عيب يابي هوشمند
 مقدمه 

هاي موتــور كامپيوتر داراي سيستم عيب ياب هوشمندي است كه عيوب مربوط به سنسورها و عمل كننده
 كند. عات مختلف عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي را ضبط ميكند. كامپيوتر همچنين اطالرا كشف مي

 (DTC)كد عيب يابي هوشمند 
 مجموعه اطالعات ثابت

 سفر اول) DTCكد عيب يابي هوشمند سفر اول (كد عيب يابي 
 مجموعه اطالعات ثابت سفر اول 

 نترل نمود. هاي ذكر شده در جدول زير كتوان با استفاده از روشاطالعات باال را مي
 : غير قابل انجام -  قابل انجام ×: 

يابي كد عيب 
 DTCهوشمند 

يابي كد عيب
هوشمند سفراول 

DTC 

مجموعه 
اطالعات ثابت 

مجموعه 
اطالعات ثابت 

 سفر اول
 × × × × -IIكانسالت 
 ــ ــ ×2* × (ECM) 1*كامپيوتر 

بوسيله  DTCيابي (سفر اول) ، كد عيب يابي هوشمند)(نتايج عيب II: در حالت عيب يابي هوشمند 1*
 با شماره چهار رقمي نمايش داده خواهد شد.  MILچراغ اعالم عيب 

يابي سفر اول در صفحه نمايشگر بطور همزمان و كد عيب DTCيابي هوشمند : هنگاميكه كد عيب2*
 بنمايش در آيد، تشخيص آنها از يكديگر مشكل است

 منطق كشف سفر بار دوم 
و  DTCيــابي ســفر اولو كــد عيب DTCيابي هوشــمند ه عيبي براي بار اول كشف شود، كد عيبهنگاميك

.اگر در حين راننــدگي  >trip st1<مجموعه اطالعات ثابت سفر اول، در حافظه كامپيوتر ضبط خواهد شد. 
و مجموعه اطالعــات ثابــت، در حافظــه كــامپيوتر ضــبط  DTCبار دوم عيب مشابهي كشف شود، كد عيب 

بمعني حالتي از رانندگي است كــه » منطق كشف سفر بار دوم«در » tripسفر «لغت  >trip ND2<واهد شد. خ
يابي هوشمند انجام شده است. هنگاميكه كامپيوتر به حالت تغيير بــه در آن در حين رانندگي، عيب

تر ضــبط در حافظــه كــامپيو DTCمراجعه كنيد) تغيير حالت دهد، كــد عيــب  EC-540وضعيت موقت (به 
 خواهد شد. هر چند در حالت سفر اول باشد. 

 يابي مربوط به گازهاي خروجياطالعات عيب
 سفر اول  DTCو كد عيب  DTCكد عيب 

باشد)، مربوط به نتايج عيب يابي مي DTCكد عيب سفر اول (كه شماره كد عيب آن مانند كد عيب 
. اگر حافظه كامپيوتر قبالً پاك شده هوشمند انجام شده در آخرين بار به نمايش در خواهد آمد

 باشد و كد عيب سفر اول دوباره اتفاق نيافتد، نمايش كد عيب سفر اول بنمايش در نخواهد آمد. 
سفر اول در حافظه كامپيوتر ضبط خواهد شد. اگر عيب  DTCاگر عيبي در سفر اول كشف شود، كد عيب 

لزامات رانندگي براي آن عيب رعايت شده باشد) كشف نشود. (در حالتي كه ا ND2مشابهي در سفر دوم 
سفر اول از حافظه كامپيوتر پاك خواهد شد. اگر عيب مشابهي در سفر دوم كشف شود هم  DTCكد عيب 
در حافظه كامپيوتر ضبط خواهند شد، بعبارت ديگر هنگــامي  DTCسفر اول و هم كد عيب  DTCكد عيب 
شد كه عيب در دو سفر پشت سرهم اتفاق بيافتــد. اگــر  در حافظه كامپيوتر ضبط خواهد DTCكه عيب 

سفر اول ضبط شود و عملي غير قابل عيب يابي بين سفر اول و دوم انجام شود فقط كد عيب  DTCعيب 
ضبط شده سفر اول همچنان باقي خواهد ماند. در موارد تغيير به وضعيت موقت، كد عيــب در حافظــه 

 ر سفر اول باشد. كامپيوتر باقي خواهد ماند حتي اگر د
يابي نحوه پاك كردن اطالعات عيب«يابي مربوط به گازهاي خروجي در روشهاي پاك كردن اطالعات عيب

(سفر اول) كشف شود،  DTCشرح داده شده است. هنگاميكه كد عيب    EC» مربوط به گازهاي خروجي
ل) و مجموعه اطالعات ثابت (سفر او DTCآنرا كنترل كرده، چاپ كرده يا يادداشت كنيد سپس كد عيب 

روش «مراجعه كنيد. سپس    ECپاك كنيد، به » ترتيب انجام كار« IIرا بنحو ذكر شده در مرحله 
را براي تكرار شدن مجدد عيب انجام دهيد. اگر عيب » كنترل عملي كلي«يا » DTCتائيد كد عيب 

 مجددًا تكرار شد، مورد نياز به تعمير دارد. 
 سفر اول DTCو كد عيب  DTCب نحوه خواندن كد عي

 هاي زير بخوانيد. توانيد با روشسفر اول را مي DTCو كد عيب  DTCكد عيب 
  -IIبدون دستگاه كانسالت         

در حالــت آزمــايش  MILرا با چهار رقم بوسيله روشن شدن چراغ اعــالم عيــب  DTCكامپيوتر كد عيب 
 او مانند آنه .,0100,0115,0340,1335دهد. مثال: ش مييابي هوشمند) نماي(نتايج عيب II-يابيعيب

  -IIبا دستگاه كانسالت         
 ,P0100نمايش خواهد داد. مثــال: » SELF-DIAG RESULTS«را در حالت  DTCكد عيب  -IIدستگاه كانسالت

P0115, P0340, P1335, ها (دستگاه كانسالتو مانند آنII-  را نشــان همچنــين اجــزا و سيســتمهاي معيــوب
 دهد).مي
  باشد. شماره كد عيب سفر اول مشابه شماره كد عيب مي 
   وجود كد عيبDTC يــابيباشد. هر چند كامپيوتر در حالت آزمايش عيبحاكي از وجود عيب مي- II 

 يابي هوشمند) وقوع عيب در حال حاضر يا وقوع آن در گذشته (نتايج عيب
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تواند وضــعيت عيــب را بنحــو مي -IIكند. دستگاه كانسالت نمي و برگشت آن به وضعيت معمول را مشخص
(در صــورت موجــود بــودن)  -IIذكر شده در زير شناسائي كند. بنابراين استفاده از دستگاه كانسالت

 شود. توصيه مي
ســفر اول در زيــر نشــان  DTCو كد عيب  DTCبراي كد عيب  -IIيك نمونه از نمايش دستگاه كانسالت 

يابي هوشمند سفر اول از يك ايراد در حالت نتايج عيب DTCيا كد عيب  DTC. كد عيب داده شده است
بيانگر تعداد دفعاتي است كه بــا  (TIME)نمايش داده شده است. اطالعات زمان  -IIدر دستگاه كانسالت

 خودرو پس از كشف آخرين عيب رانندگي شده است. 
 خواهد بود. » 0«ايم) در زمان وقوع كشف شود، زمان (ت DTCاگر كد عيب 

 خواهد بود. » 1t«اگر كد عيب سفر اول در كامپيوتر ضبط شده باشد. زمان (تايم) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعه اطالعات ثابت و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول
كامپيوتر وضعيت خودرو در حال رانندگي مانند وضــعيت سيســتم بنــزين، مقــدار محاســبه شــد بــار 

ت مايع خنك كننده موتور، تصحيح كوتاه مدت سيستم بنزين، تصحيح بلند مــدت الكتريكي، درجه حرار
سيستم بنزين، دور موتور، سرعت خودر، مقدار باز بودن دريچه گاز، برنامه پايــه سيســتم بنــزين 

كند. اطالعات ضبط شده در حافظــه كــامپيوتر ودرجه حرارت هواي ورودي را در زمان كشف عيب ضبط مي
 نامند. سفر اول را مجموعه اطالعات ثابت سفر اول مي همراه با كد عيب

، مجموعه اطالعات ثابت ناميده شــده و در دســتگاه  DTCاطالعات ضبط شده همراه با اطالعات كد عيب 
 مراجعه كنيد.    ECآيد. براي شرح به بنمايش در مي -IIكانسالت 

ت ســفر اول، قابــل نگهــداري در فقط يكي از دو مجموعه اطالعات ثابــت يــا مجموعــه اطالعــات ثابــ
سفر اول در كامپيوتر ضبط  DTCب باشد. مجموعه اطالعات ثابت سفر اول همراه با كد عيكامپيوتر مي

سفر اول ديگري كشف شود، مجموعه اطالعات ثابــت ســفر اول نيــز نــو  DTCشود. حال اگر كد عيب  مي
تر ضبط شــود، مجموعــه اطالعــات ه كامپيوشود، هر چند هر زمان كه مجموعه اطالعات ثابت در حافظمي

ثابت سفر اول ديگر قابل ضبط نيست. بخاطر داشته باشيد فقط يك ســري از مجموعــه اطالعــات ثابــت 
 باشد. قابل نگهداري در كامپيوتر مي

اگر يك مجموعه اطالعات ثابت درحافظه كامپيوتر ضبط شود و مجددًا مجموعــه اطالعــات ثابــت ديگــري 
اولين مجموعه اطالعات ثابت ضبط شده تغيير نيافتــه ودر حافظــه كــامپيوتر بــاقي اتفاق بيافتد، 

 خواهد ماند. 
هم مجموعه اطالعات ثابت سفر اول و هم مجموعه اطالعات ثابت (همــراه بــا كــدهاي عيــب آنهــا) در 

ك نحوه پــا«هاي پاك كردن حافظه كامپيوتر در شوند. روشهنگام پاك كردن حافظه كامپيوتر، پاك مي
 شرح داده شده است.  EC، » يابي مربوط به گازهاي خروجيكردن اطالعات عيب

 نحوه پاك كردن اطالعات عيب يابي مربوط به گازهاي خروجي 
  -IIبا دستگاه كانسالت      DTC نحوه پاك كردن كد عيب 

وئيچ را پس از تعميرات باقي مانده باشد، حتمًا يكبار ســ» ON«اگر سوئيچ خودرو در حالت باز  . 1
 ثانيه صبر كنيد سپس آنرا دو مرتبه باز كنيد. (با موتور خاموش). 10حداقل » . OFF«ببنديد 

2 .  »ENGINE « .را لمس كنيد 
3 .  »SELF-DIAG RESULTS « .را لمس كنيد 
4 .  »ERASE « را لمس كنيد. (كد عيبDTC (.در كامپيوتر پاك خواهد شد 
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تــوان بــا ه گازهــاي خروجــي در كــامپيوتر را مييابي مربوط بالعات عيب، اط -IIبا دستگاه كانسالت
 در حالت (مد) » ERASE«انتخاب 

»SELF-DIAG RESULTS « .پاك نمود 
 )-II(         بدون دستگاه كانسالت DTCنحوه پاك كردن كد عيب 

ار سوئيچ را پس از تعميرات باقي مانده باشد، حتمًا يكب» ON«اگر سوئيچ خودور در حالت باز  . 1
(بــا موتــور » ON«ثانيه صبر كنيد. سپس آنرا دو مرتبه باز كنيد.  10حداقل » . OFF«ببنديد.
 خاموش).

 با استفاده از سوكت ارتباط اطالعــات Iبه حالت (مد)  IIيابي را از حالت (مد) حالت (مد) عيب . 2
 روجي در كــامپيوتر رايابي مربوط به گازهاي خ) مراجعه كنيد. اطالعات عيبECتغيير دهيد (به 

 توان با تغيير حالت (مد) آزمايش عيب يابي پاك نمود. مي
  ســاعت پــاك  24دود يابي مربوط به گازهاي خروجي پس از حاگر برق باطري قطع شود، اطالعات عيب

 خواهد شد. 
 ستفاده از دستگاه كانسالت يابي مربوط به گازهاي خروجي با اپاك كردن اطالعات عيبII- تــر راحت

 باشد. رتباط اطالعات مييابي با استفاده از سوكت او سريعتر از تغيير حالت آزمايش عيب
   .اطالعات زير با پاك كردن حافظه كامپيوتر پاك خواهد شد 
  DTCكدهاي عيب  )1
 كدهاي عيب سفر اول   )2
 مجموعه اطالعات ثابت   )3
 مجموعه اطالعات سفر اول  )4
 اطالعات ديگر  )5

ارائه كد عيب بعنوان مثال شرح داده شده است. حتمًا توجه داشته باشيد كه  هاي واقعي كار باروش
ها از حافظــه بلكه تمام اطالعات ذكر شده در باال نيز در زمان بكارگيري روش DTCنه تنها كد عيب 
 شوند. كامپيوتر پاك مي
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  (MIL)چراغ اعالم عيب 
 شرح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ار گرفته است. چراغ اعالم عيب در صفحه نمايشگر قر
چرخانيده شود بدون آنكه موتور روشن  ONچراغ اعالم عيب هنگاميكه سوئيچ خودرو بحالت روشن  . 1

 گيرد. ي كنترل سالم بودن المپ چراغ مورد استفاده قرار ميشود. اين كار براباشد، روشن مي
    اگر چراغ اعالم عيبMIL  روشن نشود بهEL    چراغهاي هشدار يا ،EC   عه كنيد. مراج 
  بايد خاموش باشد.  MILپس از روشن شدن موتور، چراغ اعالم عيب   . 2

 كامپيوتر ايراد پيدا كرده است.  (CPU)روشن باقي بماند پردازشگر  MILاگر چراغ          
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 ياب هوشمند خودرو هاي سيستم عيبعملكرد
 دهد. ياب هوشمند خودرو چهار عمل زير را انجام ميسيستم عيب

ت (مد) حال
 عيب يابي 

وضعيت سوئيچ 
و موتور 

 خودرو
  

سوئيچ خودرو  Iحالت (مد) 
در حالت روشن 

ON  
 
 

 موتور خاموش 
 
 
 

را از  MILاين عمل چراغ اعالم عيب  كنترل چراغ 
نظر آسيب ديدگي (سوختگي، قطع مدار و 

 كند. مانند آن) كنترل مي
روشن نشد، مدار چراغ  MILاگر چراغ 

MIL م عيب) را كنترل كنيد. (به (اعال
EC  .(مراجعه كنيد 

 موتور روشن 
 
 
 

باشد. اين عمل كار عادي سيستم مي اعالم عيب 
هنگاميكه پردازشگر كامپيوتر ايراد 

روشن خواهد شد  MILپيدا كند، چراغ 
 تا راننده را از كشف عيب آگاه كند. 

 IIحالت (مد) 
 

سوئيچ خودرو 
در حالت روشن 

ON  
 
 

 ور خاموش موت
 
 
 

و كدهاي عيب سفر اول  DTCكدهاي عيب  نتايج عيب يابي هوشمند
DTC  بنمايش در آمده و قابل خواندن
 شوند. مي

 موتور روشن 
 
 
 

نظارت سنسور حرارتي 
 1*(جلو)  1اكسيژن 

دهد تا نظارت سنسور اين عمل اجازه مي
(جلو) بر وضعيت  1حرارتي اكسيژن 

ا غليظ) مخلوط بنزين هوا (رقيق ي
 خوانده شود. 

 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي 1*
  DTCچشمك زدن چراغ اعالم عيب بدون كد 

ممكن است در  MILعيب يابي قرار داشته باشد، چراغ اعالم عيب  IIاگر كامپيوتر در حالت (مد) 
استفاده از يابي را با هنگام روشن بودن موتور فالش بزند، در اينصورت حالت (مد) آزمايش عيب

 كنترل كنيد.    EC، » يابينحوه تغيير حالت (مد) آزمايش عيب«دستورالعمل 
) و اعمال باال بعدًا توضيح داده خواهد شد. يابي (عملكردنحوه تغيير حالت (مدهاي) آزمايش عيب

 مراجعه كنيد). EC-494(به 
 حافظه كامپيوتر پاك خواهد شد. ردن كيابي مربوط به گازهاي خروجي زير در هنگام پاك اطالعات عيب

 DTCكدهاي عيب  )1
 سفر اول  DTCكدهاي عيب   )2
 مجموعه اطالعات ثابت   )3
 مجموعه اطالعات ثابت سفر اول   )4
 موارد ديگر   )5
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 يابي نحوه تغيير حالت (مد) آزمايش عيب
 

 نيست *ر                                                            
 است *ر                

 
 

   نيست *ر                     
 

           
           
 است *ر                 نيست *ر              

 
 نيست *ر                           است *ر   

 
 است *ر             

 
 

 است *ر           است *ر             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حافظه كامپيوتر) (پاك كردن                          
 
 
 
  .تغيير حالت (مد) در زمان روشن بودن موتور امكان پذير نيست 
 يابي سوئيچ خودرو بسته شود هنگاميكه در زمان عيبOFF  برق ورودي كامپيوتر پس از 

 ثانيه افت خواهد كرد.  10      
 خواهد گشت.  باز  Iيابي يابي بطور اتوماتيك به حالت آزمايش عيبحالت عيب      

 
 
 
 
 
 

*1 :EC-818  *2 :EC-491  *3 :EC-818  *4 :EC-540            رضايت بخش *ر = 
 

 ـ كنترل چراغ Iيابي حالت آزمايش عيب
روي صفحه نمايشگر بايد روشن باقي بماند، اگر خاموش باقي مانــد،  MILدر اين حالت (مد)، چراغ 
 يا به (چراغهاي هشدار)  EL-160چراغ را كنترل كنيد. به 

EC-818 .مراجعه كنيد 
 هشدار عيب  – Iيابي حالت آزمايش عيب

 
MIL وضعيت 
 هنگاميكه پردازشگر كامپيوتر ايراد پيدا كند. روشن
 ايرادي وجود ندارد خاموش

 يابي هوشمندحالت نتايج عيب – IIيابي حالت (مد) عيب
 MILول، بوسيله تعداد چشمك چراغ و كد اعالم عيب سفر ا DTCدر اين حالت (مد) ، كد اعالم عيب 

 آيد. بنمايش در مي
 شود. توضيح داده مي DTCبعنوان مثال نحوه خواندن يكي از كدها 

 
 
 
 
 
 
 

 
 سوئيچ خودرو را باز

 (موتور را  ONكنيد 
 روشن نكنيد)

را  MILمدار چراغ سوكت يا دسته سيم را 

حالت (مد) آزمايش 

كنترل چراغ  – Iحالت (مد) 
  MIL .*2اعالم عيب 

بايد   MILچراغ اعالم عيب 
د ش شن ر

 سوكت ارتباط
 اطالعات

 
را  IGNو  CHKسرسيمهاي 

با سيم آزمايش مناسب بهم 
 وصل كنيد. 

بايد خاموش  MILچراغ 
د ش

 DDLو  MILمدارهاي 
  3*را كنترل كنيد. 

دسته سيم يا سوكت را 

حالت (مد) آزمايش 
نظارت سنسور  IIيابي عيب

ژ ا )1ا ل )

 ثانيه صبر كنيد.  2حداقل 

تغيير به وضعيت 
موقت كامپيوتر را 

4*ل با سيم آزمايش مناسب 
را  CHKو  IGNسرسيمهاي 

كن ل ثانيه صبر كنيد. 2حداقل

آزمايش مناسب را جدا سيم 

حالت (مد) آزمايش 
نظارت سنسور  IIيابي عيب

( ل ) ژن اك ت ا

با سيم آزمايش مناسب 
را  CHKو  IGNسرسيمهاي 

كن ل
ثانيه صبر كنيد. 2حداقل

سيم آزمايش مناسب را جدا 

 سوكت ارتباط
 اطالعات

 
 

ب را جدا سيم آزمايش مناس
 كنيد.  

 
حالت (مد) آزمايش 

يابي نتايج عيب IIيابي عيب
ن ش

 سوكت ارتباط
 اطالعات

 

 ثانيه صبر كنيد.  2حداقل 

اگر در اين زمان سيم آزمايش مناسب جدا شود،                           
 سوكت ارتباط

ن پاك خواهد                          از حافظه پشتيبا DTCيابي كه عيب
 اطالعات

. شد
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» صفر«هاي مكرر هريك از ارقام كد چهار رقمي تشخيص داد. عدد توان با فالشكد هر عيب را مي
نيه ثا 0.6ثانيه روشن  0.6ثانيه ( 1.2فاصله زماني شود. رقم هزارگان با بوسيله ده فالش مشخص مي
 آيد. خاموش) به نمايش در مي

 آيد. ثانيه خاموش) به نمايش در مي 0.3روشن و  0.3( 0.6رقم صدگان با فاصله زماني 
افتد. اي اتفاق ميتغيير از هر رقم يك شماره به رقم ديگر با فاصله زماني خاموش بودن يك ثانيه

بعد از نمايش رقم قبل شروع خواهد شد. تغيير از يك كد به كد  1.3هاي رقم بعدي فالش بعبارت ديگر
آيد. بنابراين تمام عيوب كشف شده اي خاموش بودن بنمايش در ميثانيه 1.8ديگر با فاصله زماني 

ت به نبود عيب اشاره دارد. (به فهرس» DTC »0000شوند. كد عيب بوسيله كدهاي آنها دسته بندي مي
 مراجعه كنيد)  EC-453كدهاي عيوب، 

 (نتايج عيب يابي هوشمند)  IIيابي نحوه پاك كردن كد در حالت (مد) آزمايش عيب
به حالــت  IIيابي ا تغيير از حالت (مد) عيبتوان از حافظه پشتيبان كامپيوتر برا مي DTCكد عيب 

  ]مراجعه كنيد. EC-493 يابي،نحوه تغيير حالت (مد) عيب«به  [پاك نمود.  I(مد) عيب 
   اگر برق باطري قطع شود، كد عيبDTC  ساعت از حافظه پشــتيبان پــاك خواهــد  24بعد از حدود

 شد. 
  يابي باشيد. مراقب پاك كردن كد عيب قبل از شروع عيب 
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 (جلو)  1نظارت سنسور حرارتي اكسيژن  – IIيابي حالت (مد) عيب
 1ت (رقيق يا غليظ) كــه بوســيله سنســور حرارتــي اكســيژن در اين حالت كد عيب وضعيت مخلوط سوخ

 دهد. شود را نشان مي(جلو) نظارت مي

 MILچراغ اعالم عيب 
وضعيت مخلوط سوخت در گازهاي 

 اگزوز 
وضعيت كنترل ولتاژ برگشتي 

 نسبت هوا/ بنزين
 رقيق روشن

 سيستم مدار بسته 
 غليظ خاموش

بحالت روشن يا خاموش  *
 ماندباقي مي

 سيستم مدار باز  در هريك از وضعيتها

 كند. : درست وضعيت قبل از تغيير به حالت مدار باز را نگهداري مي*
 IIيــابي (جلو) ، موتــور را در حالــت آزمــايش عيب 1براي كنترل كردن عمل سنسور حرارتي اكسيژن 

بــدون  rpm 2000ور روشن و آنرا تا رسيدن عقربه نمايشگر به وسط صفحه گرم كنيد. به موتــور در د
بــيش از  MILدقيقه گاز دهيد. سپس از روشن شدن چراغ اعالم عيب  2وجود بار روي موتور براي مدت 

 (بدون وجود بار روي موتور) مطمئن شويد.  rpm 2000ثانيه در دور  10بار در مدت  5
 هد شد. شروع خوا 1(جلو) توسط كامپيوتر از سنسور خورجين  1نظارت سنسور حرارتي اكسيژن 

 يا بالعكس  2به سنسور خورجين  1نحوه تغيير از حالت نظارت سنسور خورجين 
  .روش زير بايد با موتور روشن انجام شود 

 سوكت ارتباط اطالعات را بهم وصل كنيد.  IGNو  CHKبا سيم آزمايش مناسب سرسيمهاي  . 1
 ثانيه صبر كنيد.  2حداقل   . 2
 سوكت ارتباط اطالعات را جدا كنيد.  IGNو  CHKسيم آزمايش مناسب بين سرسيمهاي   . 3
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  -IIدستگاه كانسالت
   -IIروش بازرسي با دستگاه كانسالت

  OFFسوئيچ خودرو را ببنديد.  . 1
را به سوكت ارتباط اطالعات (واقع در  -IIدستگاه كانسالت  . 2

 زير جلو داشبورد سمت راننده) وصل كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ONو را باز كنيد . سوئيچ خودر . 3
4 . »START « .را لمس كنيد 
 
 
 
 
 
 
 
5 . »ENGINE « .را لمس كنيد 
 
 
 
 
 
 
 
يابي را برحسب روش سرويس آن هاي آزمايش عيبهريك از حالت . 6

 آزمايش انجام دهيد. 
براي اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه 

  مراجعه كنيد.  -IIكانسالت 
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 برد قطعات اجزاء كنترل / سيستم كنترل موتور موارد كار

 موارد

 حالت مد آزمايش عيب يابي 

كمك 
در 
 كار

يابي نتايج عيب
 هوشمند

نظارت بر 
 اطالعات 

نظارت بر 
اطالعات 
 (مشخصات)

آزمايش 
كد  فعال

عيب 
DTC 

مجموعه 
اطالعات 
ثابت 

*2

ر
و
ت
و
م
 
ل
ر
ت
ن
ك
 
ء
ا
ز
ج
ا
 
ت
ا
ع
ط
ق

 

ي
د
و
ر
و

 

 سنسور موقعيت ميل لنگ
 (موقعيت)

 × × × × 
 

سنسور موقعيت ميل لنگ 
  × × × ×  (مرجع)

سنسور مقدار هواي ورودي 
  × ×  ×  به موتور

سنسور مايع خنك كننده 
 × × × × ×  موتور

 1سنسور حرارتي اكسيژن 
 1*(جلو) 

 ×  × ×  

 2سنسور حرارتي اكسيژن 
 1*(عقب) 

   × ×  

  × × ×   سنسور سرعت خودرو
  × × × ×  سنسور موقعيت دريچه گاز
سنسور درجه حرارت باك 

 × × ×    بنزين

  × ×    سنسور فشار مطلق
سنسور دماي گاز بازيافتي 

 3*اگزوز 
   × ×  

  × × ×   سنسور دماي هواي ورودي
     ×  سنسور ضربه داخلي موتور 

سوئيچ خودرو (سيگنال 
 استارت)

   × ×  

كليد (فشنگي) بسته بودن 
 دريچه گاز

(سيگنال سنسور موقعيت 
 دريچه گاز)

   × ×  

  × ×    كليد اركانديشن
كليد (فشنگي) پارك / خالص 

(PNP) 
   × ×  

كليد (فشنگي) فشار روغن 
  × ×    هيدروليك فرمان

  × ×    ولتاژ باطري 
كليد (فشنگي) دماي هواي 

  × ×    بيرون

  × ×    سيگنال بار روي موتور 
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 موارد

 حالت مد آزمايش عيب يابي 

كمك 
در 
 كار

يابي نتايج عيب
 هوشمند

نظارت بر 
 اطالعات 

نظارت بر 
اطالعات 
 (مشخصات)

آزمايش 
كد  فعال

عيب 
DTC 

مجموعه 
اطالعات 
ثابت 

*2

ر
و
ت
و
م
 
ل
ر
ت
ن
ك
 
ء
ا
ز
ج
ا
 
ت
ا
ع
ط
ق

 

ي
د
و
ر
و

 

 × × ×   انژكتورها
انزيستور قدرتي (تايم تر

 × × ×    جرقه)

شير كنترل هواي دور آرام 
شير كمكي كنترل هواي  /

 دور آرام 
   × × × 

شير برقي كنترل مقدار 
 × × ×    بخارات بنزين كنيستر

  × ×    رله اركانديشن
 × × ×   × رله پمپ بنزين 
 × × ×  ×  فن خنك كننده 

گاز شير كنترل مقدار 
 × × ×    بازيافتي اگزوز

گرم كن سنسور حرارتي 
 1*(جلو)  1اكسيژن

   × ×  

گرم كن سنسور حرارتي 
 1*(عقب)  2اكسيژن

   × ×  

شير برقي كنترل شير كنترل 
 × × ×    چرخش هواي موتور

شير برقي كنترل مكش 
متغيير هواي ورودي به 

 موتور
   × × × 

ده دسته موتور كنترل ش
 × × ×    الكترونيكي 

مقدار بار محاسبه شده روي 
  × × ×   موتور

 قابل انجام ×: 
 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي 1*
باشد. موارد روي : اين حالت شامل مجموعه اطالعات ثابت سفر اول يا مجموعه اطالعات ثابت مي2*

ثابت اطالعات فقط اگر كد عيب سفر اول يا  در حالت (مد) مجموعه -IIصفحه نمايشگر دستگاه كانسالت
 مراجعه كنيد.    ECشود. براي شرح به كد عيب كشف شود، ظاهر مي

 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي براي آمريكاي التين3*
 عملكرد

 عملكرد يابي حالت (مد) عيب

 كمك در كار 
ال سازد تا بتواند با دنبها را قادر مياين حالت (مد) تكنسين

بعضي از تجهيزات را سريعتر  -IIكردن نمايش روي دستگاه كانسالت
 تر تنظيم نمايند. و دقيق

 يابي هوشمندنتايج عيب
يابي هوشمند مانند كد عيب سفر اول، كدهاي عيب و نتايج عيب

توان مجموعه اطالعات سفر اول يا مجموعه اطالعات ثابت را مي
 1*بسرعت خوانده و پاك نمود. 

 باشد. اطالعات ورودي/ خروجي كامپيوتر قابل خواندن مي ت بر اطالعات نظار

 نظارت بر اطالعات (مشخصات)
هاي برنامه اصلي سوخت، ولتاژ برگشتي شير مشخصات ورودي/ خروجي

 توان خواند. و ديگر اطالعات موارد نظارت را مي AF, AFMكنترل 

 آزمايش فعال 

 -IIحالت دستگاه كانسالتحالت آزمايش عيب يابي كه در آن 
ها را بدون استفاده از تواند بعضي از عمل كنندهمي

كامپيوترهاي خودرو حركت داده و يا بعضي از پارامترها را در 
 هاي خاصي تغيير دهد. محدوده

 باشد. شماره فني كامپيوتر قابل خواندن مي شماره فني كامپيوتر
 هد شد. خروجي زير پس از پاك كردن حافظه كامپيوتر پاك خوايابي مربوط به گازهاي : اطالعات عيب1*

)   4    )   مجموعه اطالعات ثابت3    )   كدهاي عيب سفر اول2    )    كدهاي عيب1
 مجموعه اطالعات ثابت سفر اول

 )     موارد ديگر 5
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 حالت (مد) كمك در كار 
 كاربري وضعيت و كارهاي الزم موارد اعمال
موقعيت تنظيم كليد (فشنگي) 

دريچه گاز/ تنظيم سنسور 
 موقعيت دور آرام دريچه گاز

  به بازرسي اساسي در كتاب
 مراجعه و از آن پيروي كنيد. 

در هنگام تنظيم موقعيت دور 
 آرام دريچه گاز 

پمپ بنزين بوسيله لمس   آزاد كردن فشار بنزين
»START « در هنگام كار در دور

آرام متوقف خواهد شد.پس از 
ر، چند بار با توقف موتو

 استارت موتور را بگردانيد.

در هنگام آزاد كردن فشار 
هاي سيستم بنزين از لوله

 بنزين 

يادگيري مقدار هواي دور 
 آرام 

  مقدار هواي دور آرام كه
موتور را در محدوده مشخصي 

كند، در حافظه نگهداري مي
 كامپيوتر ضبط خواهد شد. 

در هنگام يادگيري مقدار هواي 
 ام دور آر

ضريب نسبت مخلوط سوخت   كنترل يادگيري 
(يادگيري) به ضريب اوليه 

 بازگشت خواهد كرد. 

هنگام آزاد كردن فشار بنزين 
 هاي سيستم بنزين از لوله

 در هنگام تنظيم دور آرام  وضعيت دور آرام   تنظيم دور آرام هدف
تنظيم زمان (تايم) جرقه 

 هدف
  زمان (تايم) در هنگام تنظيم  وضعيت دور آرام

 جرقه هدف 
پس از تنظيم، زمان (تايم) 
جرقه را بوسيله استفاده از 

 چراغ تايم تائيد كنيد. 
 : انجام اين عمل در موارد معمول روش سرويس ضروري نيست. *

 يابي حالت (مد) آزمايش عيب
 كد عيب و كد عيب سفر اول 

 » سفر اول DTCو كد عيب  DTCكد عيب « با توجه به موارد 
        (EC-453)مراجعه كنيد. » كد عيوب«به فهرست 

 مجموعه اطالعات ثابت و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول
موارد مجموعه 
 1*اطالعات ثابت 

 شرح 

DIAG TROUBLE CODE 
[PXXX] 

  قطعات اجزاء كنترل / سيستم كنترل كه داراي كد عيب باشد به شكل
(PXXXX) يابي ـ ضميمة به شكل عيب آيد. (مراجعه شودبه نمايش در مي

(EC-453
FUEL SYS-B1*2*3  »آيد. در لحظه كشف عيب به نمايش در مي» وضعيت پاشش سيستم بنزين 

 د آمد. هاي (مدهاي) زير بنمايش در خواهيكي از حالت 
     »MODE 2 : « مدار باز بعلت كشف عيب در سيستم 
     »MODE 3 : «ليظ بودن بعلت نياز مدار باز بعلت وضعيت رانندگي (غ

 به قدرت، غليظ بودن بعلت كم كردن شتاب)
     »MODE 4 : « استفاده از سنسور / سنسورهاي  –مدار بسته

 بعنوان ولتاژ برگشتي براي كنترل سرعت اكسيژن،
     »MODE 5 : « عدم تامين شرايط تاكنون براي تغيير به  –مدار باز

حالت مدار بسته

FUEL SYS-B2*2*3 

CAL/LD VALUE [%]  آيد. مقدار بار محاسبه شده در لحظه كشف عيب به نمايش در مي 
COOLANT TEMP [ºC] or 

[ºF] 
   درجه حرارت مايع خنك كننده موتور در لحظه كشف عيب به نمايش در

 آيد. مي
S-FUEL TRIM-B1 [%] *3  »آيد. در لحظه كشف عيب به نمايش در مي» تنظيم كوتاه مدت سوخت 

  تنظيم كوتاه مدت سوخت، تصحيح كردن ولتاژ برگشتي بصورت ديناميكي يا
 S-FUEL TRIM-B2 [%] *3 دهد. نشان مي ائي بر روي برنامه اصلي سوخت رالحظه

L-FUEL TRIM-B1 [%] *3  »آيد. در لحظه كشف عيب به نمايش در مي» تنظيم بلند مدت سوخت 
 ژ برگشتي بصورت بسيار بطئي تنظيم بلند مدت سوخت، تصحيح كردن ولتا

تر از تنظيم كوتاه مدت سوخت بر روي برنامه اصلي سوخت را نشان 
 دهد. مي

L-FUEL TRIM-B2 [%] *3 

ENGIN SPEED [rpm]  آيد. دور موتور در لحظه كشف عيب به نمايش در مي 
VHCL SPEED [km/h] ro 

[mph] 
 د. آيسرعت خودرو در لحظه كشف عيب به نمايش در مي 

ABSOL TH-P/S [%] or 
[degee] 

 آيد. مقدار باز شدن دريچه گاز در لحظه كشف عيب به نمايش در مي 

B/FUEL SCHDL [msec]  آيد. برنامه اصلي سوخت در لحظه كشف عيب به نمايش در مي 
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موارد مجموعه 
 1*اطالعات ثابت 

 شرح 

INT/A TEMP SE [ºC] or 
[ºF]

  آيد. وتور در لحظه كشف عيب به نمايش در ميدماي هواي ورودي به م 

 باشد. : موارد مشابه موارد مجموعه اطالعات ثابت سفر اول مي1*
 دهد. را نمايش مي 2خورجين » B2-«و  1خورجين » B2-«(ماكسيما)،  A33: در مدل 2*
 : براي مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي 3*

 حالت (مد) نظارت بر اطالعات
نظارت  موارد مورد

 ]واحد [
هسيگنال
اي 

ورودي 
كامپيوت

 ر

هسيگنال
اي اصلي 

 مالحظات  شرح 

ENG SPEED [rpm]   

  سرعت موتور، از طريق
محاسبه سيگنال مرجع 

) سنسور 120(سيگنال 
موقعيت ميل لنگ (مرجع) 

 شود.نشان داده مي

 

CKPS-RPM (POS) 
[rpm] 

  

  سرعت موتور از طريق
 محاسبه سيگنال موقعيت

) سنسور 1(سيگنال 
موقعيت ميل لنگ 

(موقعيت) نشان داده 
 شود. مي

  در دورهاي كمتر از
دور آرام دقت محاسبه 

 كم خواهد شد. 
   در صورت قطع شدن

سيگنال در هنگام 
روشن بودن موتور 

ممكن است مقدار غير 
معمولي نشان داده 

 شود.

POS COUNT   

 هاي صفحه تعداد دندانه
/  ويل)سيگنال (فالي

درايو پليت) را در يك 
دور موتور را نشان 

دهد.مي

 

MAS A/F SE-B1 [V]   
  سيگنال ولتاژ سنسور

مقدار هواي ورودي به 
 دهد. موتور را نشان مي

 هنگاميكه موتور متوقف
مقدار معيني شود،

نشان داده خواهد شد. 

COOLAN TEMP/S 
[ºC] or [ºF] 

  

  مقدار دماي مايع خنك
تور (معين شده كننده مو

بوسيله سيگنال ولتاژ 
سنسور درجه حرارت مايع 
خنك كننده موتور) را 

 دهد. نشان مي

  هنگاميكه مدار سنسور
دماي مايع خنك كننده 

موتور قطعي يا 
اتصالي داشته باشد، 
كامپيوتر به حالت 

تغيير به وضعيت موقت 
شود،  لذا در وارد مي

اين حالت درجه حرارت 
له محاسبه شده بوسي

كامپيوتر نشان داده 
 شود. مي

HO2S1 (B1) [V]*1      سيگنال ولتاژ سنسور
(جلو)  1حرارتي اكسيژن 
 شود. نشان داده مي

 

HO2S1 (B2) [V]*1   

HO2S2 (B1) [V]*1     سيگنال ولتاژ سنسور
(جلو)  2حرارتي اكسيژن 
 شود. نشان داده مي

 

HO2S2 (B2) [V]*1   

HO2S1 MNTR (B1)*1 
[RICH/LEAN] 

  

  سيگنال سنسور حرارتي
(جلو) را در  1اكسيژن 

حال كنترل سيگنال 
 –برگشتي نسبت هوا 

 RICHدهد. بنزين نشان مي
. بمعني غليظ بودن …

مخلوط هوا و بنزين بوده 
و كنترل در حال تغيير 

تر آن به مخلوط رقيق
. بمعني … LEANباشد. مي

رقيق بودن مخلوط هوا و 
ن بوده و كنترل در بنزي

حال تغيير آن به مخلوط 
 باشد. غليظ تر مي

  بعد از باز كردن
، (ON)سوئيچ خودرو 

»RICH « تا زمان شروع
كنترل سيگنال برگشتي 
مخلوط هوا و بنزين 

 شود. نشان داده مي
   هنگاميكه سيگنال

برگشتي مخلوط هوا و 
بنزين قفل شود، 

مقداري كه درست قبل 
از قفل شدن وجود 

اشت پيوسته نشان د
 شود. داده مي

HO2S1 MNTR (B2)*1 
[RICH/LEAN] 
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HO2S2 MNTR (B1)*1 
[RICH/LEAN] 

  

  سيگنال سنسور حرارتي
(عقب) را نشان  2اكسيژ 

.بمعني … RICHدهد. مي
كمبود نسبي مقدار 

اكسيژن بعد از سه راهه 
كاتاليستي (منيفولد) 

.بمعني … LEANباشد. مي
بي مقدار زياد بودن نس

اكسيژن بعد از سه راهه 
كاتاليستي (منيفولد) 

باشد.مي

  ،بعد از توقف موتور
مقدار معيني نشان 

 شود. داده مي
HO2S2 MNTR (B2)*1 

[RICH/LEAN] 
  

VHCL SPEED SE 
[km/h] or [mph] 

  
  سرعت خودرو بر حسب

محاسبه سيگنال سنسور 
سرعت خودرو نشان داده 

شود.مي
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موارد مورد نظارت 

 ]واحد [
هسيگنال
اي 

ورودي 
كامپيوت

 ر

هسيگنال
اي اصلي 

 مالحظات  شرح 

BATTERY VOLT [V]   
  ولتاژ تغذيه شده به

كامپيوتر را نشان 
 دهد.مي

 

THRTL POS SEN [V]   
  سيگنال ولتاژ سنسور

دريچه گاز را نشان 
دهد.مي

 

FUEL T/TMP SE [ºC] 
or [ºF] 

  

  حرارت بنزين، درجه
محاسبه شده از سيگنال 

ولتاژ سنسور درجه حرارت 
باك بنزين را نشان 

دهد.مي

 

INT/A TEMP SE [ºC] 
or [ºF] 

  

  ،درجه حرارت هواي ورودي
محاسبه شده از سيگنال 

ولتاژ سنسور درجه حرارت 
هواي موتور را نشان 

 دهد. مي

 

EGR TEMP SEN [V]*2   

  سيگنال ولتاژ سنسور
درجه حرارت گاز 
 (EGR)بازيافتي اگزوز 

 دهد. را نشان مي

 

START SIGNAL 
[ON/OFF] 

  
  وضعيت خاموش / روشن

[ON/OFF]  سيگنال استارت
 دهد. را نشان مي

   بعد از روشن شدن
بدون در  [OFF]موتور 

نظر گرفتن سيگنال 
استارت نشان داده 

 شود.  مي

CLSD THL POS 
[ON/OFF] 

  

 ور آرام موقعيت د
[ON/OFF]  محاسبه شده

توسط كامپيوتر برحسب 
سيگنال سنسور دريچه گاز 

 دهد. را نشان مي

 

CLSD THL/P SW 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت باز و بسته بودن
[ON/OFF]  مكانيكي كليد

(فشنگي) موقعيت بسته 
بودن دريچه گاز را نشان 

دهد.مي

 

AIR COND SIG 
[ON/OFF] 

  

 وش وضعيت روشن / خام
[ON/OFF]  كليد اركانديشن

كه بر مبناي سيگنال 
اركانديشن تعيين شده 

 دهد.است را نشان مي

 

P/N POSI SW 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت روشن / خاموش
[ON/OFF]  (فشنگي) كليد

را بر  (PNP)پارك خالص 
مبناي سيگنال آن مشخص 

كنيد

 

PW/ST SIGNAL 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت روشن / خاموش
[ON/OFF]  (فشنگي) كليد

فشار روغن هيدروليك 
فرمان را بر مبناي 
سيگنال فشار روغن 

هيدروليك فرمان نشان 
دهد.مي

 

AMB TEMP SW 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت روشن / خاموش
[ON/OFF]  بودن را بر

مبناي سيگنال كليد 
(فشنگي) درجه حرارت 
دهد. هواي بيرون نشان مي

 

IGNITION SW 
[ON/OFF] 

  
 باز و بسته  وضعيت

[ON/OFF]  بودن سوئيچ
 دهد. خودرو را نشان مي

 

INJ PULSE-B1 [msec]     (پالس) پهناي ضربان
واقعي تزريق سوخت را كه 

بوسيله كامپيوتر بر 
هاي ورودي مبناي سيگنال

تصحيح شده است را نشان 
دهد.مي

   در هنگام توقف
موتور مقدار محاسبه 
شده مشخصي نشان داده 

 شود. مي
INJ PULSE-B2 [msec]   
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B/FUEL SCHDL 
[msec] 

  

 »برنامه اصلي سوخت « ،
پهناي ضربان تزريق سوخت 
برنامه شده در كامپيوتر 
را قبل از هرگونه تصحيح 
يادگيري در مرحله اجرا 

 دهد. در خودرو نشان مي

 

IGN TIMING [BTDC]   

  زمان (تايم) جرقه
محاسبه شده بوسيله 

بناي كامپيوتر بر م
هاي ورودي را سيگنال
كند.مشخص مي

  در هنگام توقف موتور
مقدار محاسبه شده 
مشخصي نشان داده 

 شود. مي

IACV-AAC/V [step]   

  مقدار (پله) شير كنترل
شير كمكي كنترل  –هوا 
را كه  (IACV-AAC)هوا 

بوسيله كامپيوتر بر 
هاي ورودي مبناي سيگنال

محاسبه شده است را نشان 
هد.دمي

 

 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



 يابي هوشمند      شرح سيستم عيب
 -II دستگاه كانسالت

55  

 
موارد مورد نظارت 

 ]واحد [
هسيگنال
اي 

ورودي 
كامپيوت

ر

هسيگنال
 مالحظات  شرح اي اصلي 

PURG VOL C/V [%]   

  مقدار كنترل شير برقي
كنترل مقدار بخارات 

بنزين كنيستر كه توسط 
كامپيوتر بر مبناي 

هاي ورودي محاسبه سيگنال
دهد. شده است را نشان مي

 تر شود هرچند مقدار بيش
 شود.منفذ نيز بزرگتر مي

 

A/F ALPHA-B1 [%]*1   
  مقدار متوسط ضريب تصحيح

سيگنال برگشتي نسبت هوا 
بنزين در هر سيكل را  –

 دهد.نشان مي

  در هنگام توقف موتور
مقدار مشخصي نشان 

 شود. داده مي
  اين اطالعات همچنين

شامل كنترل يادگيري 
نزين ب -نسبت هوا

 باشد. مي

A/F ALPHA-B2 [%]*1   

AIR COND RLY 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت كنترل رله
اركانديشن (محاسبه شده 
توسط كامپيوتر بر مبناي 

سيگنال ورودي) نشان 
شود.داده مي

 

FUEL PUMP RLY 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت كنترل رله پمپ
بنزين محاسبه شده توسط 

كامپيوتر بر مبناي 
هاي ورودي را سيگنال
دهد.نشان مي

 

COOLING FAN 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت كنترل فن خنك
دهد كننده را نشان مي
(معين شده بوسيله 

كامپيوتر بر مبناي 
 سيگنال ورودي). 

HIGH …… عملكرد با دور
 تند

LOW …… عملكرد با دور.
 كند
OFF……خاموش..

 

EGR VOL CON/V*2 
[STEP] 

  

  وضعيت كنترل مقدار گاز
اسبه بازيافتي اگزوز مح

شده بوسيله كامپيوتر بر 
هاي ورودي مبناي سيگنال
 دهد.را نشان مي

   هر چه مقدار بيشتر
شود، منفذ نيز بزرگتر 

شود.مي

 

HO2S1 HTR (B1)*1 
[ON/OFF]  

  
  وضعيت روشن / خاموش

بودن گرم كن سنسور 
(جلو)  1حرارتي اكسيژن 

كه بوسيله كامپيوتر بر 
هاي ورودي منباي سيگنال

پيوتر تعيين شده به كام
 دهد. است را نشان مي

 

HO2S1 HTR (B2)*1 
[ON/OFF] 

  

HO2S2 HTR (B1)*1 
[ON/OFF] 

  
  وضعيت روشن / خاموش

بودن گرم كن سنسور 
(عقب)  2حرارتي اكسيژن 

كه بوسيله كامپيوتر بر 
هاي ورودي مبناي سيگنال

به كامپيوتر تعيين شده 
 دهد.است را نشان مي

 

HO2S2 HTR (B2)*1 
[ON/OFF] 

  

CAL/LD VALUE [%]   

 »مقدار محاسبه شده بار «
، حاصل تقسيم مقدار 

جريان هوا در حال حاضر 
به حداكثر جريان هوا را 

دهد.نشان مي

  

ABSOL TH.P/S [%] or 
[degree] 

  

 » سنسور موقعيت مطلق
مقدار باز » دريچه گاز

بودن دريچه گاز كه 
بوسيله كامپيوتر بر 

هاي ولتاژ ي سيگنالمبنا
سنسور موقعيت دريچه گاز 
محاسبه شده است را نشان 

دهد.مي
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MASS AIRFLOW 
[g.m/s] 

  

  مقدار جريان هواي ورودي
به موتور كه بوسيله 
كامپيوتر بر مبناي 
سيگنال ولتاژ سنسور 

مقدار جريان هوا محاسبه 
دهد. شده است را نشان مي

 

ABSOL PRES/SE [V]   
 ولتاژ سنسور  سيگنال

فشار مطلق را نشان 
دهد.مي
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موارد مورد نظارت 

 ]واحد [
هسيگنال
اي 

ورودي 
كامپيوت

 ر

هسيگنال
اي اصلي 

 مالحظات  شرح 

SWRL CONT S/V *1 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت كنترل شير برقي
شير كنترل چرخش هواي 

موتور (كه بوسيله 
كامپيوتر بر مبناي 

هاي ورودي تعيين سيگنال
ده است) را نشان ش
 دهد. مي

 ON … شير كنترل چرخ .
 OFFباشد هوا بسته مي

شير كنترل چرخش هوا …
 باز است.

 

LOAD SIGNAL 
[ON/OFF] 

  

  وضعيت خاموش / روشن
[ON/OFF]  بودن سيگنال

بار الكتريكي و يا كليد 
دهد. چراغ را نشان مي

ON … چراغ مه شكن ..
عقب روشن است و يا كليد 

 OFFن است . چراغ روش
.. چراغ مه شكن عقب …

خاموش است و يا كليد 
 چراغ خاموش است. 

 

TRVL AFTER MIL 
[km] or [Mile] 

  
  مسافت طي شده در طول

زمان روشن بودن چراغ 
MILاعالم عيب

 

FPCM DR VOLT [V]   
  .اين مورد موجود نيست

مقدار مشخصي نشان داده 
 شود. مي

 

VIAS S/V [ON/OFF]   

 ت كنترل شير برقي وضعي
كنترل متغيير هواي 

ورودي موتور (معين شده 
بوسيله كامپيوتر بر 
مبناي سيگنال ورودي) 

 شود. نشان داده مي
 OFF …برقي .شير

كند. متغير كار نميكنترل
ON … شيربرقي..

 كند. متغير كار ميكنترل

 

ENGINE MOUNT 
[IDLE/TRVL] 

  

  وضعيت كنترل دسته موتور
الكترونيكي كنترل شده 

(محاسبه شده بوسيله 
هاي ورودي) نشان سيگنال
 شود. داده مي

 IDLE …… در وضعيت دور..
 آرام 

 TRVL…… در وضعيت حركت

 

IDL A/V LEAN   

  وضعيت يادگيري هواي دور
دهد. آرام را نمايش مي

YET … يادگيري هواي..
دور آرام هنوز شروع 

.. … CMPLTنشده است. 
رام يادگيري هواي دور آ
بطور موفقيت آميز 

بتازگي انجام شده است. 
INCMP … يادگيري ..

هواي دور آرام بطور 
موفقيت آميز انجام 

 نگرفته است. 

 

Voltage [V]    گيري شده ولتاژ اندازه
  گيربوسيله اندازه
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Frequency [msec] or 
[Hz] or [%] 

  
  پهناي ضربان، فركانس يا

سيكل انجام كه بوسيله 
گيري ير، اندازهگاندازه

 شده است. 

   در صورتي كه مورد
گيري قابل اندازه
«#» نباشد عالمت 

 شود. نمايش داده مي
   مقادير همراه با

موقتي «#» عالمت 
هستند آنها مشابه 

اي از ارقام تكه
هستند كه درست قبل 

گيري از آن اندازه
 اند. شده

 : مدل مجهز به ساه راهه كاتاليستي 1*
 هز به سه راهه كاتاليستي براي آمريكاي التين : مدل مج2*

 توجه:
 مايش بطور اتوماتيك حذف خواهد شد. نيابي صدق نكند از مواردي كه درباره خودرو در حال عيب 
  در مدلA33  (ماكسيما) ، عالمت»-B1 « و عالمت  1به معني خورجين»-B2 « 2به معني خورجين 

 باشد. مي
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موارد مورد نظارت 

 ]واحد [

هسيگنال
اي 

ورودي 
كامپيوت

ر

هسيگنال
اي اصلي 

 مالحظات  شرح 

MAS A/F SE-B1 [V]   
 مشخصات سيگنال ولتاژي

سنسور مقدار جريان هواي 
ورودي به موتور نمايش 

 شود. داده مي

  هنگام كار موتور
مشخصات محدوده عمل 

 آيد. به نمايش در مي

B/FUEL SCHDL 
[msec] 

  

»به » برنامه اصلي سوخت
معني پهناي ضربان 

(پالس) برنامه شده در 
كامپيوتر، قبل از 

هرگونه تصحيح يادگيري 
 باشد. روي خودرو مي

   هنگام كار موتور
مشخصات محدوده عمل 

 آيد. به نمايش در مي

A/F ALPHA-B1 [%]     متوسط مقدار ضريب تصحيح
 –ولتاژ برگشتي لنت هوا 
بنزين در هر سيكل را 

 دهد. نمايش مي

   هنگام كار موتور
مشخصات محدوده عمل 

 آيد. به نمايش در مي
   اين اطالعات شامل

اطالعات كنترل 
 –يادگيري نسبت هوا 

 باشد. بنزين نيز مي
A/F ALPHA-B2 [%]   

 توجه:
   .مواردي كه درباره خودرو در حال عيب يابي صدق نكند از نمايش بطور اتوماتيك حذف خواهد شد 
   در مدلA33  (ماكسيما) عالمت»-B1 « و عالمت  1به معني خورجين»-B2 « 2به معني خورجين 

 باشد. مي
 حالت (مد) آزمايش فعال

موارد مورد 
كنترل، تعمير و تنظيم  نظريه  وضعيت  آزمايش

 قطعات 

FUEL INJECTION 

 موتور: به وضعيت
اوليه ايراد بازگشت 

 كنيد. 
  مقدار پاشش سوخت را

با استفاده از 
ياب تغيير تگاه عيبدس

دهيد.

در صورت برطرف شدن 
عالئم عيب به ستون بعد 

 رجوع كنيد. 

  دسته سيم و سوكت 
  انژكتورها 
  سنسور حرارتي اكسيژن

 جلو 

IACV-AAC/V 
OPENING 

 موتور: پس از گرم
كردن به دور آرام 

 بازگشت كنيد. 
  مقدار درصد باز شدن

شير برقي دور آرام 
را با دستگاه 

تغيير  -IIكانسالت
دهيد.

دور موتور بر مبناي 
درصد باز شدن شير 

 كند. تغيير مي

  دسته سيم و سوكت 
  شير برقي و شير كمكي

 دور آرام 

ENG COOLANT 
TEMP 

 موتور: به وضعيت
اوليه ايراد، بازگشت 

 كنيد. 
  مقدار درجه حرارت

مايع خنك كننده 
موتور را با دستگاه 

تغيير  -IIكانسالت
دهيد.

ت برطرف شدن در صور
عالئم عيب به ستون بعد 

 رجوع كنيد. 

  دسته سيم و سوكت 
  سنسور درجه حرارت مايع

 خنك كننده
 انژكتورها 

IGNITION TIMING 

 موتور: به وضعيت
اوليه ايراد بازگشت 

 كنيد. 
  چراغ تايم: وصل

 كنيد. 
  تايم جرقه را با

استفاده از دستگاه 
، ريتارد  -IIكانسالت

كنيد.

رطرف شدن در صورت ب
عالئم عيب به ستون بعد 

 رجوع كنيد. 

  تايم جرقه (اوليه) را
 تنظيم كنيد. 

POWER BAL-ANCE 

 موتور: پس از گرم
كردن به دور آرام 

 بازگشت كنيد. 
  كليد اركانديشن

 »OFFخاموش «
  خالص «دسته دندهN « 
  سيگنال با برق

انژكتورها را تك، تك 
بوسيله دستگاه 

قطع كنيد.-IIكانسالت

موتور بد كار كرده يا 
 شود.خاموش مي

  دسته سيم و سوكت 
 كمپرس 
 انژكتورها 
 ترانزيستور قدرتي 
 شمعها 
 هاي جرقهكويل 

COOLING FAN 

 سوئيچ خودرو را روشن
 كنيد. 

  فن خنك كننده را
بوسيله دستگاه 

و » II- »ONكانسالت
»OFF«.كنيد

فن خنك كننده بكار 
افتاده و از كار 

 افتد. مي

  سيم و سوكتدسته 
  موتور فن خنك كننده 
  رله فن خنك كننده 

FUEL PUMP RELAY 

 سوئيچ خودرو: روشن
ON (موتور خاموش) 

  با استفاده از
رله  -IIدستگاه كانسالت
و » ON«پمپ بنزين را 

»OFF « كرده و بصداي
كاركردن گوش كنيد.

رله پمپ بنزين باعث 
ايجاد صداي كاركردن 

 شود. مي

 ت دسته سيم و سوك 
  رله پمپ بنزين 
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EGR VOL CONT/V*2 

 سوئيچ خودرو: روشن
ON (موتور خاموش) 

  مقدار باز بودن شير
كنترل گاز بازيافتي 

اگزوز را بوسيله 
 -IIدستگاه كانسالت

تغيير دهيد.

عملكرد شير كنترل 
باعث ايجاد  EGRمقدار 
 شود. صدا مي

  دسته سيم و سوكت 
  شير كنترل گاز

 EGRبازيافتي اگزوز 

 
 
 
 
 
 
 
 

موارد مورد 
 آزمايش

كنترل، تعمير و تنظيم  نظريه  وضعيت 
 قطعات 

PURG VOL CONT/V 

 موتور: پس از گرم
كردن، موتور را در 

روشن  rpm 1500دور 
 نگهداريد. 

   مقدار درصد باز
بودن شير برقي كنترل 
مقدار بخارات بنزين 

كنيستر را بوسيله 
 -IIدستگاه كانسالت

تغيير دهيد.

ر موتور بر مبناي دو
درصد باز بودن تغيير 

 خواهد كرد. 

  دسته سيم و سوكت 
  شير برقي 
 

SWIRL CONT SOL 
VALVE*1 

 سوئيچ خودرو : روشن
ON  

  بوسيله دستگاه
شير برقي  -IIكانسالت

» OFF«و » ON«را 
كرده و بصداي عمل 

كردن گوش كنيد.

شير برقي باعث ايجاد 
 شود. صداي عمل كردن مي

 م و سوكت دسته سي 
  شير برقي 

VIAS SOL VALVE 

 سوئيچ خودرو: روشن
ON  

  بوسيله دستگاه
شير برقي  -IIكانسالت

» OFF«و » ON«را 
كرده و بصداي عمل 

كردن گوش كنيد.

شير برقي باعث ايجاد 
 شود. صداي عمل كردن مي

  دسته سيم و سوكت 
  شير برقي 

ENGINE MOUNT-
ING 

 موتور: پس از گرم
را در  كردن موتور

دور آرام روشن 
 نگهداريد. 

  موقعيت دنده: محدوده
»D «(موتور خاموش) 

 با دستگاه كانسالتII- 
، دسته موتور كنترل 
شونده الكترونيكي را 

و » IDLE«هاي به حالت
»RAVEL«.تغيير دهيد

لرزش بدنه برحسب حالت 
دسته موتور كنترل 
شونده الكترونيكي 
 تغيير خواهد كرد.

 وكت دسته سيم و س 
  دسته موتور كنترل

 شونده الكترونيكي

 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي 1*
 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليستي براي آمريكاي التين2*
 
 

يابي در حالت نظارت بر اطالعات (ضبط اطالعات زمان واقعي عيب
 خودرو)

ا را يــابي بــوده و آنهــداراي دو شيوه عيب -IIدستگاه كانسالت
در حالــت نظــارت بــر اطالعــات » SETTING«توان بوسيله لمــس مي
»DATA MONITOR « .انتخاب نمود 
 » AUTO TRIGيابي اتوماتيك عيب« )1
  عيــب در لحظــه اتفــاق در روي صــفحه دســتگاه كانســالتII- 

شود. بعبارت ديگر كد عيب/ كد عيــب ســفر اول و شناسائي مي
له كــامپيوتر قطعه يا مورد معيوب در صورت كشف شدن به وسي

آيــد. در لحظــه كشــف در روي صفحه كانسالت به نمايش در مي
ــامپيوتر،  ــيله ك ــب بوس ــفحه » MONITOR«عي  DATA«در ص

MONITOR « بــه»Recording Data … xx% « تغييــر خواهــد كــرد
(چنانكه در شكل سمت راست نشانداده شده است) و اطالعات پس 

برسد،  %100به شود. سپس هنگاميكه درصد از كشف عيب ضبط مي
آيــد. همچنــين بــه نمــايش در مي» REAL –TIME DIAG«صــفحه 

قــرار داريــد اگــر » %Recording Data … xx«هنگاميكه در حالت 
»STOP « را در روي صفحه لمس كنيد، صفحه»REAL-TIME DIAG «

به نمايش در خواهد آمد. زمان ضبط پس از كشف عيب و ســرعت 
 Recording«و » TRIGGER POINT«توانيــد بوســيله ضــبط را مي
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speed « تغيير دهيــد. بــه
دفترچـــــه راهنمـــــاي 
ـــتگاه  ـــتفاده از دس اس

 مراجعه كنيد.  -IIكانسالت
2(  »MANU TRIG «عيب) يابي

 غير اتوماتيك) 
   كد عيب/ كد عيــب ســفر

اول و مورد معيوب بطور 
ــتگاه  ــك روي دس اتوماتي

به نمــايش در  -IIكانسالت
نخواهد آمد هرچند عيــب 

مپيوتر كشــف بوسيله كــا
شده باشــد. نظــارت بــر 

توانــد بطــور اطالعات مي
مـــداوم ادامـــه يابـــد 
هرچنــد عيــب كشــف شــده 

 باشد. 
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 يابي را بشرح زير مورد استفاده قرار دهيد. اين دو حالت عيب
1( »AUTO TRIG« 
  هنگام تالش براي كشف كد عيب / كــد عيــب ســفر اول بوســيله

 DATA MONITOR (AUTO«حتمــًا حالــت » روش تائيد كــد عيــب«
TRIG) «توانيد در لحظه كشــف عيــب را انتخاب كنيد، چون مي

 آنرا تائيد كنيد. 
 هنگام نزديك شدن به علل احتمالي، دستگاه كانسالتII-  بايد

تنظيم شود. بخصــوص » DATA MONITOR (AUTO TRIG)«روي حالت 
افتــد. در زمانيكه عيب بصورت غير دائم (متناوب) اتفاق مي

هاي اقدام به بازرسي مدار بوسيله تكان دادن هنگاميكه شما
ها، قطعات و دســته ســيمها بــه آرام (يا تاب و چرخش) سوكت

ائيكــه عيــب پيــدا در لحظهنمائيــد،مي» روش تائيد كد عيب«
شود. كد عيب/ كد عيب سفر اول به نمــايش در خواهــد آمــد. 

  مراجعه كنيد.») هاي تكرار عيبآزمايش« GI(به 
2( »MANU TRIG« 
   اگر عيب بمحض انتخاب حالت»DATA MONITO « به نمــايش در

تغييــر » MANUTRIG«را بــه حالــت  -IIآمد، دستگاه كانسالت
شما قادر به نظارت و حفــظ » MANU TRIG«دهيد. با انتخاب 

هاي يابيتواند براي عيباطالعات خواهيد بود. اين اطالعات مي
مل (نرمــال)، ورد عمانند مقايسه با مقادير معمول مبيشتر،

 مورد استفاده قرار گيرد. 
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 مقدمه  -يابي هوشمندعيب
 مقدمه 

هاي مهم ماننــده كنتــرل موتور داراي كامپيوتري است كه سيستم
.. را كنتــرل …سوخت، كنترل جرقه، سيستم كنتــرل دور آرام و 

را از  هاي (عالئــم الكتريكــي) وروديالكند. كامپيوتر ســيگنمي
كند. صحيح و ها را تحريك ميكنندهسنسور دريافت و بالفاصله عمل

هاي ورودي مناسب بودن و از طرفي ثابت و يكنواخت بودن سيگنال
و خروجي به كامپيوتر ضرورت دارد. در عــين حــال، عــدم وجــود 

هاي دوده زده يــا مسائلي مانند نشت مكش هــوا (وكيــوم)، شــمع
 مهم است.  نبود ديگر مسائل مربوط به موتور

افتــد يابي مسائلي كه بطور غير دائم (متناوب)، اتفــاق ميعيب
از مسائل دائمي بسيار مشكل تر است. بيشتر مسائل غيــر دائــم 
(متناوب) بعلت اتصــاالت ضــعيف الكتريكــي (ماننــد ســوكت) يــا 

افتد. در ايــن گونــه مــوارد كنتــرل كشي نامناسب اتفاق ميسيم
ت از تعويض بيهوده قطعات جلوگيري دقيق مدارات مشكوك ممكن اس

 كند. 
فقط يك كنترل ظاهري ممكن است منجر به پيدا كردن علت مســائل 

با دســتگاه  -IIنشود. آزمايش جاده در حاليكه دستگاه كانسالت 
آزمايش مدار به خودرو وصل شده باشد، بايستي انجام شــود. از 

 پيروي كنيد.   ECدر » ترتيب انجام كار«
ائي را صرف صحبت بــا هاي عملي، چند دقيقهام كنترلقبل از انج

ها از نحــوه كــاركرد خــودرو آشــنا مشتري نمائيد. او به گاليه
تواند اطالعات خــوبي را دربــاره چنــين مســائلي است. مشتري مي

ارائه نمايد. بخصوص در مورد عيوب غير دائم (متناوب). عالئــم 
كننــد را بروز ميموجود عيب را بيابيد. اينكه تحت چه شرايطي 

مانند مثال صفحه بعد بايستي » يابيبرگه كاري عيب«كشف كنيد. 
مورد استفاده قرارگيرد. عيب يابي خــود را ابتــدا بــا عيــوب 

يــابي مســائل و قابليــت معمول آغاز كنيد. ايــن كــار بــه عيب
رانندگي در خودروهاي مجهز به موتور تحــت كنتــرل الكترونيــك 

 كند. كمك مي
 
 
 
 
 
 

 يابي ه كاري عيببرگ
شــوند اجــزاء موتــور مي شرايط كاركرد متعددي كه منجر به عيب

توانــد باعــث وجود دارند. داشتن اطالعات خوب از اين شرايط مي
 يابي سريع و دقيق تر شود. عيب

بطور كلي هر مشتري ممكن است برداشت متفاوتي نسبت بــه مشــكل 
ايط وقوع آن براي واحد، داشته باشد. فهم كامل عالئم عيب و شر

 هاي مشتري بسيار مهم است. مقايسه با گاليه
يابي، مانند نمونه ارائه شده در صفحه بعد، از برگه كاري عيب

يــابي جهت دسته بندي و منظم كردن تمام اطالعات الزم بــراي عيب
 استفاده كنيد. 
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 ادامه برگه كاري عيب يابي 
 نمونه برگه كاري 

 شماره شاسي  مدل وسال نام مشتري خانم / آقا

 مايل يا كيلومتر كاركرد گيربكس شماره موتور
 تاريخ مراجعه  تاريخ ساخت  تاريخ وقوع عيب 
 تمام شدن بنزين باعث خاموش شدن شده است.    بنزين و در باك 

 در باك جا مانده يا بد بسته شده بوده است   

 عالئم عيب

نحوه روشن      
 شدن 

افتد   اق نمياحتراق اتف   شود                       روشن نمي  
 احتراق ناقص است

 احتراق ناقص ناشي از موقعيت دريچه گاز است               
 احتراق ناقص ناشي از موقعيت دريچه گاز نيست               

                 [علل ديگر             شود   موتور بد روشن مي   
[

دور   نرم و يكنواخت نيست         كند     دور آرام زياد، عمل نمي  دور آرام      
 دور آرام كم است     آرام زياد است    

                                                  [علل ديگر    
[ 

كاركرد و     
قابليت 

 رانندگي نمودن

راق ضربه احت   لرزش             كند (پس ميزند)      گير مي  
 كم بودن قدرت موتور  موتور            

احتراق به   احتراق به منيفولد هوا پس ميزند                     
 منيفولد اگزوز پس ميزند

                                                  [علل ديگر     
[ 

موتور خاموش     
 كندمي     

    بالفاصله بعد از استارت                                   
 هنگام دور آرام (دور در جا)

هنگام كم    هنگام دور گرفتن (شتاب مثبت)                         
 في)شدن دور (شتاب من

    بالفاصله بعد از توقف                                       
 هنگام زير بار قرار دادن هنگام بار 

 زمان اتفاق

   بالفاصله بعد از تحويل خودرو                                
 اخيراً 

   شبها                        صبحها                                
 در طول روز 

هاي خاص          تحت شرايط   هميشه                               تعداد دفعات 
 بعضي از اوقات      

تاثير ندارد    شرايط آب و هوائي
برفي          باراني                      خوب                   هوا 

 ديگر (                                )شرايط   
سرد             گرم                      بسيار گرم             درجه حرارت  

 ºF                ºCمرطوب                   

 وضعيت موتور

از گرم بعد     در حال گرم شدن            سرد                    
 شدن 

 
 سرعت دور موتور

 
 

بزرگراه                در حومه             در شهر                 وضعيت راه و جاده 
 خارج از جاده (ناهموار)   

 تاثير ندارد   شرايط رانندگي 
 در دور آرام (دور درجا)       در هنگام استارت                    
 هنگام مسابقه دادن   

هنگام حركت با سرعت زياد و    در هنگام شتاب گرفتن             
 يكنواخت 

 هنگام دور زدن (براست / بچپ)   در هنگام كم كردن شتاب          
 سرعت دور خودرو 

 
 

 ودششن نميرو      شود                          روشن مي   چراغ اعالم عيب 
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 ترتيب كار
 

                            
  
 

                                      
 Iمرحله 
                             

 
                          *2 
                                     
 IIمرحله 

 
 
 
 

 بجز روشن شدن چراغ اعالم       آوري شده استعالئم عيب جمع  
 عيب عالمتي وجود ندارد، يا             

 وجود دارد IIدر مرحله كد عيب فقط                
                          *3 
                                      
 IIIمرحله 
                             
 )IIكد عيب (در مرحله       )IIكد نرمال (معمول) (در مرحله        
         
                          *4 
                                   
 IVمرحله 

                                                                                             
*2     *4 

                                                                                             
 Vمرحله 

 )IVو  II)        كد نرمال (معمول)(در هر دو مرحله  IVيا  IIكد عيب (در مرحله              

                      
                 IIبا كانسالت

 V1مرحله 
اساس عالئم عيب (در                                                                    

 IIبدون كانسالت            )IIIيا  Iمرحله 

           
 نشدايرادبررسي                    
                       *5 

 
 شدايرادبررسي                    

 
 

 = رضايت بخش *ر                    
 

  VIIمرحله                           

                          *ر 
 است *ر                                 نيست

نحوه عيب يابي موثر » «اي شبيه سازي نحوه بروز عيبهآزمايش«: اگر عيب قابل تكرار نيست به  1*
 مراجعه كنيد.  GIدر بخش » براي عيوب الكتريكي

بــه » يابي هوشمند تنــاوبيعيب«يا صفحة  [1T]يابي خودكار (هوشمند) بجز عيب«:اگر زمان اطالعات 2*
 رجوع شود.   ECبخش

 رجوع شود.  ECش به بخ» يابي تناوبيعيب«: اگر اتفاق مشخص نشود، براساس 3*
يابي هوشمند خودرو قابل انجام نباشد، مــدار منبــع اصــلي : در صورتيكه استفاده از سيستم عيب4*

   تغذيه برق واتصال بدنه را چك كنيد. 
     EC   : بخش , EC *6، به بخش »وقوع عيب يابي تناوبي«: اگر قطعة معيوب شناسائي نشد،  5*

 پذيرش (شروع)

 شرايط وقوع عيب را كنترل كنيد. 
هاي مشتري گوش دهيد. (عالئم عيب را بدست به شكايت
 آوريد)

 كد عيب را كنترل كنيد. 
را كنترل كرده و ياد داشت كنيد. سپس كد  (DTC)كد عيب 

 را پاك كنيد. 
جود نداشت، اگر با وجود روشن شدن چراغ اعالم عيب كدي و

 تغيير به وضعيت مناسب كامپيوتر را كنترل كنيد.  
هاي فني مربوطه را براي اطالعات همچنين كتاب و دفترچه

كنيد. كنترل 1*بيشتر

عالئم عيب را بوسيله رانندگي در 
شرايطي كه مشتري شرح داده بررسي 

كنيد

 اطالعات مربوط به عيب
مورد » كد عيب روش تائيد«كد عيب را بوسيله انجام 

دهيد قرار بررس

 عمل مناسب را مد نظر قرار دهيد. 

بازرسي اساسي

ها را بر اساس جدول شبكه بازرسي
عالئم عيب انجام دهيد.

 .PXXX (DTC)عيب يابي براي كد عيب يابي 

 تعمير / تعويض

 كنترل نهائي
از بر طرف شدن عيب بطور كامل بوسيله انجام بازرسي 

اساسي و روش تائيد كد عيب (يا كنترل كلي عملي) 
 اطمينان حاصل كنيد. 

سپس كدهاي غير الزم عيوب (كه تعمير آن انجام شده) را  
كنيد. پاك كامپيوتر حافظه از

 پايان

براساس 
حالت 

اطالعات «
صفحة نمايش 

(SPEC) « با
 -IIكانسالت

اگر رضايت 
بخش نبود 
براساس 

مشخصات «
يابي عيب

 6*» هوشمند
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 شرح ترتيب كار                                                                                 
 شرح  مرحله 

 Iمرحله 
اطالعات جامعي درباره شرايط  محيطي كه شكل و عالئم عيب در آن بروز 

بدست   ECبخش » يابيبرگه كاري عيب«كرده است را با استفاده از 
آوريد.

 IIمرحله 

عيب سفر اول و مجموعه اطالعات ثابت قبل از تائيد نتيجه كار، كد 
كپي بگيريد) كنيد.  -IIسفر اول را كنترل و يادداشت (بوسيله كانسالت
مراجعه كنيد) كد  ECسپس كد عيب و اطالعات را پاك كنيد. (به بخش 

IIIعيب سفر اول و مجموعه اطالعات ثابت سفر اول در زمان انجام مرحله 
 گيرد.  تواند مورد استفاده قرارمي IVو 

را  ECبخش  ،» يابي براي عيوب متناوبعيب«اگر مشكل تكرار نشود، 
انجام دهيد. رابطه بين علل مشخص شده بوسيله كد عيب سفر اول و 

جدول شبكه («عالئم عيب شرح داده شده توسط مشتري را بررسي كنيد. 
 يد.)مراجعه كن  ECتواند مفيد فايده باشد. به مي» عالئم عيوب
 ا كنترل كنيد. هاي مربوط به آن رطالعات موجود در بولتنهمچنين ا

  IIIمرحله 

سعي كنيد از عالئم عيب و شرايطي كه در آن عالئم عيب بروز كرده است، 
و مجموعه اطالعات » يابيكاري عيب برگه«آگاهي كامل بدست آوريد. 

را به  -IIثابت براي بررسي عيب مفيد فايده است. دستگاه كانسالت
، نتايج (AUTO TRIG)رو وصل كرده و در حالت نظارت بر اطالعات خود
يابي هوشمند در زمان وقوع عيب را كنترل كنيد. اگر مشكل تكرار عيب
را انجام دهيد. اگر كد    EC، » عيب يابي براي عيوب متناوب« نشود

 را انجام دهيد.  Vرا حذف و مرحله  IVعيب كشف شد، مرحله 

 IVمرحله 

روش تائيد «كد عيب سفر اول را بوسيله رانندگي با انجام سعي كنيد 
كد عيب سفر اول و  -IIكشف كنيد. بوسيله دستگاه كانسالت» كد عيب

مجموعه اطالعات ثابت سفر اول را كنترل كرده و بخوانيد. در زمان 
را در حالت نظارت بر  -IIبررسي كد عيب سفر اول حتمًا دستگاه كانسالت

يابي هوشمند در به خودرو وصل كرده و نتايج عيب (AUTO TRIG)اطالعات 
 زمان وقوع عيب را كنترل كنيد. 

را انجام    EC، »عيب يابي براي عيوب متناوب«اگر مشكل تكرار نشود، 
كنترل «قابل اجرا نباشد، » روش تائيد كد عيب«دهيد. در صورتيكه 

نترل را به جاي آن انجام دهيد. كد عيب سفر اول با اين ك» عملي
 قابل نمايش نيست، هر چند اين كنترل ساده جايگزين موثري است. 

مشابه كشف كد » كنترل كلي عملي«(رضايت بخش نيست) در » NG«نتيجه 
 باشد. عيب سفر اول مي

 Vمرحله 

 انجام دهيد.  IVتا  Iعمل مناسب را بر اساس نتايج مرحله 
 PXXXXراي كد عيب يابي هوشمند باگر كد عيب نمايش داده شده به عيب

مراجعه كنيد. اگر كد معمول (نرمال) نمايش داده شده، به بازرسي 
 -IIمراجعه كنيد). اگر دستگاه كانسالت   ECاساسي مراجعه كنيد. (به 

به » نظارت بر اطالعات (مشخصات) «موجود  است، در حالت (مد) 
 ادامه دهيد. » مقادير مشخصات –يابي عيب«

نيد. (اگر عيب كشف شد، به تعمير / تعويض ادامه ) مراجعه ك  EC(به 
ها را بر حسب جدول شبكه عالئم عيب انجام دهيد. دهيد. ) سپس بازرسي

) مراجعه كنيد.  ECبه (

 VIمرحله 

يابي را بر اساس مطالعه عالئم عيب و علل احتمالي آن نقطه شروع عيب
كتهاي شل يا هاي مكانيكي، سومشخص كنيد. سيستم را از نظر درگيري

بازرسي » جانمائي دسته سيمها«كشي با استفاده از ديدگي سيمآسيب
ها، قطعات يا دسته سيمهاي مربوطه را در كنيد. به آرامي سوكت

 (AUTO TRIG)نظارت بر اطالعات «در حالت  -IIحاليكه دستگاه كانسالت
 قرار دارد، تكان دهيد. 

العات خروجي از سنسورها ولتاژ سرسيمهاي مربوطه در كامپيوتر يا اط
 كنترل كنيد.  -IIرا با دستگاه كانسالت

 مراجعه كنيد.    ECبه 
شامل مبحثي در مورد بازرسي قطعي مدار  ECيابي در بخش روشهاي عيب

يابي مورد نياز باشد. همچنين بازرسي اتصالي نيز در روشهاي عيبمي
راجعه م» ريكيبازرسي مدار الكت«   GIباشد. براي شرح بيشتر به مي

 كنيد. قطعات معيوب را تعمير يا تعويض كنيد. 
، »عيب يابي براي عيوب متناوب«اگر قطعه معيوب قابل تشخيص نيست، 

EC  .را انجام دهيد

 VIIمرحله 

اي را تعويض كرديد، بايد موتور هنگاميكه مداري را تعمير يا قطعه
يت مشتري (شرايط را روشن كرده و آنرا در شرايطي مانند شرايط شكا

را انجام داده و از » روش تائيد كد عيب«وقوع اوليه) قرار دهيد. 
مطمئن شويد. اگر مشكل  [DTC NO. P0000]نمايش كد معمول (نرمال) 

را مجددًا با روش ديگري  VIمرحله همچنان در كنترل نهائي كشف شود،
ي عيب حتمًا تمام كدهاانجام دهيد. قبل از تحويل خودرو به مشتري،

   ECغير ضروري (تعمير شده) سفر اول را از كامپيوتر پاك كنيد. (به 
مراجعه كنيد).
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 بازرسي اساسي  –يابي عيب
 بازرسي اساسي 

 هشدار 
 بازرسي اساسي را بدون وجود بار الكتريكي يا بار ميكانيكي روي موتور انجام دهيد. 

   چراغهاي جلوOFF  .باشد 
  ن كليد اركانديشOFF  .باشد 
   گرم كن شيشه عقبOFF  .باشد 
   غربيلك فرمان صاف و مستقيم رو به جلو قرار داشته باشد و بقيه اجزاء…….. 

 هاي بدون باز كننده گاز مدل
 شروع بازرسي 1
سوابق تعميراتي قبلي براي هرگونه تعمير جديدي كه ممكن است ارتباطي با مشكل پيش آمده . 1

 ترل كنيد. ائي كه بايد انجام شود را كناز به سرويس برنامهداشته باشد و يا ني
 در موتور را باز كرده و موارد زير را بررسي كنيد.  . 2
 ها را از نظر وصل نامناسبسوكت 
 سبهاي مكش از نظر قطع شدگي، تا شدگي يا اتصال نامناشلنگ 
 كشي از نظر اتصال نامناسب، زخمي شدن يا بريدگيسيم 
  (فيلتر)گرفتگي صافي هوا 
 ها از نظر نشتيها و كانالشلنگ 
 
 
 
 
  

                      
                       

 مراجعه كنيد. 2به 

 
عملكرد استوانه گاز را كنترل كنيد.2

 تماس استوانه گاز با متوقف كننده استوانه را تائيد كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايت بخش نيسترضايت بخش است يا رض
رضايت بخش است (با 

)   II-دستگاه كانسالت
                                               

 مراجعه كنيد.  5به 

رضايت بخش نيست (بدون 
)      II-دستگاه كانسالت

 

  مراجعه كنيد. 9به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  3به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نحوه سوار شدن سيم گاز را كنترل كنيد.3
 سيم گاز را از نظر شل شدگي (كش آمدن) كنترل كنيد. 

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
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   رضايت بخش است     
                

 مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد. » تنظيم سيم گاز«   FEسيم گاز را تنظيم كنيد. به . 1
 مراجعه كنيد.  2به  . 2

 
 

عملكرد دريچه گاز را كنترل كنيد.4
 كانالهاي ورود هوا را پياده كنيد. . 1
 كت دادن استوانه گاز با دست، عملكرد دريچه گاز را كنترل كنيد. با حر  . 2

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

                
 ا مجددًا سفت كنيد. رهاي سفت كننده استوانه گاز پيچ. 1
 مراجعه كنيد.  2به   . 2

رضايت بخش نيست        
 

 پوسته دريچه گاز و دريچه گاز را تميز كنيد. . 1
 مراجعه كنيد.  2به   . 2

 
 كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد. 5

  -IIبا دستگاه كانسالت     
 »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  . 1
 را انتخاب كنيد. » CLOSD THL/P SW«وضعيت » DATA MONITOR«در حالت  -IIبا دستگاه كانسالت . 2
 را در شرايط زير بخوانيد. » CLSD THL/P SW«سيگنال  . 3
  0.05فيلترهائي با ضخامتmm (0.0020 in)  0.15و mm (0.0059 in)  را تك تك بين متوقف كننده استوانه

 و استوانه گاز بنحو نشانداده شده در شكل جا زده و سيگنال را كنترل كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشد. » ON«بايد  mm (0.0020 in) 0.05پس از جا زدن فيلر » CLSD THL/P SW«سيگنال 
 باشد. » OFF«بايد  mm (0.0059 in) 0.15پس از جا زدن فيلر » CLSD THL/P SW«سيگنال 

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  6به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنظيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز6
با دستگاه كانسالت       

 پيچهاي محكم كننده سنسور دريچه گاز را شل كنيد.   . 1
را بين متوقف كننده استوانه و استوانه گاز بنحو نشانداده شده در  mm (0.0020 in) 0.05فيلر  . 2

 شكل جا بزنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CLSD«هاي ساعت بچرخانيد تا سيگنال پوسته سنسور موقعيت دريچه گاز را برعكس حركت عقربه  . 3

THL/P SW « بهOFF  .(قطع) تغيير كند 
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                                                مراجعه كنيد.  7به 
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 -IIتنظيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز  7

  -IIبا دستگاه كانسالت          
 بطور موقت پيچهاي سفت كننده پوسته سنسور دريچه گاز را بنحو زير سفت كنيد.  . 1
 سيگنال  هاي ساعت بچرخانيد تادر جهت حركت عقربه به آرامي پوسته سنسور دريچه گاز را

»CLSD THL/P SW « از»OFF « به»ON « تغيير كند سپس بطور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته
 سنسور دريچه گاز را سفت كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سيگنال، در زمان » OFF«سيگنال، در زمان بسته بودن دريچه گاز و قطع بودن » ON«وصل بودن  . 2

 دن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد. باز بو
 را جا بزنيد.  mm (0.0059 in) 0.15را جدا كرده و فيلر  mm (0.0020 in) 0.05فيلر  . 3
در زمان بسته بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان » OFF«باقي ماندن سيگنال به حالت  . 4

 كنيد. 
 سنسور موقعيت دريچه گاز را سفت كنيد.  . 5
 را كنترل كنيد. » CLSD THL/P SW«مجددًا سيگنال  . 6

 ماند. باقي مي» OFF«در هنگام بستن دريچه گاز، سيگنال قطع        
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
              

 مراجعه كنيد.  8به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  6به 

 
 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



 بازرسي اساسي         –يابي عيب
 بازرسي اساسي 

66  

 
 حافظه موقعيت دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز را تنظيم مجدد نمائيد. 8

  -IIبا دستگاه كانسالت             
 توجه

گرم كنيد. اگر موتور سرد باشد، حافظه موقعيت هميشه موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد،
 چه گاز بنحو صحيح تنظيم مجدد نخواهد شد. دور آرام سنسور موقعيت دري

 فيلر را جدا كنيد.  . 1
 موتور را روشن كنيد.  . 2
 موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد.  . 3
4 . »CLSD THL POS « را در حالت»DATA MONITOR « .انتخاب كنيد 
 »).OFF«موتور را خاموش كنيد. (سوئيچ خودرو را ببنديد  . 5
 ثانيه صبر كنيد.  5و حداقل » ON«ده سوئيچ خودرو را باز كر . 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثانيه صبر كنيد.  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته  . 7
 تكرار كنيد. » ON«به وضعيت » CLSD THL POS«را تا تغيير سيگنال  7و  6مراحل  . 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                   

 راجعه كنيد. م 13به 
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 موقعيت بسته بودن كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد. 9

  -IIبدون دستگاه كانسالت       
 سوكت دسته سيم كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز را جدا كنيد.   . 1
 كليد (فشنگي) موقعيت دريچه گاز را در شرايط زير كنترل 5و  4هاي پيوستگي بين سرسيم  . 2

 كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 

  0.05فيلرهائي با ضخامت mm (0.0020 in)  0.15و mm (0.0059 in)  را تك تك بين متوقف كننده و
 استوانه گاز بنحو نشانداده شده در شكل جا بزنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيوستگي بايد وجود داشته باشد.  mm (0.0020 in) 0.05در هنگام جا زدن فيلر 
 پيوستگي نبايد وجود داشته باشد.  mm (0.0059 in) 0.15در هنگام جا زدن فيلر 

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  10به 
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شنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گازتنظيم كليد (ف10

  -IIبدون دستگاه كانسالت       
 پيچهاي محكم كننده سنسور دريچه گاز را شل كنيد.      1
را بين متوقف كننده و استوانه گاز، بنحو نشانداده شده در شكل جا  mm (0.0020 in) 0.05فيلر     2

 بزنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي ساعت تا حديكه پيوستگي وجود عكس حركت عقربه پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت    3
 نداشته باشد بچرخانيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              مراجعه كنيد.  11به 
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  -IIتنظيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز  11

  -IIكانسالت بدون دستگاه       
 بطور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته سنسور را بنحو زير سفت كنيد.  . 1
 هاي ساعت تا حد شروع پيوستگي به آرامي پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت حركت عقربه

 بچرخانيد سپس بطور موقت پيچهاي پوسته سنسور را سفت كنيد. 
 
 
 
 
 
 
از و نبود پيوستگي در زمان باز بودن دريچه گاز وجود پيوستگي در زمان بسته بودن دريچه گ . 2

 را دو سه بار امتحان كنيد. 
 را جا بزنيد.  mm (0.0059 in) 0.15را جدا كرده و فيلر  mm (0.0020 in) 0.05فيلر  . 3
 نبود پيوستگي در زمان بسته بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد.  . 4
 سنسور موقعيت دريچه گاز را محكم كنيد.  . 5
 پيوستگي را مجددًا امتحان كنيد.  . 6

 در هنگام بستن دريچه گاز پيوستگي وجود ندارد       
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
              

 مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  10به 

 
 حافظه موقعيت دور آرام سنسور دريچه گاز را تنظيم مجدد نمائيد. 12

   -IIبدون دستگاه كانسالت     
 توجه

هميشه موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد. اگر موتور سرد باشد حافظه موقعيت 
 نخواهد شد. دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز بنحو صحيح تنظيم مجدد 

 فيلر را جدا كنيد.  . 1
 سوكت كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را مجددًا جا بزنيد.  . 2
 موتور را روشن كنيد.  . 3
 موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.  . 4
 »)OFF«موتور را خاموش كنيد. (سوئيچ خودرو را ببنديد  . 5
 انيه صبر كنيد.ث 5و حداقل » ON«سوئيچ خودرو را باز كرده  . 6
 
 
 
 
  
 ثانيه صبر كنيد.  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد  . 7
 بار تكرار كنيد.  20را حداقل  7و  6مراحل  . 8

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  10به 

 
 
 
 
 
 
 

كد عيب (سفر اول) را كنترل كنيد.13
 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد. . 1
 )2000تا  rpm 3000به موتور دو سه بار گاز دهيد. ( . 2
 مطمئن شويد. از نبود كد عيب سفر اول GSTيا  -IIبوسيله دستگاه كانسالت . 3

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  15به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  14به 
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عيب را تعمير كنيد.14

 نياز اجزاء را تعمير يا تعويض كنيد. در صورت » يابيروش عيب«برحسب 
                      

                   
 مراجعه كنيد.  13به 

 
دور آرام هدف را كنترل كنيد.15

  -IIبا دستگاه كانسالت         
 د.موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كني . 1
 انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«را در حالت (مد) » II- »ENG SPEEDبا دستگاه كانسالت . 2
 دور آرام را بررسي كنيد.  . 3

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p« (در موقعيت A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          
  -IIبدون دستگاه كانسالت          

 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد.  . 1
 دور آرام را بررسي كنيد.  . 2

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

                
 مراجعه كنيد.  25به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  16به 

 
واي دور آرام را انجام دهيد.يادگيري مقدار ه16

 مراجعه كنيد.    EC، » يادگيري مقدار هواي دور آرام«به 
 نتيجه چيست كامل يا ناقص؟

 كامل يا ناقص
كامل است            

                   
 مراجعه كنيد.  17به 

كامل نيست             
 

 پيروي كنيد.» يادگيري مقدار هواي دور آرام«از دستور العمل . 1
 مراجعه كنيد. 16به  . 2
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دور آرام هدف را كنترل كنيد.17

  -IIبا دستگاه كانسالت         
 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد. . 1
 انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«در حالت (مد)  را» II- »ENG SPEEDبا دستگاه كانسالت   2
 دور آرام را بررسي كنيد.    3

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          
  -IIسالتبدون دستگاه كان          

 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد.    1
 دور آرام را بررسي كنيد.    2

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

                
 مراجعه كنيد.  23به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  18به 

 

18 
را از نظر قطعي و اتصالي كنترل  (IACV-AAC)شير كمكي دور آرام  –مدار شير برقي دور آرام 

 كنيد. 
 ».OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد . 1
را از نظر قطعي و اتصالي كنترل  (IACV-AAC)شير كمكي دور آرام  –مدار شير برقي دور آرام  . 2

 مراجعه كنيد.    EC، »يابيروش عيب«كنيد. به 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
             

 مراجعه كنيد.  11به 

رضايت بخش نيست        
 

 تعمير يا تعويض كنيد. . 1
 مراجعه كنيد.  20به  . 2

 
 را تعويض كنيد.  (IACV-AAC)شير برقي دور آرام ـ شير كمكي دور آرام  19

 م را تعويض كنيد. شير كمكي دور آرا –شير برقي دور آرام 
                                              مراجعه كنيد.  20به 

 
يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد.20

 مراجعه كنيد.    EC، »يادگيري مقدار هواي دور آرام«به 
 آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟

 كامل يا ناقص
است             كامل
                   

 مراجعه كنيد.  21به 

كامل نيست             
 

 پيروي كنيد. » يادگيري مقدار هواي دور آرام«از دستور العمل . 1
 مراجعه كنيد.  16به  . 2
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د.مجددًا دور آرام هدف را كنترل كني21

 -IIبا دستگاه كانسالت          
 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد. . 1
 انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«را در حالت (مد) » II- »ENG SPEEDبا دستگاه كانسالت   2
 دور آرام را بررسي كنيد.    3

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          
  -IIبدون دستگاه كانسالت          

 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد.    1
 دور آرام را بررسي كنيد.    2

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625عمولي گيربكس م       
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 . مراجعه كنيد 23به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  22به 

 
عملكرد كامپيوتر را كنترل كنيد.22

براي كنترل عملكرد كامپيوتر، كامپيوتر سالم ديگري را جايگزين كنيد. (كامپيوتر ممكن است . 1
 افتد).علت مشكل باشد، اما اين امر بندرت اتفاق مي

 رت مجهز بودن به سيستم ضد سرقت نيسان موارد مربوطه را انجام دهيد. در صو . 2
                      

                   
 مراجعه كنيد.  16به 

 
زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد.23

 موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد. . 1
 زمان (تايم) جرقه را در دور آرام بوسيله چراغ تايم كنترل كنيد.  . 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان (تايم) جرقه
 قبل از نقطه مرگ باال  M/T  :º5º15گيربكس معمولي    
 »)N«يا » P«قبل از نقطه مرگ باال (در موقعيت  A/T :º5º15گيربكس اتوماتيك    

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  31به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.   24به 
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نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد.24

 مراجعه كنيد. » سوار كردن«   EMرا كنترل كنيد. به نحوه نصب زنجير تايم 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
              

 مراجعه كنيد.  22به 

رضايت بخش نيست        
 

 نحوه نصب زنجير تايم را تصحيح كنيد. . 1
 مراجعه كنيد.   16به  . 2

 
زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد.25

 موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روشن نگهداريد.   1
 زمان (تايم) جرقه را در دور آرام بوسيله چراغ تايم كنترل كنيد.    2
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان (تايم) جرقه
 ز نقطه مرگ باال قبل ا M/T  :º5º15گيربكس معمولي    
 »)N«يا » P«قبل از نقطه مرگ باال (در موقعيت  A/T :º5º15گيربكس اتوماتيك    

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  31به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.   26به 

 
يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد.26

 مراجعه كنيد.    EC، »يادگيري مقدار هواي دور آرام«به 
 آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟

 كامل يا ناقص
كامل است            

                   
 مراجعه كنيد.  27 به

كامل نيست             
 

 پيروي كنيد. » يادگيري مقدار هواي دور آرام«از دستور العمل   1
 مراجعه كنيد.  26به    2
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مجددًا دور آرام هدف را كنترل كنيد.27

  -IIبا دستگاه كانسالت         
 ا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد.موتور را روشن كرده و ت . 1
 انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«را در حالت (مد) » II- »ENG SPEEDبا دستگاه كانسالت   2
 دور آرام را بررسي كنيد.    3

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          
  -IIبدون دستگاه كانسالت          

 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد.    1
 دور آرام را بررسي كنيد.    2

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  29به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  28ه ب

 
عملكرد كامپيوتر را كنترل كنيد.28

براي كنترل عملكرد كامپيوتر، كامپيوتر سالم ديگري را جايگزين كنيد. (كامپيوتر ممكن است . 1
 افتد).علت مشكل باشد، اما اين امر بندرت اتفاق مي

 د. در صورت مجهز بودن به سيستم ضد سرقت نيسان موارد مربوطه را انجام دهي   2
                      

                   
 مراجعه كنيد.  26به 

 
مجددًا زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد.29

 مراجعه كنيد.  25مجددًا زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد. به آزمايش شماره 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

        رضايت بخش است
              

 مراجعه كنيد.  31به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  30به 

 
نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد.30

 مراجعه كنيد.. » سوار كردن«،   EMنحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد به 
 ايت بخش است يا رضايت بخش نيسترض

   رضايت بخش است     
              

 مراجعه كنيد.  28به 

رضايت بخش نيست        
 

 نحوه نصب زنجير تايم را تصحيح كنيد.   1
 مراجعه كنيد.   26به    2

 
كد عيب غير الزم را پاك كنيد31

 پس از اين بازرسي شماره كد عيب غير الزم ممكن است به نمايش در آيد.
 كدهاي ذخيره شده در حافظه كامپيوتر و پردازشگر كنترل گيربكس را پاك كنيد. 

اك كردن نتايج نحوه پ« ATو     EC، »يابي مربوط به گازهاي خروجينحوه پاك كردن اطالعات عيب«به 
د.مراجعه كني» يابي هوشمندعيب

                      
                   

پايان بازرسي
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 شروع بازرسي 1
سوابق تعميراتي قبلي براي هرگونه تعمير جديدي كه ممكن است ارتباطي با شكل پيش آمده . 1

 د.نياي كه بايد انجام شود را كنترل كداشته باشد و يا نياز به سرويس برنامه
 در موتور را باز كرده و موارد زير را بررسي كنيد.  . 2
  ها را از نظر وصل نامناسبسوكت 
  هاي مكش از نظر بريدگي، تا شدگي يا اتصال نامناسبشلنگ  
  كشي از نظر اتصال، مناسب زخمي شدن يا بريدگي سيم 
  هاي صافي هوا (فيلتر)گرفتگي 
  ها از نظر نشتيها و كانالشلنگ 
 
 
 
 
 
 

 
                      

                   
 مراجعه كنيد.  2به 

 
  Iعملكرد باز كننده گاز را كنترل كنيد.  2

 وجود لقي بين استوانه گاز و متوقف كننده را تائيد كنيد
 
 
 
 
 
 
 
 . 

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  3به 

 
پيچهاي محكم كننده باز كننده گاز را كنترل كنيد.3

 پيچهاي محكم كننده باز كننده گاز را از نظر شل بودن كنترل كنيد. 
 ا رضايت بخش نيسترضايت بخش است ي

   رضايت بخش است     
              

 مجموعه پوسته دريچه گاز را تعمير يا تعويض كنيد.. 1
 مراجعه كنيد. 2به  . 2

رضايت بخش نيست        
 

 پيچهاي محكم كننده را دوباره سفت كنيد. . 1
 مراجعه كنيد.   2به  . 2
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  -IIعملكرد باز كننده گاز را كنترل كنيد.  4
 موتور را روشن كرده و در دور آرام روشن نگهداريد. 1
از حركت رو به عقب ميله باز كننده گاز و وجود لقي بين استوانه گاز و ميله باز كننده گاز . 2

 مطمئن شويد.
 
 
 
 
 
 
 
  

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  7به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  5به 

 
 منبع فشار مكش (وكيوم) باز كننده گاز را كنترل كنيد.5
 شلنگ مكش وصل شده به باز كننده گاز را جدا كنيد . 1
 ان روشن بودن موتور كنترل كنيد. وجود مكش را در زم  . 2
 
 
 
 
 
 
 
 

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

                
 مجموعه پوسته دريچه گاز را تعمير يا تعويض كنيد. . 1
 مراجعه كنيد. 4به   . 2

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.   6به 
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لوله مكش (وكيوم) را كنترل كنيد.6
 موتور را خاموش كنيد. . 1
 شلنگ مكش را پياده كنيد . 2
 شلنگ مكش را از نظر بريدگي، تا شدگي و گرفتگي كنترل كنيد. . 3
 
 
 
 
 
 
 
  

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

                
 بوسيله دميدن هوا منفذ مكش را تميز كنيد. . 1
 مراجعه كنيد.  4به  . 2

رضايت بخش نيست        
 

 شلنگ مكش را تعويض كنيد.    1
 مراجعه كنيد.   4به    2

 
عملكرد استوانه گاز را كنترل كنيد.7

 ف كننده مطمئن شويد.از حركت استوانه گاز تا برقراري تماس با متوق
 
 
 
 
 
 
 
  

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  10به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  8به 

 
.نحوه سوار كردن سيم گاز را كنترل كنيد8
 موتور را خاموش كنيد. . 1
 سيم گاز را از نظر شل شدگي (كش آمدن) كنترل كنيد.  . 2

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

                
 مراجعه كنيد.  9به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.» تنظيم سيم گاز«،    FEنظيم كنيد. به سيم گاز را ت. 1
 مراجعه كنيد.  7به   . 2
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عملكرد دريچه گاز را كنترل كنيد.9
 هاي ورودي هوا را پياده كنيد. كانال. 1
 در هنگام حركت دادن استوانه گاز با دست، عملكرد دريچه گاز را كنترل كنيد.   . 2

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   ت بخش است     رضاي

                
 پيچهاي محكم كننده استوانه گاز را مجددًا سفت كنيد. . 1
 مراجعه كنيد.  7به   . 2

رضايت بخش نيست        
 

 پوسته دريچه گاز و دريچه گاز را تميز كنيد. . 1
 مراجعه كنيد.   7به   . 2

 
 د (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد.كلي10

توجه
 هميشه قبل از انجام موارد زير زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد. 

 موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.  . 1
 موتور را خاموش كنيد.  . 2
 شلنگ مكش وصل شده به باز كننده گاز را كنترل كنيد.  . 3
 را به پمپ مكش بنحو نشانداده شده در زير وصل كنيد. شلنگ مناسب مكش   . 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تا جدا شدن ميله باز كننده  ] kPa (-400 mbar, -300 mmHg, -1181 inHg) 40.0–بيش از  [فشار مكش را   . 5

 گاز از استوانه گاز را اعمال كنيد. 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

هاي با دستگاه مدل
  II    -كانسالت

 مراجعه كنيد.  11به 

هاي بدون دستگاه مدل
              II-كانسالت

 

 مراجعه كنيد.  15به 
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 كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد. 11

  -IIبا دستگاه كانسالت     
 »ON«ز كنيد. .    سوئيچ خودرو را با1
 را انتخاب كنيد. » CLSD THL/P SW«وضعيت » DATA MONITOR«در حالت  -II.    با دستگاه كانسالت2
 را در شرايط زير بخوانيد. » CLSD THL/P SW«.    سيگنال 3
  0.05فيلترهائي با ضخامتmm (0.0020 in)  0.15و mm (0.0059 in)  را تك تك بين متوقف كننده استوانه

 انه گاز بنحو نشانداده شده در شكل جا بزنيد. و استو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشد. » ON«بايد  mm (0.0020 in) 0.05در هنگام  جا زدن فيلر » CLSD THL/P SW«سيگنال 
 باشد. » OFF«بايد  mm (0.0059 in) 0.15در هنگام جا زدن فيلر » CLSD THL/P SW«سيگنال 

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  14به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  12به 
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تنظيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز12

 -IIبا دستگاه كانسالت       
 كننده سنسور دريچه گاز را شل كنيد.پيچهاي محكم    1
 اعمال شدن مكش مناسب را تائيد كنيد.     2
را بين متوقف كننده استوانه و استوانه گاز بنحو نشانداده شده در  mm (0.0020 in) 0.05فيلر    3

 شكل جا بزنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» CLSD THL/P SW«هاي ساعت تا تغيير پوسته سنسور موقعيت دريچه گاز را در جهت حركت عقربه    4

 (قطع) بچرخانيد.  OFFبه حالت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                مراجعه كنيد.  13به 
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 -IIتنظيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز  13

  -IIبا دستگاه كانسالت          
 اي محكم كننده پوسته سنسور دريچه گاز را بنحو زير سفت كنيد. بطور موقت پيچه   1
 سيگنال  هاي ساعت بچرخانيد تابه آرامي پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت حركت عقربه

»CLSD THL/P SW « از»OFF « به»ON « تغيير كند سپس بطور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته
 سنسور دريچه گاز را سفت كنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سيگنال، در زمان » OFF«سيگنال، در زمان بسته بودن دريچه گاز و قطع بودن » ON«وصل بودن    2

 باز بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد. 
 را جا بزنيد.  mm (0.0059 in) 0.15را جدا كرده و فيلر  mm (0.0020 in) 0.05فيلر    3
ودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان در زمان بسته ب» OFF«باقي ماندن سيگنال به حالت    4

 كنيد. 
 سنسور موقعيت دريچه گاز را سفت كنيد.    5
 را كنترل كنيد. » CLSD THL/P SW«مجددًا سيگنال    6

 ماند. باقي مي» OFF«در هنگام بستن دريچه گاز، سيگنال قطع        
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
                

 مراجعه كنيد.  14به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  12به 
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 حافظه موقعيت دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز را تنظيم مجدد نمائيد. 14

  -IIبا دستگاه كانسالت             
 توجه

گرم كنيد. اگر موتور سرد باشد، حافظه موقعيت تا درجه حرارت معمول كاركرد،هميشه موتور را 
 دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز بنحو صحيح تنظيم مجدد نخواهد شد. 

 مراجعه كنيد. 10عمل مكش مناسب را تائيد كنيد. به آزمايش شماره    1
ا با درپوش كور (ببنديد) سوراخ مكش را كه شلنگ مكش باز كننده گاز از آن جدا شده است ر    2

 كنيد. 
 موتور را روشن كنيد.     3
 موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد.    4
5   »CLSD THL POS « را در حالت»DATA MONITOR « .انتخاب كنيد 
 »).OFF«موتور را خاموش كنيد. (سوئيچ خودرو را ببنديد    6
 كنيد.  ثانيه صبر 5و حداقل » ON«سوئيچ خودرو را باز كرده    7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثانيه صبر كنيد.  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته    8
 تكرار كنيد. » ON«به وضعيت » CLSD THL POS«را تا تغيير سيگنال  7و  6مراحل  . 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                   

 مراجعه كنيد.  19به 
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 شنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را كنترل كنيد. كليد (ف15

 سوكت دسته سيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را جدا كنيد.  . 1
كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را در شرايط زير  5و  4هاي پيوستگي بين سرسيم  . 2

 كنترل كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0.05فيلرهائي با ضخامت mm (0.0020 in)  0.15و mm (0.0059 in)  را تك تك بين متوقف كننده و
 استوانه گاز بنحو نشانداده شده در شكل جا بزنيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيوستگي بايد وجود داشته باشد.  mm (0.0020 in) 0.05در هنگام جا زدن فيلر 
 د. پيوستگي نبايد وجود داشته باش mm (0.0059 in) 0.15در هنگام جا زدن فيلر 

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

                
 مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  10به 
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تنظيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز16

 اي محكم كننده سنسور دريچه گاز را شل كنيد.پيچه. 1
مراجعه كنيد. در طول تنظيم مكش بايد  10عمل مكش مناسب را تائيد كنيد. به آزمايش شماره   . 2

 اعمال شود. 
را بين متوقف كننده و استوانه گاز، بنحو نشانداده شده در شكل جا  mm (0.0020 in) 0.05فيلر   . 3

 بزنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي ساعت تا قطع شدن پيوستگي ه سنسور موقعيت دريچه گاز را در جهت عكس حركت عقربهپوست    4
 بچرخانيد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              مراجعه كنيد.  17به 
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  -IIتنظيم كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز  17
 ور موقت پيچهاي محكم كننده پوسته سنسور را بنحو زير سفت كنيد. .   بط1
 هاي ساعت تا حد شروع پيوستگي به آرامي پوسته سنسور دريچه گاز را در جهت حركت عقربه

 بچرخانيد سپس بطور موقت پيچهاي پوسته سنسور را سفت كنيد. 
 
 
 
 
 
 
 
تگي در زمان باز بودن دريچه گاز وجود پيوستگي در زمان بسته بودن دريچه گاز و نبود پيوس   2

 را دو سه بار امتحان كنيد. 
 را جا بزنيد.  mm (0.0059 in) 0.15را جدا كرده و فيلر  mm (0.0020 in) 0.05فيلر    3
 نبود پيوستگي در زمان بسته بودن دريچه گاز را دو سه بار امتحان كنيد.    4
 سنسور موقعيت دريچه گاز را محكم كنيد.    5
 دًا امتحان كنيد. پيوستگي را مجد   6

 در هنگام بستن دريچه گاز پيوستگي وجود ندارد       
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
              

 مراجعه كنيد.  18به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  16به 

 
 حافظه موقعيت دور آرام سنسور دريچه گاز را مجددًا تنظيم نمائيد. 18

توجه
هميشه موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد، گرم كنيد. اگر موتور سرد باشد حافظه موقعيت 

 دور آرام سنسور موقعيت دريچه گاز بنحو صحيح تنظيم مجدد نخواهد شد.
 مراجعه كنيد.  10آزمايش شماره عمل مكش مناسب را تائيد كنيد. به  . 1
سوراخ مكش را كه شلنگ مكش باز كننده گاز از آن جدا شده است را با درپوش كور (ببنديد)   . 2

 كنيد. 
 موتور را روشن كنيد.   . 3
 موتور را تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   . 4
 »)OFF«موتور را خاموش كنيد. (سوئيچ خودرو را ببنديد  . 5
 ثانيه صبر كنيد. 5و حداقل » ON«باز كرده سوئيچ خودرو را  . 6
 
 
 
 
  
 ثانيه صبر كنيد.  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد    7
 بار تكرار كنيد.  20را حداقل  7و  6مراحل    8

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  19به 

 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



 بازرسي اساسي         –يابي عيب
 بازرسي اساسي 

86  

 
كد عيب (سفر اول) را كنترل كنيد.19

 »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. . 1
 فشار مكش باز كننده گاز را آزاد كنيد.  . 2
 پمپ مكش و شلنگ مكش را از باز كننده گاز آزاد كنيد.  . 3
 شلنگ اصلي را مجددًا محكم و باز كننده گاز را وصل كنيد.  . 4
 كرد گرم كنيد. موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول كار . 5
 )2000تا  rpm 3000به موتور دو سه بار گاز دهيد. ( . 6
 از نبود كد عيب سفر اول مطمئن شويد. GSTيا  -IIبوسيله دستگاه كانسالت . 7

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

                
 مراجعه كنيد.  21به 

ست        رضايت بخش ني
 

 مراجعه كنيد.  20به 

 
عيب را تعمير كنيد.20

 تعمير يا تعويض كنيد. » يابيروش عيب«در صورت نياز اجزاء را برحسب 
                      

                   
 مراجعه كنيد.  19به 

 
هدف را كنترل كنيد. دور آرام21

  -IIبا دستگاه كانسالت         
 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد. . 1
 انتخاب كنيد. » ENG SPEED» «DATA MONITOR«در حالت (مد)  -IIبا دستگاه كانسالت  . 2
 دور آرام را بررسي كنيد.    3

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50562گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          
  -IIبدون دستگاه كانسالت          

 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد.    1
 دور آرام را بررسي كنيد.    2

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  30 به

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  22به 

 
يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد.22

 مراجعه كنيد.    EC، » يادگيري مقدار هواي دور آرام«به 
 نتيجه چيست كامل يا ناقص؟

 كامل يا ناقص
 كامل است           

                   
 مراجعه كنيد.  23به 

كامل نيست             
 

 پيروي كنيد.» يادگيري مقدار هواي دور آرام«از دستور العمل . 1
 مراجعه كنيد. 22به  . 2
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مجددًا دور آرام هدف را كنترل كنيد.23

  -IIا دستگاه كانسالتب         
 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد. . 1
 انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«را در حالت (مد) » II- »ENG SPEEDبا دستگاه كانسالت   2
 دور آرام را بررسي كنيد.    3

  M/T      :Q30DE)rpm (V 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          
  -IIبدون دستگاه كانسالت          

 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد.    1
 دور آرام را بررسي كنيد.    2

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50562گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  29به 

        رضايت بخش نيست
 

 مراجعه كنيد.  24به 

 

24 
را از نظر قطعي و اتصالي كنترل  (IACV-AAC)شير كمكي دور آرام  –مدار شير برقي دور آرام 

 كنيد. 
 ».OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد . 1
و اتصالي كنترل  را از نظر قطعي (IACV-AAC)شير كمكي دور آرام  –مدار شير برقي دور آرام    2

 مراجعه كنيد.    EC، »يابيروش عيب«كنيد. به 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
              

 مراجعه كنيد.  25به 

رضايت بخش نيست        
 

 تعمير يا تعويض كنيد.   1
 مراجعه كنيد.  26به    2

 
 را تعويض كنيد.  (IACV-AAC)شير برقي دور آرام ـ شير كمكي دور آرام 25

 شير كمكي دور آرام را تعويض كنيد.  –شير برقي دور آرام 
                                              مراجعه كنيد.  26به 

 
آرام را انجام دهيد.يادگيري مقدار هواي دور26

 مراجعه كنيد.    EC، »يادگيري مقدار هواي دور آرام«به 
 آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟

 كامل يا ناقص
كامل است            

                   
 مراجعه كنيد.  27به 

كامل نيست             
 

 پيروي كنيد. » يادگيري مقدار هواي دور آرام«از دستور العمل . 1
 مراجعه كنيد.  22به    2
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دور آرام هدف را كنترل كنيد.27

  -IIبا دستگاه كانسالت         
 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد. . 1
 انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«ر حالت (مد) را د» II- »ENG SPEEDبا دستگاه كانسالت   2
 دور آرام را بررسي كنيد.    3

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          
  -IIلتبدون دستگاه كانسا          

 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد.    1
 دور آرام را بررسي كنيد.    2

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N« يا» p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  29به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  28به 

 
عملكرد كامپيوتر را كنترل كنيد.28

تر سالم ديگري را جايگزين كنيد. (كامپيوتر ممكن است علت مشكل براي كنترل عملكرد كامپيو. 1
 افتد)باشد، اما اين امر بندرت اتفاق مي

 ECدر صورت مجهز بودن به سيستم ضد سرقت نيسان موارد مربوطه را انجام دهيد. به بخش  . 2
 مراجعه كنيد.

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
                      

                   
 مراجعه كنيد.  22به 

 
زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد.29

 موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   1
 زمان (تايم) جرقه را در دور آرام بوسيله چراغ تايم كنترل كنيد.    2
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان (تايم) جرقه
 قبل از نقطه مرگ باال  M/T  :º5º15عمولي گيربكس م   
 »)N«يا » P«قبل از نقطه مرگ باال (در موقعيت  A/T :º5º15گيربكس اتوماتيك    

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  37به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.   30به 
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نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد.30

 مراجعه كنيد. » سوار كردن«   EMنحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد. به 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

    رضايت بخش است    
              

 مراجعه كنيد.  28به 

رضايت بخش نيست        
 

 نحوه نصب زنجير تايم را تصحيح كنيد.   1
 مراجعه كنيد.   16به    2

 
زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد.31

 ن نگهداريد. موتور را روشن كرده و آنرا در دور آرام روش  1
 زمان (تايم) جرقه را در دور آرام بوسيله چراغ تايم كنترل كنيد.    2
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان (تايم) جرقه
 قبل از نقطه مرگ باال  M/T  :º5º15گيربكس معمولي    
 »)N«يا » P«يت قبل از نقطه مرگ باال (در موقع A/T :º5º15گيربكس اتوماتيك    

 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
   رضايت بخش است     

              
 مراجعه كنيد.  37به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.   32به 

 
يادگيري مقدار هواي دور آرام را انجام دهيد.32
 مراجعه كنيد.    EC، »يادگيري مقدار هواي دور آرام« به

 آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟
 كامل يا ناقص

كامل است            
                   

 مراجعه كنيد.  33به 

كامل نيست             
 

 پيروي كنيد. » يري مقدار هواي دور آراميادگ«از دستور العمل   1
 مراجعه كنيد.  32به    2
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مجددًا دور آرام هدف را كنترل كنيد.33

  -IIبا دستگاه كانسالت         
 موتور را روشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد. . 1
 انتخاب كنيد. » DATA MONITOR«را در حالت (مد) » II- »ENG SPEEDبا دستگاه كانسالت   2
 دور آرام را بررسي كنيد.    3

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          
  -IIبدون دستگاه كانسالت          

 وشن كرده و تا درجه حرارت معمول (نرمال) كاركرد گرم كنيد. موتور را ر   1
 دور آرام را بررسي كنيد.    2

  M/T      :rpm (VQ30DE) 50625گيربكس معمولي        
 »)N«يا » p«(در موقعيت  A/T   : rpm 50700گيربكس اتوماتيك          

 ست يا رضايت بخش نيسترضايت بخش ا
   رضايت بخش است     

                
 مراجعه كنيد.  35به 

رضايت بخش نيست        
 

 مراجعه كنيد.  34به 

 
عملكرد كامپيوتر را كنترل كنيد.34

لم ديگري را جايگزين كنيد. (كامپيوتر ممكن است براي كنترل عملكرد كامپيوتر، كامپيوتر سا. 1
 افتد).علت مشكل باشد، اما اين امر بندرت اتفاق مي

 ECدر صورت مجهز بودن به سيستم ضد سرقت نيسان موارد مربوطه را انجام دهيد. به بخش    2
 مراجعه كنيد. 

                      
                   

 مراجعه كنيد.  32ه ب

 
مجددًا زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد.35

 مراجعه كنيد.  31مجددًا زمان (تايم) جرقه را كنترل كنيد. به آزمايش شماره 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
                

 مراجعه كنيد.  37به 

بخش نيست         رضايت
 

 مراجعه كنيد.  36به 

 
نحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد.36

 مراجعه كنيد.. » سوار كردن«،   EMنحوه نصب زنجير تايم را كنترل كنيد به 
 رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

   رضايت بخش است     
              

 مراجعه كنيد.  34به 

رضايت بخش نيست        
 

 نحوه نصب زنجير تايم را تصحيح كنيد.   1
 مراجعه كنيد.   32به    2

 
كد عيب غير الزم را پاك كنيد37

 پس از اين بازرسي شماره كد عيب غير الزم ممكن است به نمايش در آيد.
 ذخيره شده در حافظه كامپيوتر و پردازشگر كنترل گيربكس را پاك كنيد.  كدهاي
ه پاك كردن نحو«   ATو  EC،   »يابي مربوط به گازهاي خروجينحوه پاك كردن اطالعات عيب«به 

مراجعه كنيد.» يابي هوشمندنتايج عيب
                      

                   
پايان بازرسي
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 شرح عمومي –يابي هوشمند عيب
 جدول تغيير به وضعيت موقت

اگر هريك از عيوب زير بعلت قطعي يا اتصالي در مدار كشف شود كــامپيوتر بــه حالــت تغييــر بــه 
وضعيت موقت وارد خواهد شد. هنگاميكه كامپيوتر به حالت تغيير به وضعيت موقــت كــامپيوتر وارد 

 روشن خواهد شد.  MILعيب  چراغ اعالم شود،
شماره كد 

 عيب 
وضعيت كاركرد موتور پس از ورود كامپيوتر به حالت  موارد كشف شده 

 تغيير به وضعيت موقت 

P0100 
مدار سنسور مقدار جريان 

 به موتور هواي ورودي
، بعلت قطع بنزين باالتر  rpm 2400دور موتور از 

 نخواهد رفت
P0115  ارت مدار سنسور درجه حر

 مايع خنك كننده موتور
درجه حرارت مايع خنك كننده موتور بوسيله كامپيوتر، 
بر مبناي درجه حرارت زمان چرخانيدن سوئيچ خودرو به 

شود. معين مي» START«يا استارت » ON«حالت روشن 
، درجه حرارت معين شده بوسيله -IIدستگاه كانسالت

 كامپيوتر را نشان خواهد داد. 

 شرايط 
جه حرارت تعيين شده براي در

مايع خنك كننده موتور (نمايش 
 )-IIدستگاه كانسالت

درست پس از چرخانيدن 
سوئيچ بحالت روشن يا 

استارت
40ºC (104ºF) 

دقيقه پس 4بيش از
از چرخانيدن سوئيچ 
بحالت روشن يا 

استارت
80ºC (176ºF) 

  80ºC (104 – 176ºF) - 40 بجز موارد باال
 به زمان دارد) (بستگي

P0120  مدار سنسور موقعيت دريچه
 گاز 

موقعيت دريچه گاز بر مبناي مقدار بنزين تزريق شده 
و دور موتور معين خواهد شد. بنابراين شتاب گرفتن 

 ضعيف خواهد بود. 
 وضعيت رانندگي شرايط

 معمولي (نرمال) در دور آرام 

 خواهد بود شتاب گرفتن ضعيفدر هنگام شتاب گرفتن 

P1335  مدار سنسور موقعيت ميل لنگ
 (مرجع)

) 120سيگنال نقطه مرگ باال در زمان كمپرس (سيگنال 
بوسيله سيگنال سنسور موقعيت ميل سوپاپ (فاز) و 

سيگنال سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) كنترل خواهد 
 تاخير خواهد داشت.  º 2تا   º 0شد. تايم جرقه

ورود به 
 كامپيوتر

امكان 
 پذير نيست

كامپيوتر خود اعمال محاسباتي خود را غير صحيح  كامپيوتر
 انگارد.مي

هنگاميكه سيستم تغيير به وضعيت موقت فعال شود 
(بطور مثال اگر كامپيوتر وضعيت معيوبي را در 
در  MILپردازشگر كامپيوتر كشف كند)، چراغ اعالم عيب 

راننده  صفحه نمايشگر خودرو روشن خواهد شد تا به
هشدار دهد. هرچند امكان برقراري رابطه با كامپيوتر 

 و تائيد كد عيب وجود ندارد. 
هاي موتور در حالت تغيير به وضعيت موقت كنترل

 كامپيوتر
هنگاميكه سيستم تغيير به وضعيت موقت فعال 

سيستم سوخت پاش (انژكتور) زمان (تايم) جرقه، شود،
شير كمكي دور آرام عمل پمپ بنزين، عمل شير برقي و 

(IACV-AAC)هاي خاصي كنترل خواهند شد. تحت محدوديت 

حالت عملكرد كامپيوتر در 
 وضعيت موقتبهتغيير

باالتر  3000rpmدور موتور از  سرعت موتور
 نخواهد رفت

روش تزريق انژكتورها به تزريق سوخت
 خواهند كردهمزمان عمل

 زمان (تايم) جرقه 
قه در مقدار مشخصي و تايم جر

از پيش تعيين شده ثابت باقي 
 خواهد ماند.

 پمپ بنزين
پمپ بنزين در زمان روشن بودن 

و در زمان از » روشن«موتور 
» خاموش«كار افتادن موتور 

 خواهد بود.
شير برقي و شير كمكي 

 (IACV-AAC)دور آرام 
 كامالً باز خواهد بود. 

 هاي خنك كننده فن

م حركت موتور رله فن در هنگا
(دور  ONخنك كننده بحالت 

تند) و در هنگام از كار 
 OFFافتادن موتور بحالت 

 خواهد بود. 
در صورتيكه فعال شدن كامپيوتر بحالت تغيير به 
وضعيت موقت حتمي شده باشد، كامپيوتر را تعويض 

 كنيد. 
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 سيستم كنترل اصلي موتور  –جدول شبكه عالئم عيب 
 عيب عالئم  
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بخش 
 مرجع

  AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب
بنز
 ين

  22 11232ار پمپ بنزين مد

 

3 

 

2 Ec 
سيستم فشار شكن 
 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 (رگالتور) بنزين

 

Ec 

 Ec 2  22 11232 مدار انژكتور
سيستم كنترل 
 بخارات بنزين

3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Ec 

سيستم تهويه  هوا
بخار محفظه ميل 

 لنگ

1 
Ec 

ت تنظيم نادرس
 1 1 1 1 1    دور آرام

 

Ec 

مدار شير برقي 
شير كمكي دور  –

 آرام
1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 Ec 

جرق
ه 
 شمع

تنظيم نادرست 
زمان(تايم) 

 جرقه
3 3 1 1 1 

 

1 1 

 

1 

 

Ec 

11 مدار جرقه 

2 

2222 2 Ec 
EGR مدار شير كنترل

مقدار گاز 
بازيافتي اگزوز 

EGR

 2 

3 3 

  

3 

Ec 

مدار اصلي تغذيه برق 
 3 2 2 و اتصال بدنه

 
3 3 

 2  Ec 

 ha 2  33 مدار اركانديشن
 دهند. ادامه در صفحة بعد ها، ترتيب بازرسي را نشان ميشماره 1-6
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بخش 
 مرجع

  AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب
كنت
رل 
موت
 ور

مدار سنسور 
موقعيت ميل لنگ 

 (مرجع)
2 2 

   

 

  

 

 

 

  

Ec 

مدار سنسور 
موقعيت ميل لنگ 

 وقعيت)(م
Ec 

سنسور موقعيت 
ميل سوپاپ 

 (فاز)
3  Ec 

مدار سنسور 
مقدار جريان 

هواي ورودي به 
 موتور

1   2     Ec 

مدار سنسور  
حرارتي اكسيژن 

جلو
 

1 2 3 2 

 

2 2 2 

Ec 

مدار سنسور 
درجه حرارت 

مايع خنك كننده 
 موتور 

1 3 3 Ec 

دار سنسور م
موقعيت دريچه 

  گاز

  

 

 2   2 

 

 
 

 

Ec 

تنظيم نادرست 
سنسور موقعيت 

 دريچه گاز
3 1 1 1 1 1 1 1 Ec 

مدار سنسور 
 3  3 2  سرعت خودرو

    
3 

Ec 

مدار سنسور 
ضربه داخلي 

 موتور
  2   Ec 

 Ec 3 3 22333333 كامپيوتر
مدار سيگنال 

 2 استارت
 

 

 

 

 

  

  

 Ec 

مدار كليد 
(فشنگي) موقعيت 

 پارك/ خالص

 

3 3 

3 3 

3 Ec 

مدار كليد 
(فشنگي) فشار 
روغن هيدروليك 

 فرمان 
2 

   

Ec 

مدار كنترل 
دسته موتور 
كنترل شده 
  الكترونيكي

Ec 

مدار سيگنال 
 Ec بار الكتريكي

 دهند.ها، ترتيب بازرسي را نشان مي: شماره1-6
 (ادامه در صفحه بعد)
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 قسمتهاي ميكانيكي و بقيه –سيستم 
 عالئم عيب  
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بخش 
 مرجع

  AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب
بنز
 ين

 باك بنزين
5 

5 

   

 

  

 

 

 

  

بخش 
FE 5 55555 هاي بنزين لوله 

هوا گرفتن (قفل 
        گازي)

كثيف بودن 
سوپاپ (دوده 

 گرفتگي)
امناسب بنزين ن 5 5 5 5 5 5 5

(بنزين 
اكتان سنگين،
 پائين).

 كانال هوا هوا
 

5 5 

 

5 5 5 5 

  فيلتر هوا
نشتي هوا از 
كانال هوا 

(سنسور مقدار 
 –جريان هوا 

پوسته دريچه 
 گاز)

5 5 5 5 

 

پوسته دريچه 
 FEبخش سيم گاز –گاز

نشتي هوا از 
انيفولد هوا / م

جمع كننده هوا 
 واشر /

 ــ

است
ارت 
زدن 

 باطري
1 1 1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

 

بخش  1
EL 

مدار دينام 
 (آلترناتور)
 3 مدار استارت

       
فاليويل / درايو 

 6 پليت
 بخش
AT 

فشنگي پارك / 
 4 خالص

بخش 
AT 

 دهند.ها، ترتيب بازرسي را نشان مي: شماره6 – 1
 (ادامه در صفحه بعد)
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بخش 
 مرجع

 AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب
موت
 ور

 سرسيلندر
5 5 5 5 5 

 

5 5 

 

 
5 

 

 

بخش 
EM 

 3 4 واشر سرسيلند
 بلوك سيلندر

6 6 6 6 6 6 6 

 

6 

 پيستون 4
 رينگ پيستون

 شاتون

 
 تاقان يا
 لنگميل

ميك
اني
زم 
سوپ
  اپ

 زنجير تايم

5 5 5 5 5 5 5 5 

 ميل سوپاپ
 سوپاپ هوا

 سوپاپ دود 3

اگز
 وز

منيفولد 
دود/لوله/منبع/

  5  5 5 5 5 5 5 5 واشر

 

 FEبخش
سه راهه 
 كاتاليستي

روغن
 كاري

كارتل روغن / 
صافي روغن 

فيلتر روغن / 
 5 5 5 5 5 كانال روغن

 

5 5  5 

بخش
MAEM,

LC 
سطح روغن 

(پائين) روغن 
 كثيف

بخش 
LC 

خنك 
كرد
 ن

رادياتور / 
شلنگ/ در 
 رادياتور

5 5 5 5 5 5 5 

 

4 5 

 5 ترموستات
 كانال آب   واتر پمپ

 ECبخش 5 فن خنك كننده
سطح مايع 

كننده خنك
(پائين) آلودگي 

  كننده  مايه خنك
 

بخش 
MA 

 دهند. ها ترتيب بازرسي را نشان مي: شماره 6 – 1
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 مرجع

  AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK AL AM HA كد اختصاصي عالئم عيب
NVIS) سيستم باز

دارنده حركت نيسان 
NATS -  رقت سسيستم ضد
نيسان

1 1            EC  
 ELبخش

 دهند. ها، ترتيب بازرسي را نشان مي: شماره6 – 1
  -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

 مالحظات
  شوند. اطالعات مشخصات مقادير مرجع محسوب مي 
  تر كشــف ها بوسيله كــامپيواطالعات مشخصات مقادير خروجي و ورودي هستند كه در سرسيمهاي سوكت

 شوند. شده يا بوسيله كامپيوتر تامين مي
ها / مقادير و يا كاركرد آن قطعه يــا : اطالعات مشخصات ممكن است مستقيمًا ارتباطي به سيگنال *

مجموعه نداشته باشند. بطول مثال، تايم جرقه را قبل از نظارت بوسيله دستگاه بــا چــراغ تــايم 
ممكن است اطالعات مشخصــات تــايم را بجــاي اطالعــات تــايم تنظيم كنيد. براي اينكه سيستم نظارت 

تنظيم نشده، مبناي اطالعات خود قرار دهد. اين حالــت تــايم جرقــه اطالعــات محاســبه شــده توســط 
هاي فرستاده شده از سنسور موقعيت ميل سوپاپ و ديگر سنسورهاي مربوط كامپيوتر بر مبناي سيگنال
 كند. به تايم جرقه را نظارت مي

  يــابي در لحظــه آزمــايش يابي مقدار جريان هواي ورودي به موتور اگر نتايج عيبهنگام عيب در
ياب هوشمند خودرو رضايت بخــش باشــد، ابتــدا يابي سيستم عيبرضايت بخش نباشد ولي نتايج عيب

 سيستم كنترل پمپ بنزين را از نظر درست كاركردن كنترل كنيد.
موارد مورد 

 مشخصات شرايط نظارت

ENG SPEED CKPS-
RPM (POS) 

 دور سنج: وصل 
 موتور را روشن كرده و دور موتور را با مقدار

يــابدور نمــايش داده شــده توســط دســتگاه عيب
 كانسالت مقايسه كنيد. 

ــدار دور ــا مق ــًا ب تقريب
ــط ــده توس ــايش داده ش نم

ــالت ــتگاه كانس ــي -IIدس يك
 باشد.مي

POS COUNT  181 – 179 موتور: روشن 

MAS A/F SE-B1 

 موتور: گرم شده باشد 
 :ـــن ـــد اركانديش كلي

»OFF« 
  دسته دنده»:N« 
 بدون بار روي موتور

 V 1.8 – 1.2 دور آرام

2,500 rpm 1.6 – 2.2V 

COOLAN TEMP/S 70بيش از موتور: گرم شده باشدºC (158ºF)  
HO2S1 (B1) 
HO2S1 (B2)

 ــده ــرم ش ــور : گ موت
 باشد

rpm 2000دور موتــور در 
 حفظ شود

 .03V0   تقريبًاV1.0 – 0.6 

HO2S1 MNTR (B1) 
HO2S1 MNTR (B2) 

ـــــــيظ  RICH  LEANغل
بــار در 5(رقيق) بــيش از 

 ثانيه تغيير كند 10
HO2S2 (B1) 
HO2S2 (B2)  ــده ــرم ش ــور : گ موت

 باشد
rpm 2000دور موتــور در 

 حفظ شود

 0.03V   تقريبًاV1.0 – 0.6 

HO2S2 MNTR (B1) 
HO2S2 MNTR (B2) 

ـــــــيظ  RICH  LEANغل
 (رقيق) 
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موارد مورد 

 نظارت
 مشخصات شرايط

VHCL SPEED SE 
 چرخهاي محرك (جلو) را بچرخانيد و نمايش سرعت

سنج را با مقدار نشانداده شده توســط دســتگاه
 مقايسه كنيد.  -IIتكانسال

ــدار دور ــا مق ــًا ب تقريب
ــط ــده توس ــايش داده ش نم

ــالت ــتگاه كانس ــي -IIدس يك
 باشد.مي

BATTERY VOLT   :سوئيچ خودروON (موتور خاموش) 14 – 11V 

THRTL POS SEN 

  موتور: پس از گرم
كردن در دور آرام 

روشن نگهداريد.
 0.85V – 0.15 دريچه گاز: كامالً بسته

 شده باشد موتور: گرم 
  :ـــودرو ـــوئيچ خ ONس

(موتور خاموش)
 V 4.7 – 3.5 دريچه گاز: كامالً باز

EGR TEMP SEN  .4.5كمتر از  موتور: گرم شده باشدV 

START SIGNAL   سويج خودروON   استارتON OFF  ON  OFF 

CLSD THL POS 
CLSD THL/P SW 

  موتور: پس از گرم
كردن در دور آرام 

 روشن نگهداريد

دريچــه گــاز: موقعيــت
 ON دور آرام 

 OFF دريچه گاز: كمي باز

AIR COND SIG 

  موتور: پس از گرم
كردن در دور آرام 

 روشن نگهداريد

كليـــد اركانديشـــن:
»OFF« OFF 

»ON«كليد اركانديشن: 
(كمپرسور در حالت كار

د)باش
ON 

P/N POSI SW   :سوئيچ خودروON 

يــا» P«دســته دنــده: 
»N «(مــدل اتوماتيــك)

 خالص (مدل معمولي)
ON 

 OFF بجز مورد باال 

PW/ST SIGNAL 

  موتور: پس از گرم
كردن در دور آرام 

 روشن نگهداريد

غربيلك فرمان در حالت
 OFF وسط (رو بسمت جلو)

ـــــان ـــــك فرم غربيل
 ON چرخانيده شده باشد

AMB TEMP SW 

  : سوئيچ خودروON 
 ــواي ــرارت ه ــه ح درج

بيرون را بــا مــوارد
ذكـــر شـــده مقايســـه

كنيد.

 19ºC (66ºF) OFFكمتر از 

 25ºC (77ºF) ONبيشتر از 

IGNITION SW   :سوئيچ خودروON  OFF  ON ON  OFF  ON 

INJ PULSE-B2 
INJ PULSE-B1 

 موتـــور: گـــرم شـــده
 باشد.

 :ـــن ـــد اركانديش كلي
»OFF« 

  :دسته دنده»N« 
 بدون وجــود بــار روي

موتور

 msec 3.2 – 2.4 دور آرام 

2000 rpm 1.9 – 2.8 msec 

B/FUEL SCHDL 

 موتـــور: گـــرم شـــده
 باشد.

 :ـــن ـــد اركانديش كلي
»OFF« 

  :دسته دنده»N« 
 بدون وجــود بــار روي

موتور

 msec 3.2 – 2.0 دور آرام 

2000 rpm 1.4 – 2.6 msec 

IGN TIMING 

 موتـــور: گـــرم شـــده
 باشد.

 :ـــن ـــد اركانديش كلي
»OFF« 

  :دسته دنده»N« 
 بدون وجــود بــار روي

موتور

قبل از نقطــه مــرگ º5º15 دور آرام 
 باال

2000 rpm 
از نقطــه قبــل 25ºبيش از 
 مرگ باال

IACV-AAC/V 

 موتـــور: گـــرم شـــده
 باشد.

 :ـــن ـــد اركانديش كلي
»OFF« 

  :دسته دنده»N« 
 بدون وجــود بــار روي

موتور

 10 – 2پله ،  دور آرام

2000 rpm ــ 

PURG VOL C/V 
 موتـــور: گـــرم شـــده

 %0 دور آرام باشد.

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



 شرح عمومي         –يابي هوشمند عيب
  -IIمقادير مرجع در حالت نظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت

98  

 :ـــن ـــد اركانديش كلي
»OFF« 

  :دسته دنده»N« 
 بدون وجــود بــار روي

موتور

2000 rpm ــ 

A/F ALPHA-B2 
A/F ALPHA-B1 

 .2000موتور در دور  موتور گرم شده باشد rpm 
 %155 – 54 روشن نگهداريد

AIR COND RLY   : كليد اركانديشنOFF  ON OFF  ON 
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موارد مورد 

 نظارت
 مشخصات شرايط

FUEL PUMP RLY
 مپ بنزينرله پ

  سوئيچ خودرو بازON )5 كند)ثانيه كار مي ON 
 OFFبجز مورد نشاداده شده باال

COOLING FAN  
 فن خنك كننده  

  پس از گرم كردن
موتور، موتور را در 

دور آرام روشن 
 نگهداريد.

  : كليد اركانديشن
 »OFF«خاموش 

ــرارت ــه ح ــه درج هنگاميك
مايع خنــك كننــده موتــور

94ºC (201ºF) ا كمتر باشد.ي 
OFF 

ــرارت ــه ح ــه درج هنگاميك
مايع خنــك كننــده موتــور

95ºC (203ºF)  104وºC (218ºF)
 باشد.

LOW (دور كم) 

EGR VOL CON/V 

 موتـــور: گـــرم شـــده
 باشد.

 :ـــن ـــد اركانديش كلي
»OFF« 

  :دسته دنده»N« 
 بدون وجــود بــار روي

موتور

 (step) 0پله  دور آرام 

ــور: از دور آرام دور موت
ــا  ــاال rpm 3000ت ــرعت ب س
 ميرود

  55 – 10پله 

HO2S1 HTR (B1) 
HO2S1 HTR (B2) 

  3600دور موتور : كمتر از rpm ON 

  3600دور موتور : بيشتر از rpm OFF 

HO2S2 HTR (B1) 
HO2S2 HTR (B2) 

  3600دور موتور: كمتــر از rpm  دقيقــه 12(بعــد از
 رانندگي در سرعت 

OFF 

 3600  [ز دور موتور: كمتر ا rpm  دقيقه يا  2بعد از
 70 Km/h (MPH 43)بيشتر در دور                 

 ]رانندگي كنيد
ON 

CAL/LD VALUE 

 موتـــور: گـــرم شـــده
 باشد.

 :ـــن ـــد اركانديش كلي
»OFF« 

  :دسته دنده»N« 
 بدون وجــود بــار روي

موتور

 %33.0 – 14.0 دور آرام 

2500 rpm 12.0 – 25.0% 

ABSOL TH-P/S 

 ــ ــدهموت ــرم ش ور : گ
 %0.0 دريچه گاز: كامالً بسته باشد

 موتور: گرم شده باشد 
  سوئيچ خودرو: بازON 

(موتور خاموش)   
 %80تقريبًا  دريچه گاز: كامالً باز 

MASS AIRFLOW 

 موتـــور: گـــرم شـــده
 باشد.

 :ـــن ـــد اركانديش كلي
»OFF« 

  :دسته دنده»N« 
 بدون وجــود بــار روي

موتور

 g.m/s 6.0 – 2.0 دور آرام

2500 rpm 7.0 – 20 g.m/s 

ABSOL PRES/SE  سوئيچ خودرو: روشنON  4.4تقريبًا V 

SWRL CONT S/V   دور موتور: دور آرام

ــرارت ــه ح ــه درج هنگاميك
مايع خنــك كننــده موتــور

 تا   15ºC (59ºF)بين 
50ºC (122ºF)  .باشد 

ON 

ــرارت ــه ح ــه درج هنگاميك
مايع خنــك كننــده موتــور

50ºC (131ºF) .يا كمتر باشد 
OFF 

ENGINE MOUNT 
  دور آرام  موتور: روشن »IDLE « دور آرام 

2000 rpm»TRVL « حركت 
 نمودارهاي مهم مرجع سنسورها در حالت نظارت بر اطالعات 

 هستند. » DATA MONITOR«موارد زير نمودارهاي مهم مرجع سنسورها در حالت نظارت بر اطالعات 
THRTL POS SEN, ABSOL TH.P/S, CLSD THL POS  

موقعيت بسته بودن «و » ABSOLموقعيت گاز » «سنسور موقعيت دريچه گاز«در زير اطالعات مربوط به 
 باشد ارائه شده است.  ONدر هنگام فشار دادن پدال گاز در حاليكه سوئيچ خودرو باز » دريچه گاز

به » ON«از » CLSD THL POS«غيير حالت پس از ت» ABSOL TH.P/S«و » THRTL POS SEN«هاي سيگنال
»OFF « .بايد بدون هيچگونه تغيير ناگهاني و باال و پائين رفتن به آهستگي باال رود 
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ENG   
سنســور موقعيــت «، » 1خورجين –سنسور مقدار جريان هوا «، » دور موتور«در زير اطالعات مربوط به 

و )» 1(خــورجين  1، سنسور حرارتــي اكســيژن ) » 2(خورجين  2سنسور حرارتي اكسيژن «، »دريچه گاز
و بــدون وجــود بــار روي  rpm 4800در هنگام گاز دادن ناگهاني تا » 1خورجين  –پالس تزريق سوخت «

 موتور و پس از گرم شدن موتور باندازه كافي ارائه شده است. 
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 وتر و مقادير مرجعسرسيمهاي سوكت كامپي
 آمادگي 

كامپيوتر در پشت جلو داشبورد و قسمت زير آن قــرار دارد.  . 1
براي انجام اين بازرسي، قسمت زير جلو داشبورد را پيــاده 

 كنيد.
 
 
 
 
 
 محافظ دسته سيم كامپيوتر را پياده كنيد.  . 2
 
 
 
 
 
 
 
گيري تمام ولتاژهــا را در حالــت وصــل بــودن ســوكت اندازه . 3

وك قلم ولتمتر را مانند شكل بلنــدتر كنيــد انجام دهيد. ن
 تا بتوانيد به آساني آزمايش را انجام دهيد. 

  بست محكم كننده دسته سيم را باز كنيــد تــا بتوانيــد بــه
 آساني آزمايش را انجام دهيد. 

  سرسيم جلوگيري كنيد.  2با دقت زياد از لمس كردن همزمان 
  دقيق نباشد. اطالعات براي مقايسه ارائه شده و ممكن است 
 
 
 
 
 
 

 جانمائي تصويري سرسيمهاي سوكت كامپيوتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول بازرسي كامپيوتر
اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند و بين هريك از سرسيمها و 

 شوند. گيري مياتصال بدنه اندازه
 احتياط

گيري ولتاژهاي ورودي / خروجي كامپيوتر، از در هنگام اندازه
بدنه كامپيوتر استفاده نكنيد. انجام چنــين  سرسيمهاي اتصال

كاري ممكن است بــه ترانزيســتور كــامپيوتر صــدمه بزنــد. از 
اي بجز سرسيمهاي اتصــال بدنــه كــامپيوتر ماننــد اتصال بدنه

 بدنه خودرو استفاده كنيد. 
 
 
 
 
 
 

شماره 
 سرسيم

رنگ 
 شرايط  مورد  سيم 

اطالعات (ولتاژ مستقيم 
DC( 

1 PU/R 
كنتــرل شير برقي

ــارات ــدار بخ مق
 بنزين كنيستر

  ]موتور روشن [
  دور آرام 

 (14V – 11)ولتاژ باطري 
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 ]موتور روشن [
   2000دور موتور حــدودrpm بــيش)

ثانيه پس از روشن شــدن 100از 
 موتور)

 (14V – 11)ولتاژ باطري 
 
 
 
 

2*1 R/l 
گــرم كــن سنســور
1حرارتي اكسيژن 
 )2(جلو) (خورجين

  ]روشنموتور  [
  هنگاميكه دور موتــور كمتــر از

3.600 rpm .باشد 
0 – 1.0V 

  ]موتور روشن [
 هنگاميكه دور موتــور بيشــتر از

3.600 rpm .باشد 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

3*1 OR/L 

گــرم كــن سنســور
1حرارتي اكسيژن 
(جلــو) (خــورجين

1( 

  ]موتور روشن [
 هنگاميكــه دور موتــور كمتــر از

3.600 rpm شد.با 
0 – 1.0V 

  ]موتور روشن [
 هنگاميكه دور موتــور بيشــتر از

3.600 rpm .باشد 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

4*1 R/L 

گــرم كــن سنســور
2حرارتي اكسيژن 
(عقــب) (خــورجين

2( 

  ]موتور روشن [
 هنگاميكــه دور موتــور كمتــر از

3.600 rpm .باشد 
  دقيقه رانندگي با سرعت  2پس از

  70km/h (43 MPH) يا بيشتر 

0 – 1.0V 

  ]»ON«سوئيچ خودرو باز  [
   موتور خاموش 
  ]موتور روشن [
 هنگاميكــه دور موتــور كمتــر از

3.600 rpm .باشد 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

5*1 P/B 

گــرم كــن سنســور
2حرارتي اكسيژن 
1(عقب) (خورجين 

( 

  ]موتور روشن [
 هنگاميكــه دور موتــور كمتــر از

3.600 rpm .باشد 
  دقيقه رانندگي با سرعت  2پس از

  70km/h (43 MPH) يا بيشتر 

0 – 1.0V 

  ]»ON«سوئيچ خودرو باز  [
   موتور خاموش 
  ]موتور روشن [

ــور بيشــتر از هنگاميكــه دور موت
3.600 rpm .باشد 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

6 
7 
8 

17 

W/PU 
Y/B 

Y 
GY/R 

شــير –شير برقي 
كمكي كنترل هواي

 دور آرام 

  ]موتور روشن [
   دور آرام 

0.1 – 14V 

9*6 
10*6 
18*6 
19*6 

G 
L/B 
BR 

P 

شير كنترل مقدار
ــافتي ــاز بازي گ

 اگزوز 

  ]موتور روشن [
 دور آرام 

0.1 – 14V 

 
 
 
 
 
 

شماره 
 سرسيم

رنگ 
 شرايط  مورد  سيم 

اطالعات (ولتاژ مستقيم 
DC( 

16 Y/G 
شير برقي كنتــرل
ـــواي ـــر ه متغي

 وتورورودي م

  ]موتور روشن [
  دور آرام 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

 ]موتور روشن [
  هنگاميكه دور موتور بيشــتر از

5000 rpm .باشد 
0 – 1.0V 
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21 
22 
23 
30 
31 
32 

Y/R 
G/R 
L/R 
GY 

PU/W 
GY/R 

1سيگنال شــماره 
 جرقه

2سيگنال شــماره 
 جرقه

3سيگنال شــماره 
 جرقه

4  سيگنال شماره
 جرقه
5ال شــماره سيگن
 جرقه 

6سيگنال شــماره 
 جرقه

  ]موتور روشن [
  .هنگاميكه موتور گرم باشد 
  دور آرام 

0 – 0.2V* 
 
 
 
 

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
 هنگاميكــه دور موتــور كمتــر از

2500 rpm .باشد 

0.1 – 0.3V* 
 
 
 
 

24*3 
28*5 

B/P 
B/P 

 رله پمپ بنزين 

  ]»ON«سوئيچ خودرو باز  [
   ــاز 1در ــس از ب ــه اول پ ثاني

 »  ON«كردن سوئيچ خودرو 
  ]موتور روشن [

0 – 1.5V 

  ]»ON«سوئيچ خودرو باز  [
   ــاز 1در ــس از ب ــه اول پ ثاني

 »ON«كردن سوئيچ خودرو 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

25 W/G  دور سنج 

  ]موتور روشن [
  .هنگاميكه موتور گرم باشد 
  دور آرام 

9 – 11V* 
 
 
 
 

  ]موتور روشن [
  .هنگاميكه موتور گرم باشد 
    2500هنگاميكــه دور موتــور rpm

 باشد.

9 – 11V* 
 
 
 
 

26 W/B 
ــامپيوتر ــه ك رل
ـــونده ـــع ش (قط

 اتوماتيك)

  ]موتور روشن [
 ]»OFF«سوئيچ خودرو بسته  [
   تا چنــد ثانيــه پــس از بســتن

 ».OFF«سوئيچ خودرو 

0 – 1.5V 

 ]»OFF«بسته سوئيچ خودرو  [
   بعد از چند ثانيــه اول بســتن

 ».OFF«سوئيچ خودرو 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

 

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



 شرح عمومي         –يابي هوشمند عيب
 عسرسيمهاي سوكت كامپيوتر و مقادير مرج

104  

 
شمار
ه 
سرسي
م

رنگ 
 شرايط  مورد  سيم 

اطالعات (ولتاژ مستقيم 
DC( 

27 B/R 
ـــــــــه رل

 اركانديشن

]موتور روشن[
  هم كليــد اركانديشــن و هــم كليــد فــن

باشند.»ON«دمنده روشن
0 – 1.0V 

 ]ور روشنموت [
  كليد اركانديشن خاموش»OFF  « 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

29*1 G 

ــي ــير برق ش
كنتــرل شــير
كنترل چــرخش
 هواي موتور

 ]موتور روشن[
  دور آرام 
  هنگاميكه درجه حرارت مايع خنك كننــده

 باشد. 15تا50C)59تا(122Fموتور

0 – 1.0V 

 ]موتور روشن[
  دور آرام 
  جه حرارت مايع خنك كننــدههنگاميكه در

 باشد.122F)(50Cموتور بيشتر از 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

34 LG 
رله فن خنــك
 كننده (تند)

  ]موتور روشن [
 هنگاميكه فن خنك كننده در حال كار با

 دور تند باشد.
0 – 1.0V 

  ]موتور روشن [
  .هنگاميكه فن در حال كار نباشد 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

35 BR/R 
رله فن خنــك
 كننده (كند)

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه فن در حال كار باشد 

0 – 1.0V 

  ]موتور روشن [
  .هنگاميكه فن در حال كار نباشد 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

36 Y 

ــــــيگنال س
ــــــربكس گي
ــــك اتوماتي

A/T 3شماره

  ]موتور روشن [
 . دور آرام 

  5V – 0تقريبًا 
وســانولتاژ خروجــي ن

 متناوب دارد.

37 LG 

ــــــيگنال س
ــــــربكس گي
ــــك اتوماتي

A/T 5شماره

  ]موتور روشن [
 . دور آرام 

  5V – 0تقريبًا 
ولتاژ خروجــي نوســان

 متناوب دارد.

38 LG/B MIL 
 ON(« 0 – 1.0V«سوئيچ خودرو باز  [
  ]موتور روشن [
 . دور آرام 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

42 BR/W 
ــــــيگنال س

 استارت
 0Vتقريبًا  »)ON«سوئيچ خودرو باز  [
 START «[ 9 – 12V«سوئيچ خودرو استارت  [

43 R سوئيچ خودرو 
 OFF(«  0V«سوئيچ خودرو بسته   [

 ]» ON«سوئيچ خودرو روشن  [
 ولتاژ باطري

(11 – 14V) 

44 

G/OR 
(A/T) 
G/W 

(M/T) 

ــــــــد كلي
ـــــنگي) (فش
 پارك / خالص

]»ON«سوئيچ خودرو باز[
 قعيت دسته دنده (خالص) (مدل گيربكسمو

 معمولي)
  موقعيت دسته دنده»P « يــا»N «مــدل)

 گيربكس اتوماتيك)

 0تقريبًا 

]»ON«سوئيچ خودرو باز[
 هاي دسته دنده ذكر شدهبجز در موقعيت

 در باال

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

45 G/B 
سيگنال كليد

 اركانديشن

  ]موتور روشن [
 نديشــن و هــم كليــد فــنهم كليد اركا

 باشد»ON«دمنده روشن
 0Vتقريبًا 

  ]موتور روشن [
 كليد اركانديشن خاموش»OFF« 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

 
 
 
 
 
 
 

شمار
ه 
سرسي
م

رنگ 
 شرايط  مورد  سيم 

اطالعات (ولتاژ مستقيم 
DC( 
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46 W/L 
سيگنال كليد
(فشنگي) دور

 ارام 

]موتور روشن[
   دور آرام 
 ميكه درجه حرارت هواي بيرون بيشترهنگا

 باشد. 25ºC (77ºF)از 
 .هنگاميكه اركانديشن كار كند 

0V 

]موتور روشن[
   دور آرام 
 هنگاميكه درجه حرارت هواي بيرون بيشتر

 باشد. 25ºC (77ºF)از 
 .هنگاميكه اركانديشن كار نكند 

 5Vتقريبًا 

47 G 

ــــــــد كلي
ـــــنگي) (فش
فشار فرمــان

 هيدروليك

 ]تور روشنمو[
 .1.0 – 0 غربيلك فرمان در حال چرخانيدن باشدV 

  ]موتور روشن [
  .غربيلك فرمان در حال چرخانيدن نباشد 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

48 B 
اتصال بدنــه

 كامپيوتر
]موتور روشن[
 دور آرام 

 اتصال بدنه موتور 

49 W 

دسته موتــور
كنتــرل شــده
الكترونيكــي

1 - 

 ]نموتور روش[
  1.0 – 0 دور آرامV 

  ]موتور روشن [
    بجز موارد باال 

 ولتاژ باطري 
(11 – 14V) 

50 W/R 

دسته موتــور
كنتــرل شــده
الكترونيكــي

2- 

  ]موتور روشن [
    دور آرام 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

 ]موتور روشن[
  1.0 – 0 بجز موارد باالV 

51 PU 
سيگنال قطــع

 اركانديشن
 ]وتور روشنم[
 .0.5– 0 اركانديشن در حال كاركردن باشدV 

52 W/G 
سيگنال بــار

 الكتريكي

 ]موتور روشن[
    گرم كن عقب: روشنON  
 چراغ نور باال: روشنON 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

 ]موتور روشن[
  0 بار الكتريكي : خاموشV 

56 GY/L 

ــــــــد كلي
ـــــنگي) (فش
ــــــت موقعي
دريچــه گــاز
ـــــت (موقعي

سته بودن)ب

  ]موتور روشن [
    پدال گاز كامالً زياد 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

  ]موتور روشن [
   0تقريبًا  پدال گاز كامالً پائينV 

57 B 
اتصال بدنــه

 كامپيوتر
  ]موتور روشن [
  دور آرام 

 اتصال بدنه 

58 B 
اتصال بدنــه

 سنسور

 ]موتور روشن[
 .موتور گرم باشد 
 دور آرام 

 0Vيبًا تقر

60 BR/W 

خــط ارتبــاط
ـــــابيعيب ي

ــــــربكس گي
ــــك اتوماتي

A/T 

  ]موتور روشن [
  دور آرم 

ولتــاژ خروجــي نوســان
متناوب دارد. تقريبــًا

0-2V 

61 W 
سنسور مقدار
هــواي ورودي

 موتور 

 ]موتور روشن[
   .موتور گرم باشد 
   دور آرام

1.2 – 1.8V 

 ]موتور روشن[
   .موتور گرم باشد 
 2500دور موتور rpm

1.6 – 2.2V 

 
 
 
 
 
 
 

شمار
ه 
سرسي
م

رنگ 
 شرايط  مورد  سيم 

اطالعات (ولتاژ مستقيم 
DC( 

62*1 W 

ـــــــور سنس
ــــــي حرارت
ــــيژن  1اكس
ـــــــو) (جل

 )2(خورجين 

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
   2000دور موتور rpm  

(بطور 1.0Vتقريبًا  – 0
 متناوب تغييرميكند.
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63*1 W 

ـــــــور سنس
ــــــي حرارت
ــــيژن  1اكس
ـــــــو) (جل

 )1(خورجين 

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
  2000دور موتور rpm 

(بطور 1.0Vتقريبًا  – 0
 متناوب تغييرميكند.

 
 
 

64 Y/G 
سنسور درجــه
حرارت هــواي

 ورودي
 ]موتور روشن [

ــدود  ــاژ 4.8V – 0ح ولت
خروجي با درجه حــرارت
ـــر ـــواي ورودي تغيي ه

 كند. مي

65*4 
75*5 
66*2 
76*3 

W 
W 
W 
W 

ـــــــور سنس
موقعيت ميــل
 لنگ (مرجع)

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
   دور آرام 

(ولتــاژ *2.3Vتقريبــًا 
 )ACمتناوب 

 
 
 
 
 

65*4 
75*5 
66*2 
76*3 

W 
W 
W 
W 

ـــــــور سنس
موقعيت ميــل
 سوپاپ(فاز)

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
 ر آرام  دو 

(ولتــاژ *4.2Vتقريبــًا 
 )ACمتناوب 

 
 
 
 

67 W/L 

منبع تغذيــه
ـــــــــرق ب
ــــامپيوتر ك

 (پشتيبان)

 ]»OFF«سوئيچ خودرو بسته   [
 ولتاژ باطري

(11 – 14V) 

68 BR 
ــــــيگنال س
ـــــماره  1ش

 گيربكس

  ]موتور روشن [
 دور آرام 

 5V – 0تقريبًا 
ــور ــي بط ــاژ خروج ولت

 كند.متناوب تغيير مي

69 GY 
رتباطسوكت ا
 اطالعات

 ]»ON«سوئيچ خودرو روشن[
  دستگاه كانسالتII-  روشن»ON«  0تقريبًاV 

70 Y 

سنسور درجــه
حرارت مــايع
خنــك كننــده

 موتور

  ]موتور روشن [
 

  4.8V – 0تقريبًا 
ولتاژ خروجي با درجــه
ـــواي ورودي ـــرارت ه ح

 كند.تغيير مي
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شمار
ه 
سرسي
م

رنگ 
 شرايط  مورد  سيم 

(ولتاژ مستقيم اطالعات 
DC( 

71*1 W 

ـــــــور سنس
ــــــي حرارت
ــــيژن  2اكس
ـــــــب) (عق

 )2(خورجين 

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
  2000دور موتور rpm  

 1.0Vتقريبًا  -  0

72*1 W 

ـــــــور سنس
ــــــي حرارت
ــــيژن  2اكس
ـــــــب) (عق

 )1(خورجين 

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
  2000دور موتور rpm  

 1.0Vقريبًا ت -  0

73 B 

اتصال بدنــه
سنسور مقدار
هــواي ورودي

 به موتور 

  ]موتور روشن [
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
 دور آرام 

 0Vتقريبًا 

74*6 SB 

سنسور درجــه
حــرارت گــاز
ــــافتي بازي

 اگزوز

 4.5Vكمتر از ]»ON«سوئيچ خودرو باز  [
 ]موتور روشن[
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
  ازيافت گاز اگزوز در حال كارسيستم ب

 باشد.

0 – 1.5V 

77 GY 

ــــــيگنال س
ـــــماره  2ش
ــــــربكس گي

 اتوماتيك

  ]موتور روشن [
 دور آرام 

 5V – 0تقريبًا 
ــور ــي بط ــاژ خروج ولت

 كند.متناوب تغيير مي

78 OR 

ــــــيگنال س
ـــــماره  4ش
ــــــربكس گي

 اتوماتيك

  ]موتور روشن [
 دور آرام 

 5V – 0تقريبًا 
ــور ــي بط ــاژ خروج ولت

 كند.وب تغيير ميمتنا

80 W 
سنسور فشــار

 مطلق هوا
 4.4Vتقريبًا  ]»ON«سوئيچ خودرو باز  [

81 W 
سنسور فشــار
گـــاز خنـــك

 كننده

 ]موتور روشن[
 .هنگاميكه موتور گرم باشد 
 هم كليــد اركانديشــن و هــم كليــد فــن

باشــند. كمپرســور در» ON«دمنده روشــن 
 حال كار باشد.

0.36 – 3.88V 

82 W 

ــــــيگنال س
خروجي سنسور
ــــــت موقعي
 دريجه گاز 

]موتور روشن[
  هنگاميكه موتور گرم باشد 
 .پدال گاز كامالً باال باشد 

 4.5Vتقريبًا 

 ]»ON«سوئيچ خودرو باز[
 .4تقريبًا   پدال گاز كامالً پائين باشدV 

85 W 

ـــــــور سنس
موقعيت ميــل
ـــــــــگ لن

 (موقعيت)

  ]موتور روشن [
   دور آرام 

 2.4Vتقريبًا  
 
 
 
 
 

  ]موتور روشن [
  2000دور موتور rpm 

 2.3Vتقريبًا 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شمار
ه 
سرسي

رنگ 
 شرايط  مورد  سيم 

اطالعات (ولتاژ مستقيم 
DC( 
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 بازرسي اساسي         –يابي عيب
 بازرسي اساسي 

109  

م

86 P/L 
سنسور ســرعت

 خودرو

  ]موتور روشن [
  .چرخهاي جلو را با جك بلند كنيد 
   1در موقعيت دنده  
  10km/h (6MPH) 

 2.5Vتقريبًا  
 
 
 
 
 

  ]موتور روشن [
  .چرخهاي جلو را با جك بلند كنيد 
   2در موقعيت دنده  
  30 km/h (19 MPH)  

 2.0Vتقريبًا 
 
 
 
 
 

91 L/W 
ـــــــور سنس
ــــــت موقعي

 دريچه گاز

]موتور روشن[
  هنگاميكه موتور گرم باشد 
 .پدال گاز كامالً باال باشد 

0.15 – 0.85V 

 ]»ON«سوئيچ خودرو باز[
 4.7 – 3.5 از كامالً پائين باشد.پدال گV 

92 P/L 
سنسور درجــه
حــرارت بــاك

 بنزين

  ]موتور روشن [
 

  4.8V – 0تقريبًا 
ولتاژ خروجي با درجــه
حــرارت بــاك بنــزين

 كند.تغيير مي

93 W 
سنسور ضــربه
داخلي موتور 

  ]موتور روشن [
 2.5تقريبًا  دور آرامV 

95 BR 
سوكت ارتباط

 اطالعات
  ]» ON«ودرو روشن سوئيچ خ [
  دستگاه كانسالتII-  روشن»ON «0تقريبًا  باشدV 

101 
102 
103 
104 
105 
107 

R/B 
L/W 
R/W 

PU/R 
R/Y 
R/L 

ـــــور انژكت
 1شماره 

ـــــور انژكت
  5شماره 

ـــــور انژكت
 2شماره 

ـــــور انژكت
  6شماره 

ـــــور انژكت
  3شماره 

ـــــور انژكت
4شماره 

  ]موتور روشن [
 دور آرام 

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

106 
108 

B 
B 

اتصال بدنــه
 كامپيوتر

  ]موتور روشن [
 دور آرام 

 اتصال بدنه موتور

110 
112 

R/G 
R/G 

منبع تغذيــه
ـــــــــرق ب

كامپيوتر
 ]» ON«سوئيچ خودرو روشن  [

 ولتاژ باطري
(11 – 14V) 

111 R منبع تغذيــه
 5Vتقريبًا  ]» ON«سوئيچ خودرو روشن  [برق سنسور

115  OR سوكت ارتباط
 العاتاط

 ]»ON«سوئيچ خودرو روشن[
 دستگاه كانسالتII-روشن»ON «11 – 2تقريبًا  باشدV 

 تائيد كرد.) وتوان بوسيله اسيلوسكوپ كنترل متوسط ولتاژ سيگنال ضربان (پالس) را مي:  *
 : مدل مجهز به سه راهه كاتاليسي1*
 بدون سيستم ضد سرقت VQ30DE: موتور 2*
 ستم ضد سرقتهاي بدون سي: مدل3*
 با سيستم ضد سرقت VQ30DE: موتور 4*
 هاي با سيستم ضد سرقت: مدل5*
 هاي مجهز به سه راهه كاتاليستي براي آمريكاي التين: مدل6*
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