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 مقادير مشخصات –يابي عيب
 شرح 

 DATA MONITOR«محدوده يا تلرانس مقادير نشــانداده در حالــت (مــد)  (SP)مقادير مشخصات 
(SPEC) « دستگاه كانسالتII- دهــد. در حالت معمول عملكرد سيستم كنترل موتــور را نشــان مي

قرار داشــته  SPدر محدوده مقادير » DATA MONITOR (SPECE)«هنگاميكه مقادير در حالت (مد) 
 باشد، سيستم كنترل موتور تائيد شده و رضايت بخش است. هنگاميكه مقادر در حالت (مــد)

»DATA MONITOR (SPEC) « در محدوده مقاديرSP  قرار نداشته باشد، سيستم كنترل موتور ممكــن
  است يك ايراد يا بيشتر داشته باشد. 

براي كشف عيوبي كه ممكن است روي سيستم كنترل موتور اثر گذار باشــد، بكــار  SPمقادير 
  كنند. نمي را روشن MILشوند، اما اين اشكاالت چراغ  اعالم عيب گرفته مي
  آيند. براي موارد زير به نمايش در مي SPمقادير 

  B/FUEL SCHDL  پهناي پالس تزريق سوخت برنامه شــده در كــامپيوتر قبــل از هــر گونــه)
  تصحيح يادگيري روي خودرو)

 A/F ALPHA-B1/B1  متوسط مقدار ضريب تصحيح ولتاژ برگشتي نســبت هــوا / بنــزين در هــر )
  سيكل)

  MAS A/F SE-B1 (سيگنال ولتاژي سنسور مقدار جريان هواي ورودي)  
 شرايط آزمايش

   5,000مسافت رانده توسط خودرو: بيش از km (3,107 miles)   

   فشار هوا)psi15.12  –, 14.25 2kg/cm 064.1 –kPa (1.003  104.3 – 98.3   
   : 30 - 20درجه حرارت هواي بيرونºC (68 - 86ºF)   
  95 - 75نده موتور درجه حرارت مايع خنك كنºC (167 - 203ºF)   
   1*گيربكس : گرم شده باشد   
   .2*بار الكتريكي : وجود نداشته باشد   
  دور موتور: آرام  

، پس از اينكه موتور تا درجــه حــرارت معمــول CVTيا  A/T: براي مدل گيربكس اتوماتيك 1*
ن (ســيگنال درجــه سنسور درجــه حــرارت روغــ«كاركرد گرم شد با خودرو رانندگي كنيد تا 

را نشان دهد. بــراي مــدل گيــربكس  0.9V)، كمتر  از CVTحرارت روغن گيربكس اتوماتيك يا 
دقيقــه  5معمولي، پس از گرم شدن موتور تا درجه حرارت معمول كاركرد موتور، با خــودرو 

  رانندگي كنيد. 
. فــن خنــك باشــند» OFF«: كليد گرم كن عقب با كليد اركانديشن، كليد چراغها خــاموش 2*

  كننده كار نكند. غربيلك فرمان رو به جلو باشد. 
  
  

 روش بازرسي 
  توجه
را در وضعيت نمايش با درجــه » DATA MONITOR (SPEC)«حالت 

  بندي حداكثر اجرا كنيد.
  را انجام دهيد.  EC-511» بازرسي اساسي« .1
از برقراري شرايط آزمايش ذكر شــده در بــاال مطمــئن   .2

  شويد. 
3.  »B/FUEL SCHDL « ،»A/F ALPHA –B1/B2 « و»MAS A/F SE-B1 «

در دســتگاه » DATA MONITOR (SPEC)«را در حالــت (مــد) 
  انتخاب كنيد.  -IIكانسالت

 SPاز قرار داشتن موارد نظارت در محدوده مقادير   .4
  مطمئن شويد. 

   EC، »يــابيروش عيب«در صورت رضايت بخش نبــودن بــه   .5
  مراجعه كنيد.
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 يابي براي ايرادهاي متناوبعيب
 شرح 

قابل اتفاق افتادن هستند. در بسياري از موارد مشكل خودبخود حــل  (1/1)ايرادهاي متناوب 
كنــد.) ار به حالت معمول خود بــدون مداخلــه بازگشــت ميشود. (عملكرد آن قسمت از مدمي

تشخيص اينكه عالئم عيب شرح داده شده توسط مشــتري اغلــب در كــد عيــب ســفر اول اتفــاق 
، اتصــاالت (1/1)علــت اينگونــه ايرادهــا  افتد، مهم است. همچنــين از اينكــه بيشــتريننمي

د اتفاق افتــاده در آن ايرا باشد آگاه باشيد. بهمين دليل شرايطي كهالكتريكي ضعيف مي
يــابي هائي كــه بعنــوان روش اســتاندارد عيباست ممكن است واضح نباشد. بنابراين كنترل

  شود، ممكن است محل مشخص ايراد را نشان ندهد. انجام مي
   (I/I)وضعيت عمومي گزارش ايرادهاي متناوب 

  وضعيتمرحله در ترتيب انجام كار 

II  
-IIگرفته شده است. دستگاه كانســالت بكار -IIدستگاه كانسالت

دهد. را نشان مي» [1t]«يا » 0«اطالعات زمان يا دفعاتي بجز 
III  شود. عالئم عيب شرح داده شده توسط مشتري مجددًا تكرار نمي
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IV شود. كد عيب سفر اول در روش تائيد كد عيب آشكار نمي  

VI 
را آشــكارمحــل شــكل  PXXXXيابي كد عيب براي كــد روش عيب

  كند. نمي
  
  

 روش عيب يابي
  شروع بازرسي 1

»نحوه پاك كردن اطالعات مربوط به گازهاي خروجي «كدهاي عيب سفر اول را پاك كنيد. به 
  مراجعه كنيد.  

                    
                    

  مراجعه كنيد.  2به 

  
 را كنترل كنيد.سرسيمهاي اتصال بدنه 2

  سرسيمهاي اتصال بدنه دسته سيمها يا اتصاالت ضعيف را كنترل كنيد. 
  اتصال بدنه مراجعه كنيد. » بازرسي«   GIبه 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  3به 

رضايت بخش نيست      
  

  تعمير يا تعويض كنيد.

  
 اشكاالت الكتريكي را كنترل كنيد. 3
  را انجام دهيد.    GI، »هاي بازسازي عيوبآزمايش«

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
 پايان بازرسي

نيست     رضايت بخش 
                

  تعمير يا تعويض كنيد. 

  
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  يابي براي منبع تغذيه       عيب
  دنه نقشه مدار منبع تغذيه اصلي برق و اتصال ب

114  

 يابي براي منبع تغديه عيب
 نقشه مدار منبع تغذيه اصلي برق و اتصال بدنه
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 شوند. گيري ميسرسيمها و اتصال بدنه اندازه سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع بين هريك از
 احتياط:

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

 وتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيبدنه
سرسيم
 ها

رنگ 
 سيم 

اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد
 مستقيم)

26 W/B 
 رله كامپيوتر
(قطع شونده 

 سرخود)

 موتور روشن 
تا چند ثانيه پس از بستن سوئيچ خودرو 

OFF
0 – 1.5V 

پس از چند ثانيه اول بستن سوئيچ خودرو 
OFF

 ولتاژ باطري

43 R جرقه  سيستم 
 OFF 0Vسوئيچ خودرو 
 ولتاژ باطري ONسوئيچ خودرو 

48 B  اتصال بدنه
 كامپيوتر 

اتصال بدنه  موتور روشن در دور آرام 
 B 57 موتور 

67 W/L 
منبع تغذيه 
 (پشتيبان)

 ولتاژ باطري  OFFسوئيچ خودرو خاموش 

106 B  اتصال بدنه  موتور روشن در دور آرام  اتصال بدنه
 B 108 ور موت

110 R/G  منبع تغذيه برق
 ولتاژ باطري ONسوئيچ خودرو روشن  كامپيوتر

112 R/G 
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  يابي روش عيب
  شروع بازرسي  1

  موتور را روشن كنيد. 
   چرخد)؟شود (ميآيا موتور روشن مي

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
                         بلي     

             
  مراجعه كنيد.  9به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد. 2به 

  
 مدار منبع تغذيه برق كامپيوتر را كنترل كنيد. 2
  كنيد. » ON«سپس باز » OFF«سوئيچ خودرو را بسته  .1
كامپيوتر و اتصال بدنه  43ر، ولتاژ بين سرسيم يا ولتمت -IIبوسيله دستگاه كانسالت .2

  را كنترل كنيد. 
  
  

                                        
                                                                           

  ولتاژ: ولتاژ باطري
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 3به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 3

  موارد زير را كنترل كنيد. 
  هاي سوكتM46 ،F44  دسته سيم  
  هاي بلوك فيوز سوكت(J/B) M19 ،E89   
  10 فيوزA   
   . دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سوئيچ خودرو  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
                    

                    
  ها را تعمير كنيد. دسته سيم يا سوكت

  
  تصالي كنترل كنيد. مدار اتصال بدنه كامپيوتر را از نظر قطعي يا ا 4
  ». OFF«سوئيچ خودرو را به ببنديد.  .1
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.  .2
رل كامپيوتر و اتصال بدنه موتور را كنت 48 ,57 ,108 ,106كشي بين سرسيمهاي پيوستگي سيم .3

  كنيد.
  به نقشه مدار مراجعه كنيد.        
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

  ين اتصالي دسته سيم به برق را كنترل كنيد. همچن .4
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  5به 

رضايت بخش نيست      
  

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

  
  
  

-IIمنبع تغذيه برق را كنترل كنيد. 5

  رله كامپيوتر را جدا كنيد.  .1
  
  

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  يابي براي منبع تغذيه       عيب
  دنه نقشه مدار منبع تغذيه اصلي برق و اتصال ب

117  

  
  
  
  
  
 -IIرله كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالت 2 ,6ولتاژ بين سرسيمهاي  .2

  گيري كنيد. يا ولتمتر اندازه
  
  
  
  

  ولتاژ: ولتاژ باطري                                                 
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  7به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 6به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 6

  ل كنيد. موارد زير را كنتر
   15فيوزA   
   . .دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و باطري كنترل كنيد  

                    
                    

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

  
  سيگنال خروجي را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. مدار 7
  رله كامپيوتر را كنترل كنيد. 1كامپيوتر و سرسيم  26پيوستگي سيم كشي بين سرسيم  .1

   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد. .  .2

  يت بخش نيسترضايت بخش است يا رضا
رضايت بخش است     

                  
  رجوع كنيد.    P1320 « ،ECكد عيب سيگنال جرقه «به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  8به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 8

  موارد زير را كنترل كنيد. 
 هاي تسوكE15  ،E18  دسته سيم  
  .دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و كامپيوتر كنترل كنيد  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
                    

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

  ها تعمير كنيد. سوكت
  
  

   -IIمدار تغذيه برق كامپيوتر را كنترل كنيد  9
  موتور را خاموش كنيد.  .1
يا ولتمتر  -IIكامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالت 67ولتاژ بين سرسيم  .2

  كنترل كنيد.
  
  

  باطريولتاژ: ولتاژ                                                       
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  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  11به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 10به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 10

  موارد زيررا كنترل كنيد. 
 هاي سوكتE15, F18  دسته سيم  
  .دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و فيوز  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
                    

                    
  ها را تعمير كنيد. دسته سيم يا سوكت

  
   -IIرل كنيدمنبع تغذيه برق كامپيوتر را كنت 11

  »OFF«سپس ببنديد. » ON«سوئيچ خودرو را باز كرده  .1
يا ولتمتر  -IIو اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالت 110 ,112ولتاژ بين سرسيمهاي  .2

  گيري كنيد. اندازه
  
  

  ولتاژ:    
  ، ولتاژ باطري براي چند ثانيه وجود »OFF«بعد از بستن سوئيچ خودرو 

    افت خواهد كرد.  0Vود خواهد داشت،سپس به حد
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  17به 

رضايت بخش نيست 
(ولتاژ باطري وجود 

ندارد)              
  

  مراجعه كنيد.  12به 

رضايت بخش نيست 
(ولتاژ باطري بيش از 
چند ثانيه وجود دارد 

             (  

  رجوع كنيد.  14به 
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 -IIمدار منبع تغذيه برق كامپيوتر را كنترل كنيد 12

  رله كامپيوتر را جدا كنيد.   1
  
  
  
  
  
  
  
يا  -IIدستگاه كانسالترله كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله  3ولتاژ بين سرسيم   2

  ولتمتر كنترل كنيد. 
  
  
  

  ولتاژ: ولتاژ باطري                                                
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد.  14به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 13به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 13

  موارد زير را كنترل كنيد. 
   15دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين رله كامپيوتر و فيوزA  .كنترل كنيد  

                    
                    

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

  

14  
پيوستگي دسته سيم بين رله كامپيوتر و كامپيوتر را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل 

  كنيد. 
رله كامپيوتر را كنترل  5كامپيوتر و سرسيم  110 ,112پيوستگي سيم كشي بين سرسيمهاي  .1

  كنيد.
  به نقشه مدار رجوع كنيد.      
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به  بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد. .   2
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 16به 

نيست       رضايت بخش
  

  مراجعه كنيد.  15به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 15

  موارد زيررا كنترل كنيد. 
 هاي سوكتE15, F18  دسته سيم  
  .دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و رله كامپيوتر كنترل كنيد  

  سترضايت بخش است يا رضايت بخش ني
                    

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

  ها تعمير كنيد. سيم يا سوكت
  
  

 رله كامپيوتر را كنترل كنيد. 16
  كنيد. رله كامپيوتر برقرار  2و  1مستقيم را بين سرسيمهاي  12Vبرق    1
  را كنترل كنيد.  3 ,5 ,6 ,7پيوستگي بين سرسيمهاي    2
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  شرايط                                           پيوستگي               
  بلي             1ولت مستقيم بين سرسيمهاي 12هنگاميكه 

  برقرار باشد.  2و 
               OFF                                              خير  

   
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  17به 

رضايت بخش نيست      
  

  رله كامپيوتر را تعويض كنيد. 

  
  يا اتصالي كنترل كنيد. مدار اتصال بدنه كامپيوتر را از نظر قطعي 17

  ». OFF«سوئيچ خودرو را به ببنديد.   1
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   2
رل كامپيوتر و اتصال بدنه موتور را كنت 48 ,57 ,106 ,108كشي بين سرسيمهاي پيوستگي سيم .3

  كنيد.
  به نقشه مدار مراجعه كنيد.        
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

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

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد.  18به 

رضايت بخش نيست      
  

نترل كهاي دسته سيم كتقطعي مدار يا اتصالي به برق در سو
  كنيد. 

  
 ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد. 18

  مراجعه كنيد.    EC، »يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به 
                    

                    
 پايان بازرسي
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كد عيب سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور 
(MAFS) DTC P0100  

 شرح اجزاء 
سنسور مقدار هواي ورودي به موتور، در محل جريان هــواي 
ورودي به موتور قرار داده شده اســت. ايــن سنســور نــرخ 

گيري مقداري از كل هواي جريان هواي ورودي را با اندازه
گيرد. سنسور سيم گرمي است كه با جريان مي ورودي اندازه

شود. درجــه حــرارت ســيم تغذيه ميالكتريكي در كامپيوتر 
شــود. درجــه گرم بوسيله كامپيوتر در حد معيني كنترل مي

حرارت سيم گرم با عبــور جريــان هــوا از اطــراف آن كــم 
خواهد شد. هرچه هوا بيشتر باشد، درجه حرارت بيشتر كــم 

  شود. مي
بنابراين كامپيوتر بايــد جريــان الكتريكــي بيشــتري را 

هنگــام زيــاد شــدن جريــان هــواي براي گرم كردن سيم در 
ــيله  ــامپيوتر بوس ــد. ك ــامين نماي ــور ت ــه موت ورودي ب

گيري مقدار تغيير جريان الكتريكــي مقــدار هــواي اندازه
  كند. ورودي را كشف مي

در حالت نظارت بر  -IIمقادير مرجع دستگاه كانسالت
 اطالعات 

  اطالعات مشخصات مقادير مرجع هستند. 
  اتمشخص  شرايط  موارد نظارت
سنسور مقدار 
جريان هواي 

ورودي به 
  موتور 

  موتور: هنگاميكه گرم
  باشد.

 كليد اركانديشن خاموش
»OFF«  

  دسته دنده»N«  
  بدون وجود بار روي

  موتور 

  V 1.8 – 1.2  دور آرام 

2,500 rpm  1.6 – 2.2 V  

CAL/LD VALUE  Ditto   
 %33.0 – 14.0 دور آرام 

2,500 rpm 12.0 – 25.0% 

ار هواي مقد
ورودي به 

 موتور 
Ditto  

 g-m/s 6.0– 2.0 دور آرام 

2,500 rpm 7.0 – 20.0 g-m/s 

  
  
  
  

 يابي هوشمند منطق عيب
  شود كه هنگامي عيب كشف مي

در هنگام خاموش بودن موتور ولتاژ بيش از )    A(عيب 
  حد باالئي از سنسور به كامپيوتر ارسال شود.

بودن موتور ولتاژ بيش از حد  در هنگام روشن)    B(عيب 
  پائيني از سنسور به كامپيوتر ارسال شود. 

در هنگام روشن بودن موتور ولتاژ يكنواختي )    C(عيب 
  از سنسور به كامپيوتر ارسال شود.  1.0Vدر حدود 

  حالت (مد) تغيير به وضعيت موقت
كشف شود، كامپيوتر به حالت (مد) تغيير  Bهنگاميكه عيب 

روشــن  MILموقت وارد شــده و چــراغ اعــالم عيــب به وضعيت 
  خواهد شد. 

  موارد كشف شده 
چگونگي عملكرد موتور در حالت (مد) تغيير 

  به وضعيت موقت
مدار سنسور مقدار جريــان هــواي ورودي بــه

  موتور 
rpm 2,400بعلــت قطــع بنــزين دور موتــور از 

  بيشتر نخواهد شد. 
  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



          DTC P0100 (MAFS)كد عيب سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور 
  علل احتمالي 

122  

 علل احتمالي 
   Aعيب 

 ا سوكتدسته سيم ي  
(مدار سنسور قطع شده يا اتصالي پيدا كرده          

  باشد.)
  سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور  

  Cيا  Bعيب 
 دسته سيم يا سوكت  
 هواي ورودي نشتي دارد  
 سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور  

 روش تائيد كد عيب 
 Bعيب  روش مربوط به«اگر كد عيب سفر اول قابل تائيد نبود، 

 انجام دهيد. » Cو 
 توجه:
قبــل از ايــن عمــل انجــام » DTCروش تائيد كد عيب «اگر 

 10و حــداقل » OFF«شده است، هميشه سوئيچ خودرو را بسته 
ثانيه صبر كنيد، سپس اقــدام بــه انجــام آزمــايش بعــدي 

  نمائيد. 
  
  
  

   Aروش مربوط به عيب 
   -IIبا دستگاه كانسالت           

  » ON«را باز كنيد.  سوئيچ خودرو )1
 -IIرا در دستگاه كانسالت » DATA MONITOR«حالت (مد)  )2

  انتخاب كنيد. 
  ثانيه صبر كنيد.  6حداقل  )3
-EC، »يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد به  )4

  مراجعه كنيد.  574
   -IIبدون دستگاه كانسالت           

صبر ثانيه  6و حداقل » ON«سوئيچ خودرو را باز كرده  )1
  كنيد. 

ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته  )2
  »ON«كنيد سپس سوئيچ را باز كنيد. 

يابي (نتايج عيب IIآزمايش عيب يابي حالت (مد) « )3
  را با استفاده از كامپيوتر انجام دهيد. » هوشمند)

 EC، » يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )4
  مراجعه كنيد.   

  
  
  
  
  
  

   Cو  Bروش مربوط به عيب 
   -IIبا دستگاه كانسالت        

  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )1
 -IIرا در دستگاه كانسالت» DATA MONITOR«حالت (مد)  )2

  انتخاب كنيد. 
  ثانيه صبر كنيد.  5موتور را روشن كرده و حداكثر  )3
   EC» يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )4

  يد. مراجعه كن
   -IIبدون دستگاه كانسالت         

  ثانيه صبر كنيد.  5)  موتور را روشن كرده و حداكثر 1
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ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته  )2
  »ON«كنيد، سپس سوئيچ را باز كنيد. 

يابي (نتايج عيب -IIيابي حالت (مد) آزمايش عيب« )3
  نجام دهيد. را با استفاده از كامپيوتر ا» هوشمند)

   EC» يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد به  )4
  مراجعه كنيد. 
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 نقشه مدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

رنگ 
اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد سيم 

 مستقيم)

61 W 
سنسور مقدار 
جريان هواي 

ورودي به موتور 

موتور در دور آرام روشن بوده و در شرايط 
 1.8V – 1.2 معمول گرم بودن قرار داشته باشد. 

روشن بوده و در  rpm 2500موتور در دور 
 2.2V – 1.6 شرايط معمول گرم بودن قرار داشته باشد. 

73 B 

اتصال بدنه 
سنسور مقدار 
جريان هواي 

 ودي به موتورور

موتور در دور آرام روشن بوده و در شرايط 
 0Vتقريبًا  معمول گرم بودن قرار داشته باشد. 

111 R 
منبع تغذيه 

 سنسور 
 5Vتقريبًا  » ON«سوئيچ خودرو باز 
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 يابي روش عيب
  شروع بازرسي  1

  ) تكرار گرديدCيا  B, Aكدام يك در عيوب (
نوع                                                                            

  عيب 
                                                                    I           

A  
                                                                   II           

B  و / ياC   
  

  IIيا نوع  Iنوع 
                Iنوع 
                  

  مراجعه كنيد. 3به 

               IIنوع 
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  
 ورودي را كنترل كنيد.سيستم هواي  2

  موارد زير را از نظر اتصاالت كنترل كنيد. 
 كانال هوا  
 هاي مكش شلنگ  
  .مسير جريان ورودي هوا، بين كانال هوا و جمع كننده منيفولد هوا  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  د.مراجعه كني 3به 

رضايت بخش نيست      
  

  قطعات را مجددًا وصل كنيد.

  
 هاي اتصال بدنه را مجددًا سفت كنيد.پيچ 3
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
  پيچهاي اتصال بدنه موتور را ابتدا شل و سپس سفت كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
                    

  رجوع كنيد.  4به 
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  را كنترل كنيد.  (MAFS)مدار تغذيه برق سنسور  4
  را كنترل كنيد.  (MAFS)سوكت دسته سيم سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور  .1
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .2
يا  -IIو اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالت MAFS سنسور 2 ,4هاي ولتاژ بين سرسيم .3

  ولتمتر كنترل كنيد. 
  

  سرسيم                          ولتاژ               
   5تقريبًا                            2                  
  ولتاژ باطري                            4                  

  
  
   

  يا رضايت بخش نيست رضايت بخش است
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 6به 

رضايت بخش نيست      
  

  رجوع كنيد.  5به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 5

  موارد زير را  كنترل كنيد. 
 تصالي بين رله كامپيوتر و سنسور مقدار جريان هواي دسته سيم را از نظر قطعي يا ا

  ورودي به موتور 
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور و

  كامپيوتر 
                    

                    
  ها را تعمير كنيد. دسته سيم يا سوكت

  
  را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  (MAFS)مدار اتصال بدنه سنسور  6
  ». OFF«سوئيچ خودرو را به ببنديد.   1
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.   2
.كامپيوتر را كنترل كنيد 73و سرسيم  (MAFS)سنسور   3كشي بين سرسيمهاي پيوستگي سيم .3

  به نقشه مدار مراجعه كنيد.        
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

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

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 7به 

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق دسته سيم يا 
  ها را تعمير كنيد. سوكت
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  را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  (MAFS)مدار سيگنال ورودي سنسور  7
  كامپيوتر را كنترل كنيد. 61و  (MAFS)سنسور  1.   پيوستگي دسته سيم بين سرسيمهاي 1
  به نقشه مدار مراجعه كنيد.        

   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       
  .   همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.2

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 8به 

ضايت بخش نيست      ر
  

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

  
  سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور را كنترل كنيد.  8
  هاي جدا شده دسته سيمها را مجددًا وصل كنيد.سوكت .1
  را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول عملكرد گرم كنيد.  موتور .2
كامپيوتر (سيگنال سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور) و  61ولتاژ بين سرسيم  .3

  اتصال بدنه را كنترل كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
را جدا كرده و  (MAFS)اگر ولتاژ خارج از مقادير مشخصات بود، سوكت دسته سيم سنسور  .4

  صل كنيد. مجددًا و
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 9به 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسور مقدار جريان هواي ورودي به موتور را كنترل كنيد. 

  
  را از نظر قطعي و اتصال كنترل كنيد.  (MAFS)ور مدار خطوط روكش شده سنس 9
  ». OFF«سوئيچ خودرو را به ببنديد. 1
  را جدا كنيد.  18 –سوكت متصل كننده   2
  موارد زير را كنترل كنيد.   3
 سوكت متصل كننده و اتصال بدنه   1 پيوستگي بين سر سيم  

  به نقشه مدار مراجعه كنيد.     
  18سوكت متصل كننده-.  

  مراجعه كنيد.» هاجانمائي دسته سيم«،    EL(به      
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

  .  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.4
  را مجددًا وصل كنيد.  -18.  سپس سوكت متصل كننده 5

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 10به 

رضايت بخش نيست      
  

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

  
 ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد. 10

   مراجعه كنيد.   EC، »يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به 
                    

                    
 پايان بازرسي
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كد عيب مدار سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده 
  DTC P0115(ECTS)موتور 

 شرح اجزاء 
سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتــور بــراي آشــكار 

وتــور بكــار سازي مقدار درجه حرارت مايع خنــك كننــده م
گرفته شده اســت، سنســور ســيگنال ارســالي كــامپيوتر را 

دهد. سيگنال تغيير يافته به برحسب درجه حرارت تغيير مي
عنوان ورودي درجه حرارت مايع خنك كننده بــه كــامپيوتر 

شود. سنسور از يك مقاومت حرارتي كــه نســبت بــه وارد مي
قاومــت برد. مقدار متغيير درجه حرارت حساس است بهره مي

الكتريكي مقاومت حرارتي با باال رفتن درجــه حــرارت كــم 
  شود. مي
  

  (اطالعات مرجع)
درجه حرارت مايع 
خنك كننده موتور 

ºC (ºF) 
  Kمقاومت   *ولتاژ 

-10 (14)  4.4  7.0 – 11.4  

20 (68)3.5 2.1 – 2.9 

50 (122)2.2 0.68 – 1.00 

90 (194)0.9 0.236 – 0.260 

 70: اين اطالعــات مقــادير مرجــع هســتند و بــين سرســيم *
كامپيوتر (سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتــور) و 

  شوند. گيري مياتصال بدنه اندازه
  احتياط

گيري ولتاژهاي ورودي/ خروجي كامپيوتر، در هنگام اندازه
از سرسيمهاي اتصــال بدنــه كــامپيوتر اســتفاده نكنيــد. 

ين كاري ممكن اســت بــه ترانزيســتور كــامپيوتر انجام چن
اي بجز سرســيمهاي اتصــال بــه صدمه بزند. از اتصال بدنه

  بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 
  
  
  

 يابي هوشمند منطق عيب
هنگاميكه ولتاژ بيش از حد زياد يا بيش از حــد كمــي از 

  شود. سنسور به كامپيوتر ارسال شود عيب كشف مي
  حالت (مد) تغيير به وضعيت موقت

هنگاميكه عيب كشف شود، كامپيوتر به حالت (مــد) تغييــر 
روشــن  MILبه وضعيت موقت وارد شــده و چــراغ اعــالم عيــب 

  خواهد شد.

  نحوه عملكرد موتور در حالت (مد) تغيير به وضعيت موقت  موارد كشف شده 

مدار سنسور درجه حرارت 
  مايع خنك كننده موتور

رارت مايع خنك كننده موتور بر مبناي درجــه حــرارتدرجه ح
»اســتارت«يا » ON«زمان چرخانيدن سوئيچ خودرو بحالت روشن 

  شود. تعيين مي
درجه حرارت معين شده بوســيله كــامپيوتر -IIدستگاه كانسالت

  را نشان خواهد داد. 

  شرايط
درجه حرارت تعيين شده براي 

كننده موتور مايع خنك
  )IIه كانسالت(نمايش دستگا

چرخانيدن سوئيچ پس ازدرست
  40ºC (104ºF)  استارتيا روشنبحالت

دقيقه پس از شروع بكار  4
  80ºC (176ºF)  سيستم جرقه 

   80ºC (104 - 176ºF) - 40 بجز موارد باال
  (بستگي به زمان دارد)
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 علل احتمالي 
  ها دسته سيم يا سوكت  

  ر قطعي يا اتصالي دارد)(مدار سنسو        
  سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور  
  
  
  

 روش تائيد كد عيب 
  توجه: 

اگر روش تائيد كد عيب قبل از اين عمل انجام شده اســت، 
ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«هميشه سوئيچ خودرو را بسته 

  كنيد، سپس اقدام به انجام آزمايش بعدي نمائيد.
   -IIاه كانسالتبا دستگ         

  » ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.   )1
  -IIرا در دستگاه كانسالت» DATA MONITOR«حالت (مد)   )2

  انتخاب كنيد. 
  ثانيه صبر كنيد.  5حداقل  )3
   EC، » يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد به  )4

  مراجعه كنيد. 
   -IIبدون دستگاه كانسالت         

ثانيه صبر  5و حداقل » ON«رده سوئيچ خودرو را باز ك )1
  كنيد. 

ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته  )2
  كنيد. سپس سوئيچ را باز كنيد. 

يابي (نتايج عيب -IIيابي حالت (مد) آزمايش عيب« )3
  را با استفاده از كامپيوتر انجام دهيد. » هوشمند

   EC، »يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )4
  مراجعه كنيد. 
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 نقشه مدار
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 يابيروش عيب
  مدار تغذيه برق سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را كنترل كنيد.  1
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  را جدا كنيد.  (ECTS)سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور  .2
  
  
  
  
  
  
  
  

  »ON«ا باز كنيد. سوئيچ خودور ر .3
متر با ولت -IIو اتصال بدنه را با دستگاه كانسالت (ECTS)سنسور  1ولتاژ بين سرسيم  .4

  كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 2به 

رضايت بخش نيست      
  

  قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي كنترل كنيد. 

  
  را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. (ECTS)مدار اتصال بدنه سنسور 2
  ».OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.1
  و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد.  ECTSسنسور   2پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .2

  به نقشه مدار مراجعه كنيد.        
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

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

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 4به 

يت بخش نيست      رضا
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 3

  موارد زير را كنترل كنيد. 
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور درجه حرارت مايع خنك

  كننده موتور
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بينTCM ردازشگر الكترونيكي كنترل گيربكس) و(پ

  سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور
                    

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

  تعمير كنيد. 
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  نترل كنيد. سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را ك 4

سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را بنحو نشانداده 2و1مقاومت بين سرسيم 
  شده در زير كنترل كنيد. 
                        
  (اطالعات مرجع)                     

   Kمقاومت               F)ºC (ºدرجه حرارت         
                20 (68)                       2.1 – 2.9      

                50 (122)                      0.68 – 1.00   
                90 (194)                      0.236 – 0.260  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 5به 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را تعويض كنيد. 

  
 ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد. 5

  مراجعه كنيد.    EC، »يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به 
                    

                    
 پايان بازرسي
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  DTC P0120كد عيب سنسورموقعيت دريچه گاز 
 شرح 

پــذيرد. ايــن سنسور موقعيت دريچه گاز با حركت پدال گاز تحريك شده و از آن تــائير مي
كنــد. و ژ خروجي تبديل ميسنسور نوعي پتانسيومتر است كه موقعيت دريچه گاز را به ولتا

كند. بعالوه سنسور ســرعت بــاز و بســته هاي ولتاژي را به كامپيوتر ارسال مياين سيگنال
  كند. شدن دريچه گاز را تشخيص داده و اين اساس سيگنال ولتاژي به كامپيوتر ارسال مي

سنســور هاي دريــافتي از موقعيت دور آرام دريچه گاز بوسيله كامپيوتر بر پاية ســيگنال
شود. اين سنسور عملكردهــاي موتــور ماننــد قطــع بنــزين را موقعيت دريچه گاز تعيين مي

كــه » كليد (فشنگي) باز بودن كامل و بسته بودن دريچه گاز«كند. از طرف ديگر كنترل مي
در واحد سنسور موقعيت دريچه گاز تعبيه شــده اســت بــراي كنتــرل موتــور بكــار گرفتــه 

  شود. نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  مشخصات  شرايط  موارد نظارت

سنسور موقعيت 
  دريچه گاز

   ،موتور: پس از گرم شدن
در دور آرام روشن 

  نگهداريد.
  0.85V – 0.15  دريچه گاز: كامالً بسته 

  اشد.موتور: گرم شده ب  
   سوئيچ خودرو: بازON   

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

ABSOL TH. P/S  

   ،موتور: پس از گرم شدن
در دور آرام روشن 

  نگهداريد.
  %0.0  دريچه گاز: كامالً بسته 

  .موتور: گرم شده باشد  
   سوئيچ خودرو: بازON   

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

  
 يابي هوشمند منطق عيب

هنگاميكه ولتاژ بيش از حد كم يا بيش از حــد زيــادي از 
  شود. سنسور به كامپيوتر ارسال شود، عيب كشف مي

  حالت (مد) تغيير به وضعيت موقت 
هنگاميكه عيب كشف شود، كامپيوتر به حالت (مــد) تغييــر 

روشــن  MILغ اعــالم عيــب به وضعيت موقت وارد شــده و چــرا
  خواهد شد. 
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  نحوه عملكرد موتور در حالت (مد) تغيير به وضعيت موقت  موارد كشف شده 

مدار سنسور موقعيت دريچه 
  گاز 

موقعيت دريچه گاز بر مبناي مقدار بنزين تزريق شده  
تاب ضعيف خواهد بود.ششود. بنابراين وسرعت موتور معين مي

   شرايط رانندگي  شرايط

  معمولي (نرمال)  در دور آرام 

  شتاب ضعيف است.  در هنگام شتاب گرفتن 

  
  

 علل احتمالي 
  ها دسته سيم يا سوكت  

(مدار سنسور موقعيت دريچه گاز قطعي يا اتصالي         
  دارد)

  سنسور موقعيت دريچه گاز  
  
  
  

 روش تائيد كد عيب 
  توجه: 

انجام شده اســت، اگر روش تائيد كد عيب قبل از اين عمل 
ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«هميشه سوئيچ خودرو را بسته 

  كنيد، سپس اقدام به انجام آزمايش بعدي نمائيد.
  احتياط

  هميشه با سرعت مطمئن رانندگي كنيد. 
  شرايط آزمايش: 

 10هــاي زيــر، از بــيش از قبــل از انجــام روشV  بــودن
  ولتاژ باطري در دور آرام مطمئن شويد. 

  تــوان بــا بلنــد كــردن (جــك زدن) آزمــايش را مياين
چرخهاي محرك در تعميرگاه يا با راندن خودرو انجــام 
داد. در صورتيكه انجام آزمايش بوسيله راندن خــودرو 

  باشد. ه بلند كردن چرخها نميبتر است، احتياجي راحت
  
  
  

  -IIبا دستگاه كانسالت         
ــرده  )1 ــاز ك ــودرو را ب ــوئيچ خ ــ» ON«س  DATA«ت و حال

MONITOR «را در دستگاه كانسالتII-  .انتخاب كنيد  
 5موتور را روشن كرده و شرايط زيــر را حــداقل بمــدت  )2

  ثانيه ممتد حفظ كنيد. 
  km/h (3 MPH) 5بيش از   سرعت خودرو 
يا» P«موقعيت مناسب بجز   دسته دنده 

»N«  
  
 -EC» يــابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، بــه  )3

  كنيد. مراجعه 
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   -IIبدون دستگاه كانسالت          
 5موتور را روشن كرده و شرايط زيــر را حــداقل بمــدت  )1

  ثانيه ممتد حفظ كنيد. 
   km/h (3 MPH) 5بيش از   سرعت خودرو 
يــا» P«موقعيت مناسب بجز   دسته دنده 

»N«  
ثانيــه صــبر  10و حــداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته  )2

  كنيد. 
حالت (مد) آزمايش «و » ON«را باز كرده سوئيچ خودرو  )3

را با اســتفاده » يابي هوشمند)(نتايج عيب -IIيابي عيب
  از كامپيوتر انجام دهيد. 

   EC، »يــابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )4
  مراجعه كنيد. 
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 نقشه مدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شوند. گيري ميجع بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازهسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مر
 احتياط:

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

 تصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. اي بجز سرسيمهاي ابدنه
سرسيم
 ها

رنگ 
اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد سيم 

 مستقيم)

91 L/W 
سنسور موقعيت 

 دريچه گاز 

موتور در شرايط گرم بودن قرار داشته و 
 0.85V – 0.15 پدال گاز كامالً باال باشد

و پدال گاز كامالً » ON«سوئيچ خودرو باز 
 4.7V – 3.5 ئين باشد. پا

111 R 
منبع تغذيه 

 5Vحدودًا  ONسوئيچ خودرو باز  سنسور 

58 B 
اتصال بدنه 

 سنسور
موتور در دور آرام روشن بوده و در شرايط 

 گرم بودن قرار داشته باشد.
 0Vحدودًا 
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 يابي روش عيب
 پيچهاي اتصال بدنه را سفت كنيد. 1
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
  پيچهاي اتصال بدنه موتور را روشن كرده و مجددًا سفت كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
                    

  مراجعه كنيد.  2به 

  
  مدار منبع تغذيه برق سنسور موقعيت دريچه گاز را كنترل كنيد.  2
  گاز را جدا كنيد. سوكت دسته سيم سنسور موقعيت دريچه .1
  
  
  
  
  
  
  
  

  سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .2
سنسور موقعيت دريچه گاز و اتصال بدنه را بوسيله دستگاه  3ولتاژ بين سرسيم  .3

  گيري كنيد.يا ولتمتر انداه -IIكانسالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 3به 

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  ها تعمير كنيد. سيم يا سوكت
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  مدار اتصال بدنه سنسور موقعيت دريچه گاز را از نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد.  3
  ».OFF«درو را ببنديدسوئيچ خو.1
  سنسور و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد.  1پيوستگي دسته سيم بين سرسيم   2

  به نقشه مدار مراجعه كنيد.        
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

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

بخش است      رضايت
                  

  مراجعه كنيد. 5به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  4به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 4

 موارد زير را كنترل كنيد.
 ور موقعيت دريچه گاز دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنس  
  دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي بينTCM  (پردازشگر كنترل گيربكس) و سنسور

  موقعيت دريچه گاز .
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

                    
                    

ها تعمير يا سوكتقطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم 
  كنيد. 

  

5  
مدار سيگنال ورودي سنسور موقعيت دريچه گاز را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل 

  كنيد. 
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد. .1
سنسور موقعيت دريچه گاز را  2كامپيوتر و سرسيم  91پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .2

  كنترل كنيد. 
  جعه كنيد. به نقشه مدار مرا       
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

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

رضايت بخش است (با 
)    IIدستگاه كانسالت

                           

  د.مراجعه كني 6به 

رضايت بخش است (بدون 
)    II-دستگاه كانسالت

  

  مراجعه كنيد.  7به 

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  ها را تعمير كنيد. سيم يا سوكت
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 سنسور دريچه گاز را كنترل كنيد. 6

 -IIبا دستگاه كانسالت      
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.  .1
  ) OFFموتور را خاموش كنيد. (سوئيچ خودرو  .2

  توجه:       
جام شود. در د انهاي مجهز به باز كننده گاز بايفقط براي مدل 5تا  3مراحل         

  ادامه  6را حذف و به مرحله  5تا  3هاي مجهز به باز كننده گاز، مراحل مدل
  دهيد.       

  شلنگ مكش (وكيوم) متصل به باز كننده گاز را جدا كنيد.  .3
  شلنگ مكش مناسبي را به پمپ مكش و باز كننده گاز وصل كنيد.  .4
ا حديكه استوانه گاز از ترا  kPa (-400 mbar, -300 mmHg, -11.81 inHg) 40.0-]بيش از [فشار مكش  .5

  ميله و باز كننده گاز جدا شود، اعمال كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ONسوئيچ خودرو را باز كنيد.  .6
  انتخاب كنيد.  -IIرا در دستگاه كانسالت» DATA MONITOR«حالت (مد)  .7
  گيري كنيد. را در شرايط زير اندازه» THRTL POS SEN«ولتاژ  .8

گيري ولتاژ بايد در حالت سوار بودن سنسور موقعيت دريچه گاز (روي زهاندا       
  خودرو) انجام پذيرد.

  
  وضعيت دريچه گاز                       سنسور موقعيت دريچه گاز            

   0.15 – 0.85V                              (a)كامالً بسته              
   (b)و  (a)بين                                      نسبتًا باز               
   3.5 – 4.7V                                  (b)كامالً باز              

  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 9به 

   رضايت بخش نيست   
  

  مراجعه كنيد.  8به 
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 سنسور دريچه گاز را كنترل كنيد. 7

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   1
  ) OFFموتور را خاموش كنيد. (سوئيچ خودرو   2

  توجه:       
هاي مجهز به باز كننده گاز بايد انجام شود. در فقط براي مدل 5تا  3مراحل         
   6مرحله  را حذف و به 5تا  3هاي غير مجهز به باز كننده گاز، مراحل مدل

  ادامه دهيد.       
  شلنگ مكش (وكيوم) متصل به باز كننده گاز را جدا كنيد.   3
  ده گاز وصل كنيد. شلنگ مكش مناسبي را به پمپ مكش و باز كنن  4
ا حديكه استوانه گاز از ترا  kPa (-400 mbar, -300 mmHg, -11.81 inHg) 40.0-]بيش از [فشار مكش   5

  ميله و باز كننده گاز جدا شود، اعمال كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ONسوئيچ خودرو را باز كنيد.   6
بدنه را  كامپيوتر (سيگنال سنسور موقعيت دريچه گاز) و اتصال 91ولتاژ بين سرسيم   7

  كنترل كنيد. 
گيري ولتاژ بايد در حالت سوار بودن سنسور موقعيت دريچه گاز (روي اندازه       

  خودرو) انجام پذيرد.
  
  

  وضعيت دريچه گاز                       سنسور موقعيت دريچه گاز            
   0.15 – 0.85V                              (a)كامالً بسته              
   (b)و  (a)نسبتًا باز                                       بين              
   3.5 – 4.7V                                  (b)كامالً باز              

  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 9به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  8به 

  
  كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را تنظيم كنيد.  8

   EC، » بازرسي اساسي«كليد (فشنگي) موقعيت بسته بودن دريچه گاز را تنظيم كنيد. به 
  مراجعه كنيد. 

  
موارد                                                                          

  مشخصات 
زمان (تايم) جرقه                                        (قبل از نقطه مرگ    

   BTDC º5º15باال) 
ضخامت فيلر و حالت كليد   تنظيم موقعيت دور آرام كليد (فشنگي)               

  (فشنگي)
   ON :0.05 mm (0.0020 in)موقعيت بسته بودن دريچه گاز.                           

                                                                OFF  :0.15 mm 
(0.0059 in)   

 rpm (VQ30DE ) 50M/T: 625      دور آرام هدف                                         
  گيربكس معمولي

» P«(در وضعيت                                                                  
  گيربكس اتوماتيك N («rpm 50A/T: 700«يا 
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
     رضايت بخش است

                  
  مراجعه كنيد. 9به 

رضايت بخش نيست      
  

بازرسي «سنسور موقعيت دريچه گاز را تعويض كنيد. براي تنظيم، 
  را انجام دهيد.  EL، »اساسي
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  نظر قطعي و اتصالي كنترل كنيد. مدار اتصال بدنه سنسور موقعيت دريچه گاز را از 9
  ».OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.1
  را جدا كنيد. -18سوكت متصل كننده  .2
  موارد زير را كنترل كنيد.  .3
  سوكت متصل كننده و اتصال بدنه  2پيوستگي بين سرسيم  
  سوكت اتصال بدنه  

  مراجعه كنيد.)» جانمائي دسته سيمها«،   EL(به      
   وجود داشته باشد.پيوستگي بايد        

 .همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد  
  را مجددًا وصل كنيد.  -18سپس سوكت متصل كننده  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 10به 

رضايت بخش نيست      
  

ها تعمير قطعي مدار يا اتصالي به برق را در دسته سيم يا سوكت
  كنيد. 
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 كد عيب مدار سنسور حرارتي اكسيژن جلو   
 شرح اجزاء 

(جلو) در داخل لولــه جلــو تعبيــه 1سنسور حرارتي اكسيژن 
شده است. اين سنسور مقــدار اكســيژن موجــود در گازهــاي 

كند. سنسور حرارتي سبت به هواي بيرون كشف مياگزوز را ن
اي در انتهــائي (جلو) داراي لولــه مســدود شــده 1اكسيژن 

است كه از سراميك زيركونيا ساخته شده اســت. زيركونيــا 
در شــرايط غليظــي  1Vقادر بــه ايجــاد ولتــاژي در حــدود 

(RICH)  ــا ــوط ت ــي  0Vمخل ــرايط رقيق ــوط  (LEAN)در ش مخل
  باشد. مي

(جلــو) بــه كــامپيوتر  1نســور حرارتــي اكســيژن سيگنال س
شود. كامپيوتر، طــول زمــان پــالس (ضــربان) را ارسال مي

كند. براي بدست آمدن نسبت ايده آل هوا ـ سوخت تنظيم مي
اي بــين ال هوا ـ سوخت در نزديك تغييرات ريشهنسبت ايده

  افتد. . ولت اتفاق مي 0تا  1
  
  
  
  
  
  
  
  

  -IIنظارت بر اطالعات دستگاه كانسالت مقادير مرجع در حالت (مد)
  اطالعات مشخصات مقادير مرجعه هستند. 

  مشخصات  شرايط  موارد نظارت
HO2S1 (B1)   
HO2S1 (B2)  

  موتور: پس از گرم شدن
 2000دور موتور در 

rpm .حفظ شود  

V 1.0 – 0.6  تقريبًا  0
– 0.3  

HO2S1 MNTR (B1) 
HO2S1 MNTR (B2)  

RICH LEAN   
  (غليظ)       (رقيق)

 10بار در  5بيش از 
  كنددقيقه تغيير مي

  
  
  
  
  

 يابي هوشمند منطق عيب
(جلــو)  1در شرايطي كه سينگنال سنســور حرارتــي اكســيژن 

ورودي نباشد، مدارهاي كامپيوتر ولتاژ پيوســته تقريبــي 
0.3V هــائي يابي زمانراي اين عيبخواند. بنابراين برا مي

ميلي ولت باشد نظــارت  400تا  200كه ولتاژ خروجي در بين 
ها را يابي طوالني نبودن غير معمول اين زمانشود و عيبمي

شود كه ولتاژ اين سنسور كند. عيب زماني كشف ميكنترل مي
  باشد.  0.3Vبطور پيوسته 
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 علل احتمالي
  ها دسته سيم يا سوكت  

  (مدار سنسور قطعي يا اتصالي دارد)        
  سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور  
  
  
  

 كنترل عملي كلي  
از اين روش براي كنترل عملي كلي مــدار سنســور حرارتــي 

(جلــو) اســتفاده كنيــد. در حــين انجــام ايــن  1اكســيژن 
  كنترل، كد عيب سفر اول ممكن است تائيد نشود..

   -IIانسالتبا دستگاه ك         
موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول    1

  كاركرد گرم كنيد. 
را »  DATA MONITOR« ،»MANAU TRIG«در حالت (مد)     2

و » HO2S1 (B1)«انتخاب كنيد. سپس   -IIدر دستگاه كانسالت
»HO2S1 (B2) « .را انتخاب كنيد  

  د.  را حفظ كني rpm 2000بدون وجود بار روي موتور، دور   3
اطمينان  0.4Vتا  0.2از باقي نماندن نمايش در محدوده   4

  حاصل كنيد. 
مراجعه    EC، » يابيروش عيب«اگر رضايت بخش نيست به   5

  كنيد. 
   -IIبدون دستگاه كانسالت         

موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول  )1
  كاركرد گرم كنيد. 

سيگنال كامپيوتر ( 63هاي ولتمتر را بين سرسيم قلم )2
) يا (سيگنال سنسور 1خورجين  1سنسور حرارتي اكسيژن 

) و اتصال بدنه موتور قرار 2خورجين  1حرارتي اكسيژن 
  دهيد.

و  rpm 2000موارد زير را در ضمن حفظ كردن يكنواخت  )3
  نبود بار روي موتور كنترل كنيد.

    0.4 – 0.2ولتاژ در محدودهV ماند. باقي نمي  
 EC، »يابيروش عيب«ضايت بخش نبودن به در صورت ر  )4

  مراجعه كنيد.. 
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 نقشه مدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

رنگ 
اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد سيم 

 مستقيم)

63 W 
سنسور حرارتي 

(جلو)  1اكسيژن 
 )2(خورجين 

موتور پس از گرم شدن تا درجه حرارت 
 كار كند.  rpm 2000معمول كاركرد، در دور 

1.0V  0تقريبًا- 
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 . شوند. گيري ميسيستمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط:

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

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

رنگ 
اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد سيم 

 مستقيم)

62 W 
سنسور حرارتي 

(جلو)  1اكسيژن 
 ) 2(خورجين 

موتور پس از گرم شدن تا درجه حرارت 
 كار كند.  rpm 2000معمول كاركرد، در دور 

1.0V  0تقريبًا- 
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 يابيروش عيب
  شروع بازرسي  1
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  رده مجددًا سفت كنيد. پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل ك .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(جلو) اطمينان حاصل نمائيد و سوكت دسته 1از رنگ محافظ سيم سنسور حرارتي اكسيژن  .3
  (جلو) مربوطه را جدا كنيد.  1سيم سنسور حرارتي اكسيژن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
                    

                    
  مراجعه كنيد.  2به 
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2  
(جلو) را از نظر قطعي يا اتصالي  1مدار سيگنال ورودي سنسور حرارتي اكسيژن 

  كنترل كنيد. 
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد. 1
و) را (جل 1پيوستگي دسته سيم بين سرسيم كامپيوتر و سرسيم  سنسور حرارتي اكسيژن   2

  بنحو زير كنترل كنيد.
  به نقشه مدار مراجعه كنيد.         

                                                                           DTC 
  سرسيمها                            خورجين

                                                                               
  كامپيوتر             سنسور

                                                                          P0130  
63                   1                        1   

                                                                          P0150  
62                   1                        2   
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       
(جلو) و  1پيوستگي دسته سيم بين سرسيم كامپيوتر يا سرسيم سنسور حرارتي اكسيژن   3

  اتصال بدنه را بنحو زير كنترل كنيد. 
  

DTC                                                                                                                    رسيمها   س
  خورجين

                                                                               
  كامپيوتر             كف

                                                                          P0130  
   1كف                                       1يا  63

                                                                          P0150  
   2كف                                       1يا  62
  
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.    
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.   4
  

  ترضايت بخش است يا رضايت بخش نيس
رضايت بخش است (با 

)    IIدستگاه كانسالت
                           

  مراجعه كنيد. 3به 

رضايت بخش است (بدون 
)    II-دستگاه كانسالت

  

  مراجعه كنيد.  4به 

رضايت بخش نيست      
  

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  ها را تعمير كنيد. سيم يا سوكت
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  (جلو) را كنترل كنيد.  1سنسور حرارتي اكسيژن  3

 -IIبا دستگاه كانسالت      
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   1
را انتخاب كرده » DATA MONITOR « ،»MANU TRIG«در حالت (مد)  -IIدستگاه كانسالتبا   2

  تنظيم كنيد.  %100را در وضعيت » TRIGGER  POINT«و 
3  »HO2S1 (B1) « و»HO2S1 MNTR (B2) « .را انتخاب كنيد  
  حفظ كنيد. rpm 2000در مراحل بعد، بدون وجود بار روي موتور، موتور را در دور   4
  را لمس كنيد.» II- »RECORDكانسالتدر صفحه   5
  
  
  
  
  
  
  

  موارد زير را كنترل كنيد.   6
  »HO2S1 MNTR (B1) (B2)  « (مد) در حالت»DATA MONITOR « از وضعيت»RICH « به»LEAN «

ها) بنحو نشانداده شده بار (سيكل 5كند. ثانيه تغيير مي 10بار در  RICH «5«سپس به 
  شود. در زير شماره مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ولتاژ»HO2S1 (B1) (B2) « 0.6حداقل يكبار ازV رود. باالتر مي  
  ولتاژ»HO2S1 (B1) (B2)  « 0.3حداقل يكبار ازV رود. پائين مي  
  ولتاژ»HO2S1 (B1) (B2) « 1.0هرگز ازV كند. تجاوز نمي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 احتياط
وي زمين سخت مانند سطح بر ر m (19.7 in) 0.5از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 

بتوني افتاده باشد استفاده نكرده و آنرا دور بياندازيد: از قطعة نو بجاي آن استفاده كنيد. 
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  5به 
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 (جلو) را كنترل كنيد.1سنسور حرارتي اكسيژن 3

 -IIبدون دستگاه كانسالت      
  موتور را روشن كرده و آنرا تا درجه حرارت معمول كاركرد گرم كنيد.   1
نظارت [يد. يابي تنظيم كنعيب -IIموتور را خاموش كرده و كامپيوتر را در حالت (مد)   2

  .  ](جلو) 1سنسور حرارتي اكسيژن 
 1رتي اكسيژن كامپيوتر (سيگنال سنسور حرا 63هاي هاي ولتمتر را بين سرسيمقلم  3

) و اتصال بدنه 2خورجين  1(سيگنال سنسور حرارتي اكسيژن  62) يا سرسيم 1خورجين 
  موتور قرار دهيد. 

  بار روي موتور كنترل كنيد. و بدون وجود  rpm 2000موارد زير را در دور ثابت   4
  3.0-0ولتاژ بينV  1-0.6وV  كند. ثانيه نوسان مي 10بار در  5بيشتر از  
  0.6ماكزيمم (حداكثر) ولتاژ حداقل يكبار بيش ازV شود. مي  
  0.3مينيمم (حداقل) ولتاژ حداقل يكبار كمتر ازV شود. مي  
  1ولتاژ هيچوقت ازV شود. بيشتر نمي  
  0.3V-01V-0.63V0.-0يكبار :    
  0.3V-01V-0.60.3V-01V-0.60.3V-0دو بار:    
  
  

 احتياط
بر روي زمين سخت مانند سطح  m (19.7 in) 0.5از سنسور حرارتي اكسيژني كه از ارتفاعي بيش از 

بتوني افتاده باشد استفاده نكرده و آنرا دور بياندازيد: از قطعة نو بجاي آن استفاده كنيد. 
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  5به 

  
 (جلو) را تعويض كنيد.1سنسور حرارتي اكسيژن 5
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. 1
  (جلو) را كنترل كنيد..  1رنگ محافظ سيم سنسور حرارتي اكسيژن  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 احتياط
اگزوز را با استفاده از تميز كننده رزوه  هاي سيستمقبل از سوار كردن سنسور اكسيژن نو، رزوه

   EC، » ابزارهاي عمومي سرويس«سنسور اكسيژن و روغن تائيد شده ضد گرفتگي تميز كنيد. به 
 مراجعه كنيد. 

 
                    

                    
  (جلو) معيوب را تعويض كنيد.  1سنسور حرارتي اكسيژن 
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6  
(جلو) را از نظر قطعي يا  1هاي (بافته شده) خطوط سنسور حرارتي اكسيژن مدار روكش

  اتصالي كنترل كنيد. 
  ».OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.1
  را جدا كنيد. -18يا سوكت متصل كننده  -17سوكت متصل كننده  .2
  موارد زير را كنترل كنيد.  .3
  نده و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  سوكت متصل كن 2يا   1پيوستگي بين سرسيمهاي  
  سوكت متصل كننده  

  مراجعه كنيد.)» جانمائي دسته سيمها«،   EL(به      
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد. .4
  را وصل كنيد.  -18يا سوكت متصل كننده  -17سپس سوكت متصل كننده  .5

  ت بخش است يا رضايت بخش نيسترضاي
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 7به 

رضايت بخش نيست      
  

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

  
 ل كنيد.ايرادهاي متناوب را كنتر 7

  مراجعه كنيد.    EC، »يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به 
                    

                    
 پايان بازرسي
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  (KS)كد عيب سنسور ضربه داخلي موتور 
 شرح اجزاء 

 سنسور ضربه داخلي موتور به بلوك سيلندر وصل شده اســت.
اين سنسور ضربه داخلي موتور را با اســتفاده از المنــت 

ائي بلــوك ســيلندر كند. لــرزش ضــربهپيرو الكتريك حس مي
شود. اين فشــار بــه ســيگنال بصورت فشار لرزشي احساس مي

  شود. ولتاژ تبديل شده و به كامپيوتر ارسال مي
مجموعه اطالعات ثابت، ضربه داخلي موتور را شامل نبــوده 

شــود. چــراغ ت اين سنسور در كــامپيوتر ضــبط نميو اطالعا
اعالم عيب براي عيب در سيستم سنسور ضربه داخلــي موتــور 

شود. سنسور ضربه داخلي موتور داراي سيستم كشف روشن نمي
  باشد. عيب يك سفر مي

  
 يابي هوشمند منطق عيب

هنگاميكه ولتاژ بيش از حد كــم يــا ولتــاژ بــيش از حــد 
داخلي موتور به كــامپيوتر ارســال  زيادي از سنسور ضربه

  شود، عيب كشف خواهد شد. 
  
  

 علل احتمالي
  ها دسته سيم يا سوكت  

(مدار سنسور ضربه داخلي موتور قطعي يا اتصالي         
  دارد)

  سنسور ضربه داخلي موتور  
  
  
  
  
  

 روش تائيد كد عيب 
  توجه: 

اگر روش تائيد كد عيب قبل از اين عمل انجام شده اســت، 
ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«ميشه سوئيچ خودرو را بسته ه

  كنيد، سپس اقدام به انجام آزمايش بعدي نمائيد.
  شرايط آزمايش

بــودن ولتــاژ  10Vهاي زير، از بــيش از قبل از انجام روش
  باطري در دور آرام مطمئن شويد. 

   -IIبا دستگاه كانسالت         
 DATA«الت (مد)  .ح» ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.   1

MONITOR «را در دستگاه كانسالتII-   .انتخاب كنيد  
ثانيه در دور  5موتور را روشن كرده و آنرا حداقل   2

  آرام روشن نگهداريد.  
  EC، » يابيروش عيب«كشف شدبه  (DTC)اگر كد عيب   3

  مراجعه كنيد. 
   -IIبدون دستگاه كانسالت         

ثانيه صبر  5اقل موتور را روشن كرده و آنرا حد 1
  كنيد. 

ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته  2
  كنيد، سپس سوئيچ را باز كنيد. 

يابي (نتايج عيب -IIيابي حالت (مد) آزمايش عيب« 3
  را با استفاده از كامپيوتر انجام دهيد. » هوشمند

   EC، »يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  4
  . مراجعه كنيد
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نقشه مدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

رنگ 
 شرايط موارد سيم 

اطالعات (ولتاژ 
 مستقيم)

93 W 
سنسور ضربه 

 2.5Vتقريبًا  موتور در دور آرام روشن باشد.  داخلي موتور 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



          PTC P0325 (KS)كد عيب سنسور ضربة داخلي موتور 
  ييابروش عيب

153  

  يابيروش عيب

1  
مدار سيگنال ورودي سنسور ضربه داخلي موتور را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل 

  كنيد. 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  1
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد.    2
  كامپيوتر و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  93مقاومت بين سرسيم    3

  توجه        
گيري كند ضروري را اندازه 10Mده از اهم متري كه بتواند بيش از استفا          

  است.
  
  
  

  مقاومت :                                            
  k 620 – 500تقريبًا                          
  25ºC (77ºF) [در                          

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

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 5به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  

2  
مدار سيگنال ورودي سنسور ضربه داخلي موتور را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل 

   -IIكنيد
  سوكت دسته سيم سنسور ضربه داخلي موتور را جدا كنيد.  1
سنسور ضربه داخلي موتور را كنترل 1كامپيوتر و سرسيم  93پيوستگي مدار بين سرسيم    2

  كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد.
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.         

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

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 3به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 3

  موارد زير را كنترل كنيد. 
 هاي سوكتF8  وF131   
 دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين كامپيوتر و سنسور ضربه داخلي موتور  

                    
                    

دار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته قطعي م
  سيم يا سوكت تعمير كنيد. 
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 سنسور ضربه داخلي موتور را كنترل كنيد. 4

  سنسور ضربه داخلي موتور و اتصال بدنه را كنترل كنيد.  1مقاومت بين سرسيم 
  توجه

  گيري كند ضروري است. را اندازه 10Mاستفاده از اهم متري كه بتواند مقاومت بيش از 
  
  

  F)ºC (77º25[  K 620 – 500[مقاومت:                                        
  
  
  
  

  هشدار
از سنسورهاي ضربه داخلي موتور كه زمين خودرو يا صدمه ديدگي ظاهري داشته باشند 

   استفاده كنيد. استفاده نكنيد. فقط سنسور نو 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 8به 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسور ضربه داخلي موتور را تعويض كنيد. 

  
 كنيد.پيچهاي اتصال بدنه را مجددًا سفت 5

  پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل كرده و مجددًا سفت كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
 

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 6به 

  
6  
  را جدا كنيد.  F131و  F8سوكتهاي 1
مراجعه  و اتصال بدنه را كنترل كنيد. به نقشه مدار F8سوكت  2پيوستگي بين سرسيم   2

  كنيد.
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

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

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 8به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 7به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 7

  موارد زير را كنترل كنيد. 
 هاي سوكتF8  وF131   
 18هاي متصل كننده سوكت-  
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سوكتF8  و اتصال بدنه  

                    
                    

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

  
  
  
  

 ايراد متناوب را كنترل كنيد. 8
  مراجعه كنيد. (EC)يابي اتفاقات متناوب به روش عيب

                    
                    

 پايان بازرسي
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 DTC(موقعيت)  (CKPS)كد عيب سنسور موقعيت ميل لنگ 
P0335  

 شرح اجزاء 
سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) در داخــل كارتــل روغــن 

هاي) صفحه سيگنال (فالويل) قــرار هاي (كنگرهروبروي دنده
) موقعيت ميل لنگ را  1ºدارد. اين سنسور سيگنال (سيگنال

  دهد. تشخيص مي
اي دائمي، هسته و سيم پــيچ تشــكيل شــده سنسور از آهنرب

  است. 
ها هنگاميكه موتور روشن است فاصله بين سنسور و دندانــه

كند. ميــدان مغناطيســي ها) بطور متناوب تغيير مي(كنگره
كند. بعلــت تغييــر در نزديك سنسور نيز همچنين تغيير مي

ميدان مغناطيسي، خطوط ميدان مغناطيسي نزديك بــه هســته 
كند. بنابراين سيگنال ولتاژ ايجاد شده در مينيز تغيير 

  كند. پيچ تغيير ميسيم
كامپيوتر اين سيگنال ولتاژي را دريافت كرده و ســيگنال 

  )  را تشخيص مي دهد. 1موقعيت ميل لنگ (سيگنال 
  
  
  

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

  مشخصات  شرايط  مورد نظارت 
    .دور سنج: وصل كنيد  

   موتور را روشن كرده و نمايش دور سنج را
مقايسه كنيد. -IIبا مقادير دستگاه كانسالت

CKPS-RPM (POS)  

  
 يابي هوشمندمنطق عيب

اســتارت  شــود كــه در هنگــامعيب زمــاني تشــخيض داده مي
وارد نشود و براي چند ثانيه اول به كامپيوتر  1ºسيگنال 

در هنگــام روشــن بــودن موتــور بــه  1ºيا اينكه ســيگنال 
  كامپيوتر وارد نشود. 

  
  
  
  

 علل احتمالي 
  دسته سيم يا سوكتها  

مدار سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) قطعــي يــا [       
   ]اتصالي دارد. 

  (موقعيت) سنسور موقعيت ميل لنگ  
   مدار سيستم استارت (به بخشEL مراجعه كنيد(  
  باطري خالي يا ضعيف  
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 روش تائيد كد عيب 
  توجه:
قبالً انجام شده است، هميشه » روش تائيد كد عيب«اگر 

ثانيه قبل از  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته 
  انجام آزمايش بعدي صبر كنيد. 

  شرايط آزمايش 
ولت را  10.5Vقبل از انجام روش زير، وجود ولتاژ بيش از 

  كنترل كنيد. در باطري 
   -IIبا دستگاه كانسالت          

 DATA«و حالت » ON«سوئيچ خودرو را باز كرده  )1
MONITOR «را در دستگاه كانسالتII-  .انتخاب كنيد  

  دقيقه موتور را روشن نگهداريد. 2حداقل  )2
   EC» يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )3

  مراجعه كنيد. 
  
  
  
  
  

   GSTبا          
  در باال مراجعه كنيد.  -IIبا دستگاه كانسالت«به روش 
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 نقشه مدار
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 . شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع، بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط:

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

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

رنگ 
 سيم 

اطالعات (ولتاژ  شرايط موارد
 مستقيم)

85 W 
سنسور موقعيت 

 ميل لنگ 

ر گرم بوده و در دور آرام روشن موتو
 باشد.

  2.4Vتقريبًا 

 rpm 2000موتور روشن در دور 

  2.3Vتقريبًا 

  
  
  

 يابي روش عيب
 پيچهاي اتصال بدنه را مجددًا سفت كنيد. 1
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
  پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل كرده و مجددًا سفت كنيد.  .2
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
                    

  مراجعه كنيد.  2به 
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  مدار منبع تغديه برق سنسور ميل لنگ (موقعيت) را كنترل كنيد.  2
  را جدا كنيد.  F171و  F25سوكتهاي .1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يا ولتمتر  -IIو اتصال بدنه را بوسيله دستگاه كانسالت 25سوكت  4ولتاژ بين سرسيم  .2

  گيري كنيد. اندازه
  
  
  
  

 ولتاژ: ولتاژ باطري                                                            
  
  
  
  
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 3به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد. 3

  موارد زير را كنترل كنيد. 
 هاي سوكتF25  وF171   
 هاي سوكتE15  وF18  
 ل لنگ (موقعيت) را از نظر قطعي يا دسته سيم بين كامپيوتر و سنسور موقعيت مي

  اتصالي 
  دسته سيم بين رله كامپيوتر و سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) از نظر قطعي يا

  اتصالي  
                    

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

  وكت تعمير كنيد. سيم يا س
  

مدار اتصال بدنه سنسور ميل لنگ (موقعيت) را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  4
و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به نقشه  25سوكت  2پيوستگي مدار بين سرسيم .1

  مدار مراجعه كنيد. 
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

  اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد. همچنين دسته سيم را از نظر  .2
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 5به 

رضايت بخش نيست      
  

ا در دسته قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق ر
  ها تعمير كنيد. سيم يا سوكت
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5  
مدار سيگنال سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل 

  كنيد. 
  سوكت كامپيوتر را جدا كنيد. .1
  را كنترل كنيد. 25سوكت  1كامپيوتر و سرسيم  85پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .2

  . به نقشه مدار مراجعه كنيد       
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

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

رضايت بخش است       
   

  مراجعه كنيد. 6به 

رضايت بخش نيست      
  

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

  

6  
مدار دسته سيم فرعي سنسور موقعيت ميل لنگ را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل 

  كنيد. 
  سوكت سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) را جدا كنيد. .1
  
  
  
  
  
  
  
  
را  F171تگي بين سرسيمهاي سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) و سرسيمهاي سوكت پيوس .2

  بترتيب زير كنترل كنيد. 
  

سرسيمهاي سوكت             F171سرسيمهاي سوكت                                     
  سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت)

                                                   2                            
1   

                                                   1                            
2   

                                                   4                            
3   
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.   .3

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 7به 

رضايت بخش نيست      
  

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

  
  نحوه نصب سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) را كنترل كنيد.  7

) را 2(جلو) (خورجين  1سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) و بست دسته سيم سنسور اكسيژن 
  و نشانداده شده در زير كنترل كنيد. از نظر نصب صحيح بنح

  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 8به 

رضايت بخش نيست      
  

  ار كنيد. سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) را بنحو صحيح سو
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  سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) را كنترل كنيد. 8
  سوكت سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) را جدا كنيد. .1
  پيچ نگهدارنده سنسور را شل كنيد.  .2
  سنسور را پياده كنيد.  .3
  با چشم سنسور را از نظر صدمه ديدگي شدن كنترل كنيد.  .4
  
  
  
  
  
  
   

  سترضايت بخش است يا رضايت بخش ني
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 9به 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) را تعويض كنيد. 

  
  را كنترل كنيد.  -IIسنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) 9
  ا شده را مجددًا جا بزنيد.هاي جدسوكت.1
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .2
كامپيوتر و اتصال بدنه را بوسيله لمس ظريف هسته سنسور توسط  85ولتاژ بين سرسيم  .3

  پيچ گوشتي تخت كنترل كنيد. 
  
  

  سرسيم كامپيوتر                   وضعيت                 ولتاژ                
  

وصل                تقريبًا                          85                           
5V   

دور كردن                                                                   
   0Vتقريبًا 

  بايد بصورت يكنواخت  5Vگوشتي تخت، در هنگام دور كردن آرام پيچ
  وجود داشته باشد. 

  
  يت بخش نيسترضايت بخش است يا رضا

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 10به 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسور موقعيت ميل لنگ (موقعيت) را تعويض كنيد. 

  
اتصالي كنترل كنيد. مدار اتصال بدنه سنسور ميل لنگ (موقعيت) را از نظر قطعي يا 10

   F171و  F25سوكتهاي .1
و اتصال بدنه موتور را كنترل كنيد. به  25سوكت  3پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .2

  نقشه مدار مراجعه كنيد.
   پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        

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

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 12به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  11به 
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قطعه معيوب را پيدا كنيد. 11

  موارد زير را كنترل كنيد. 
 هاي سوكتF25  وF171   
 18هاي سوكت-  
  و اتصال بدنه موتور از نظر قطعي يا اتصالي  25دسته سيم بين سوكت  

                    
                    

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

  
 كنيد.ايراد متناوب را كنترل 12

  مراجعه كنيد.    EC» يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به 
                    

                    
 پايان بازرسي
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 DTC(فاز)  (CMPS)كد عيب سنسور موقعيت ميل سوپاپ 
P0340 

 شرح اجزاء
لــو موتــور سنسور موقعيت ميل سوپاپ (فاز) در روي قاب ج

روبروي دنده ميل سوپاپ قرار گرفتــه اســت. ايــن سنســور 
  دهد. شماره سيلندر را تشخيص مي

سنسور از يك آهنرباي طبيعي، هسته و سيم پيچ تشكيل شده 
  است. 

كند. فاصله بــين سنســور و دنــده هنگاميكه موتور كار مي
كند، لذا نفــوذ پــذيري ميل سوپاپ بطور متناوب تغيير مي

اطيسي، خطوط ميدان مغناطيسي نزديك بــه هســته ميدان مغن
شود. بنابراين سيگنال ولتاژ سيم پيچ نيز دچار تغيير مي

  كند. توليد شده در سيم پيچ نيز تغيير مي
كامپيوتر اين سيگنال ولتاژ را دريافت و شماره ســيلندر 

  كند. را بواسطه اين سيگنال ولتاژ كشف مي
  
  
  
  
  

 منطق عيب يابي هوشمند
  كشف خواهد شد اگر ايراد

سيگنال شــماره ســيلندر، در چنــد ثانيــه اول ) A(ايراد 
  استارت زدن، به كامپيوتر ارسال نشود. 

سيگنال شماره سيلندر، در زمــان روشــن بــودن ) B(ايراد 
  موتور به كامپيوتر ارسال نشود. 

سيگنال شماره سيلندر، به شكل معمول (نرمال) ) C(ايراد 
  موتور ظاهر نشود. خود در زمان روشن بودن

  
  

 علل احتمالي 
  دسته سيم يا سوكتها  

مدار سنسور موقعيت ميل لنگ (فاز) قطع شده يا [       
  اتصالي كرده است.

 (فاز) سنسور موقعيت ميل لنگ  
  موتور استارت (به بخشSC (مراجعه كنيد  
  مدار سيستم استارت (به بخشSC (.مراجعه كنيد  
 ي شارژ نبودن يا ضعيف بودن باطر  

  
  

 روش تائيد كد عيب 
  توجه:

   يابي ايراد روش عيب«ابتداA « را انجام دهيد. اگر
يابي روش عيب«كد عيب سفر اول قابل تائيد نيست، 

  را انجام دهيد. » C, Bايراد 
  قبالً انجام شده اســت هميشــه » روش تائيد كد عيب«اگر

ثانيه قبل از  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته 
  به انجام آزمايش بعد صبر كنيد. شروع 

  شرايط آزمايش
بــودن ولتــاژ  10.5Vقبــل از انجــام روش زيــر از بــيش از 

  باطري در دور آرام مطمئن شويد. 
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   Aيابي ايراد روش عيب
  -IIبا دستگاه كانسالت        

  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )1
تخاب ان -IIرا در دستگاه كانسالت» DATA MONITOR«حالت  )2

  كنيد. 
  ثانيه استارت بزنيد. 2حداقل  )3
   EC، » يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )4

  مراجعه كنيد. 
   -IIبدون دستگاه كانسالت        

  ثانيه استارت بزنيد.  2حداقل  )1
ثانيه صبر  10، حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد  )2

  »OFF«كنيد، سپس سوئيچ را ببنديد. 
يابي هوشمند) را (نتايج عيب -IIيابي مد) عيبحالت ( )3

  بوسيله كامپيوتر انجام دهيد. 
، » روش عيب يابي «اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )4

EC   .مراجعه كنيد  
  
  
  

   Cو  Bيابي براي ايراد روش عيب
  -IIبا دستگاه كانسالت        

  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )1
انتخاب  -IIدر دستگاه كانسالت را» DATA MONITOR«حالت  )2

  كنيد. 
ثانيه در دور  2موتور را روشن كرده و آنرا حداقل  )3

  آرام روشن نگهداريد. 
 EC، » يابيروش عيب«اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )4

  مراجعه كنيد.   
   -IIبدون دستگاه كانسالت        

ثانيه در دور  2موتور را روشن كرده و آنرا حداقل  )1
  وشن نگهداريد. آرام ر

ثانيه صبر  10، حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد  )2
  »ON«كنيد، سپس سوئيچ را باز كنيد. 

يابي هوشمند) را (نتايج عيب -IIيابي حالت (مد) عيب )3
  بوسيله كامپيوتر انجام دهيد. 

، » روش عيب يابي «اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )4
EC   .مراجعه كنيد  
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 نقشه مدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

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

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

 بجز سرسيمهاي اتصال بدنه كامپيوتر مانند بدنه خودرو استفاده كنيد. 
سرسيم
 ها

رنگ 
 شرايط موارد سيم 

اطالعات (ولتاژ 
 مستقيم)

66*1 
76*2 
65*3 
75*4 

W 
W 
W 
W 

سنسور موقعيت 
ميل سوپاپ 

 (فاز)
 . موتور روشن و در دور آرام كار كند

 4.2Vحدودًا 
 ) AC(محدوده 

: موتور 3*    : مدل با سيستم ضد سرقت2*  با سيستم ضد سرقت VQ30DEموتور مدل : 1*

  بدون سيستم ضد سرقت VQ30DEمدل 
: مدل بدون سيستم ضد سرقت4*

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



          DTC P0340(فاز)  (CMPS)كد عيب سنسور موقعيت ميل سوپاپ
  

167  

 يابي روش عيب
سيستم استارت را كنترل كنيد.1

 بچرخانيد.»استارت«سوئيچ خودرو را بحالت
  چرخد؟موتور مي آيا   

  .  كند؟آيا موتور استارت كار مي    
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 2به 

رضايت بخش نيست      
  

» سيستم استارت« )،  SCسيستم استارت را كنترل كنيد. به (
  مراجعه كنيد. 

  
 پيچهاي اتصال بدنه را دوباره سفت كنيد.2
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  پيچهاي اتصال بدنه موتور را شل كرده سپس دوباره سفت كنيد.    .2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                    
                    

  يد.مراجعه كن 3به 
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3  
) (فاز) را از نظر قطعي يا CMPSمدار سيگنال ورودي سنسور موقعيت ميل لنگ (

  اتصالي كنترل كنيد
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  دا كنيد. (فاز) را ج» CMPS«هاي كامپيوتر و سنسور موقعيت ميل لنگ سوكت .2
  
  
  
  
  
  
  
  
(فاز) و سرسيمهاي زير  CMPSلنگ  سنسور موقعيت ميل 2پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .3

  را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
  

سرسيمهاي كامپيوتر                                                              
  مدل

                      65و  75                                                   
  بدون سيستم ضد سرقت نيسان  VQ30DEموتور 

                      66و  76                                                   
  با سيستم ضد سرقت نيسان  VQ30DEموتور 

   
  
  

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       
  تصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.  همچنين دسته سيم را از نظر ا .4

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 4به 

رضايت بخش نيست      
  

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

  

4 
(فاز) را از نظر قطعي يا اتصالي  CMPSمدار اتصال بدنه سنسور موقعيت ميل سوپاپ 

  كنترل كنيد.
(فاز) و اتصال بدنه  CMPSسنسور موقعيت ميل سوپاپ  1پيوستگي دسته سيم بين سرسيم .1

  را كنترل كنيد.
   شد.پيوستگي بايد وجود داشته با       

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

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 5به 

رضايت بخش نيست      
  

در دسته سيم يا سوكت تعمير قطعي مدار يا اتصالي به برق را 
  كنيد. 
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 سنسور موقعيت ميل لنگ (فاز) را كنترل كنيد.5
  پيچ نگهدارنده سنسور موقعيت ميل لنگ (فاز) را شل كنيد. .1
  سنسور موقعيت ميل لنگ (فاز) را پياده كنيد.  .2
  با چشم سنسور موقعيت ميل لنگ را از نظر صدمه ديدگي كنترل كنيد.  .3
  
  
  
  
  
  
    

  يت بخش است يا رضايت بخش نيسترضا
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 6به 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسور موقعيت ميل لنگ (فاز ) را تعويض كنيد. 

  
   -IIسنسور موقعيت ميل لنگ (فاز) را كنترل كنيد. 6

سنسور موقعيت ميل لنگ (فاز) را بنحو نشانداده شده در 2و1مقاومت بين سرسيمهاي
  زير كنترل كنيد. 

  
  مقاومت: 

    1760-1440تقريبًا             
  (ساخت هيتاچي) 20ºC (68ºF)در     
   F)ºC (68º20در  2550-2090تقريبًا    
  (ساخت هيتاچي)  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 7به 

رضايت بخش نيست      
  

  سنسور موقعيت ميل لنگ (فاز) را جدا كنيد. 

  
ميل سوپاپ (فاز) را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. روكش مدار سنسور موقعيت7
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  را جدا كنيد.  -18سوكت متصل كننده .2
  موارد زير را كنترل كنيد.  .3
   سوكت متصل كننده و بدنه را كنترل كنيد.  1پيوستگي بين سرسيم  
  سوكت متصل كننده  

  مراجعه كنيد.)» جانمائي دسته سيمها«،   EL(به      
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4
  را جا بزنيد.    -18سپس سوكت متصل كننده  .5

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 8به 

ضايت بخش نيست      ر
  

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

  
 ايراد متناوب را كنترل كنيد. 8

  مراجعه كنيد.     EC» يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«به 
                    

                    
 پايان بازرسي
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 DTC P0605كد عيب كامپيوتر 
 شرح اجزاء 

كــامپيوتر متشــكل از ميكــرو كــامپيوتر و ســوكت بــراي 
باشــد. واحــد سيگنالهاي ورودي و خروجي و تغذيه بــرق مي

  كند. كامپيوتر موتور را كنترل مي
  
  
  
  
  

 يابي هوشمندمنطق عيب
پيوتر ايراد پيدا نمايــد عيــب هنگاميكه عمل پردازش كام

  كشف خواهد شد. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 علل احتمالي 
   كامپيوتر  
  
  
  

 روش تائيد كد عيب 
  توجه 

قبالً انجام شده است هميشه » تائيد كد عيب «اگر روش 
ثانيه قبل از  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته 

  انجام آزمايش بعد صبر كنيد. 
  
  
  

   -IIالتبا دستگاه كانس        
  » ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )1
 -IIرا در دستگاه كانسالت» DATA MONITOR«حال (مد)  )2

  انتخاب كنيد. 
  موتور را روشن كنيد.  )3
ثانيه در دور آرام روشن  30موتور را حداقل  )4

  نگهداريد. 
   EC، » يابيروش عيب«اگر عيب سفر اول كشف شد، به  )5

  مراجعه كنيد. 
   -IIكانسالتبدون دستگاه       

  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )1
  ثانيه صبر كنيد.  30موتور را روشن كرده و حداقل  )2
ثانيه صبر  10و حداقل » OFF«سوئيچ خودرو را بسته  )3

  كنيد. 
يابي هوشمند) را (نتايج عيب IIيابي حالت (مد) عيب )4

  بوسيله كامپيوتر انجام دهيد. 
   EC، » يابيعيبروش «اگر كد عيب سفر اول كشف شد، به  )5

  مراجعه كنيد. 
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 يابي روش عيب
  شروع بازرسي  1

 -IIبا دستگاه كانسالت     
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
  را انتخاب كنيد. » SELEF DIAG RESULTS«حالت  -IIدر دستگاه كانسالت .2
3. »EREASE « .را فشار دهيد  
  را انجام دهيد. » روش تائيد كد عيب« .4

  مراجعه كنيد.    ECبه          
  آيد؟مجددًا به نمايش در مي DTC P0605آيا كد عيب سفر اول  .5

   -IIبدون دستگاه كانسالت      
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
نحوه «يابي هوشمند) را پاك كنيد. به (نتايج عيب IIيابي حافظه حالت آزمايش عيب .2

  مراجعه كنيد.   II- « ،ECبدون دستگاه كانسالت DTCپاك كردن كد عيب 
  ».را انجام دهيد» روش تائيد كد عيب« .3

  مراجعه كنيد.    ECبه        
  آيد؟ مجددًا به نمايش در مي DTC 0605آيا كد عيب سفر اول  .4

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
با سيستم ضد [بلي  

 ]سرقت (دزدگير) نيسان
                           

  مراجعه كنيد. 2به 

بدون سيستم ضد [بلي 
 ]سرقت (دزدگير) نيسان

  

  مراجعه كنيد.  3به 

خير                 
  

 پايان بازرسي

  
 كامپيوتر را تعويض كنيد.2
  »OFF«يچ خودرو را ببنديد. سوئ.1
  كامپيوتر را تعويض كنيد.  .2
عمل كد دادن به سيستم ضد سرقت (دزدگير) و ثبت كد شناسائي در كليه سوئيچهاي  .3

  مراجعه كنيد.    ECسيستم ضد سرقت (دزدگير نيسان)     «خودرو را انجام دهيد. 
  را انجام دهيد.    EC، » يادگيري مقدار هواي آرام« .4

  نتيجه كامل يا ناقص است؟ آيا       
 كامل يا ناقص

كامل است            
                  

 پايان بازرسي

كامل نيست           
  

  پيروي كنيد.» يادگيري مقدار هواي دور آرام«از دستور العمل 
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 عويض كنيد.كامپيوتر را ت3
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
  كامپيوتر را تعويض كنيد.  .2
  را انجام دهيد.   EC، » يادگيري مقدار هواي دور آرام« .3

  آيا نتيجه كامل يا ناقص است؟       
 كامل يا ناقص

كامل است            
                    

 پايان بازرسي

          كامل نيست 
  

  پيروي كنيد. » يادگيري مقدار هواي دور آرام«از دستور العمل 
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 DTC P1217 (OVERHEAT)كد عيب گرم كردن موتور 
 شرح سيستم 

  كنترل فن خنك كننده 

عمل   سيگنال ورودي به كامپيوتر  سنسور 
  عمل كننده   كامپيوتر

  سرعت خودرو   درو سنسور سرعت خو

كنترل فن 
خنك كننده 

هاي رله يا رله
  كننده فن خنك

سنسور درجه حرارت مايع 
  خنك كننده موتور

درجه حرارت مايع خنك كننده 
  موتور

» ON«سيگنال روشن بودن  كليد (دكمه) اركانديشن 
  اركانديشن

  سيگنال استارت  سوئيچ خودرو

سنسور فشار گاز خنك 
  كننده 

  گاز خنك كننده  فشار

كامپيوتر بر مبناي سرعت خودرو، درجه حرارت مايع خنك كننده موتور، فشار گاز خنك 
كند. سيستم فن خنك كننده را كنترل مي» ON«كننده و سيگنال روشن بودن اركانديشن 

  . ]تند / كند / خاموش[باشد. حالت مي 3كنترل داراي 
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   VQ30DEمدل  مجهز به موتور 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  مشخصات  شرايط  موارد نظارت

سيگنال 
  اركانديشن

  موتور: پس از گرم
كردن معمول، در دور 
  آرام روشن نگهداريد

كليد اركانديشن : خاموش 
»OFF«  OFF  

كليد اركانديشن: روشن 
»ON«  

  (كمپرسور كار كند)
ON  

فن خنك كننده 

  پس از گرم كردن معمول
موتور، در دور آرام 

  روشن نگهداريد. 
  كليد اركانديشن: خاموش

»OFF«  

درجه حرارت مايع خنك 
  كننده موتور

 94ºC (201ºF)  يا كمتر
  باشد. مي

OFF 

درجه حرارت مايع خنك 
  كننده موتور بين 

95ºC (203ºF)  104وºC (219ºF) 
  باشد.مي

LOW 

درجه حرارت مايع خنك 
  كننده موتور 

105ºC (221ºF)  يا بيشتر
  باشد.مي

HGH 

 يابي هوشمندمنطق عيب
اگر فن خنك كننده يا اجزاء ديگري از سيستم خنك كننده ايراد پيدا كند، درجه حرارت 

  مايع خنك كننده موتور باال خواهد رفت
تا حد غير معمولي (زيادي) باال رود، ايراد به نمايش  اگر درجه حرارت مايع خنك كننده

  آيد. در مي
آيد كه، فن خنك كننده بطور مناسب كار نكند (گرم كردن عيب هنگامي به نمايش در مي

موتور)، سيستم فن خنك كننده بطور مناسب كار نكند. (گرم كردن موتور) و يا اينكه با 
  فه نگردد. روش مناسب مايع خنك كننده به سيستم اضا

  
 علل احتمالي

 دسته سيم يا سوكتها  
(مدار فن خنك كننده قطعي يا اتصالي داشته        

  باشد)
  فن خنك كننده  
 شلنگ رادياتور  
 رادياتور  
 در رادياتور  
  واتر پمپ  
 ترموستات  
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 EC-640، »علت اصلي گرم كردن 12«براي اطالعات بيشتر به 
  مراجعه كنيد. 

  احتياط
ايش در آمد، از تعويض مايع خنك كننده به اگر عيب به نم

» تعويض مايع خنك كننــده موتــور«   MAروش توصيه شده در 
  مطمئن شويد. همچنين روغن موتور را نيز تعويض كنيد. 

رادياتور را با مايع خنك كننده تا سطح مشخص شده با  )1
ليتــر در دقيقــه پــر كنيــد. از نســبت مناســب  2سرعت 

،   MAمينان حاصل كنيد. بــه محلول مايع خنك كننده اط
  مراجعه كنيد. » نسبت مخلوط ضد يخ«

پس از پر كردن مايع خنك كننده، موتور را روشن كنيد  )2
  تا از قطع شدن صداي حركت آب مطمئن شويد. 

  
  
  

 كنترل عملي كلي 
از اين روش براي كنترل عملي كلي فن خنك كننده استفاده 

  كنيد. 
ممكــن اســت  (DTC)عيــب  در هنگام انجام اين آزمايش، كــد

  تائيد نشود. 
  هشدار

هرگز در رادياتور را در هنگــام داغ بــودن موتــور بــاز 
تواند در هنگــام فــرار مــايع هاي شديد مينكنيد، سوختگي

تحت فشار ايجاد شود. پارچه ضخيمي را دور در راديــاتور 
به پيچيد. با احتياط يك چهارم دور در رادياتور را باز 

جاد شده تخليه شود سپس در را كامالً باز كنيد تا فشار اي
  كنيد. 
   -IIبا دستگاه كانسالت       

سطح مايع خنك كننده موجود در مخــزن و راديــاتور را  )1
قبل از كنترل سطح مــايع خنــك كننــده ، كنترل كنيد. 

اگر سطح مايع خنك كننده اجازه دهيد موتور سرد شود. 
ب بود مراحل در مخزن يا رادياتور كمتر از حدود مناس

مراجعــه    EC» يــابيروش عيب«بعدي را حذف كرده و بــه 
  كنيد. 

از پر كردن يا پر نكردن مايع خنك كننده توسط مشتري  )2
مطمئن شويد. اگر مشتري پر كردن را انجام داده است، 

    EC، » يــابيروش عيب«مراحل بعدي را حذف كرده و بــه 
  مراجعه كنيد. 

  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  )3
ــالت )4 ــتگاه كانس ــا دس ــال)،  -IIب در حالــت (آزمــايش فع

»COOLING FAN « .را انجام دهيد  
مراجعه    EC، » يابيروش عيب«اگر نتايج منفي بود، به  )5

  كنيد.
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   -IIبدون دستگاه كانسالت       
سطح مايع خنك كننده موجود در منبــع و راديــاتور را  )1

يع خنــك قبــل از كنتــرل كــردن ســطح مــاكنترل كنيد. 
اگــر ســطح مــايع كننده، اجازه دهيد موتور سرد شود. 

خنك كننده در مخزن يا رادياتور كمتر از حدود مناسب 
، »يــابيروش عيب«بود مراحل بعدي را حذف كرده و بــه 

EC    .مراجعه كنيد  
از پر كردن يا پر نكردن مايع خنك كننده توسط مشتري  )2

داده است،  مطمئن شويد. اگر مشتري پر كردن را انجام
   EC، »يــابيروش عيب«مراحل بعدي را حذف كــرده و بــه 

  مراجعه كنيد. 
  موتور را روشن كنيد.  )3

  مراقب گرم كردن موتور باشيد.        
اهرم كنترل درجه حــرارت را در حالــت حــداكثر ســرما  )4

  قرار دهيد. 
  »ON«كليد (دكمه) اركانديشن را روشن كنيد.  )5
  »ON«. كليد فن دمنده را روشن كنيد )6
ائي موتور در حاليكه اركانديشن روشن است، چند دقيقه )7

  را در دور آرام روشن نگهداريد. 
  مراقب گرم كردن موتور باشيد.       

ر دور كنــد مطمــئن هــاي خنــك كننــده داز كاركردن فن )8
  شويد. 

  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  )9
كليد اركانديشن و كليد فن دمنــده را خــاموش كنيــد.  )10

»OFF«  
سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت مــايع خنــك كننــده  )11

  موتور را جدا كنيد. 
اهمي را به سوكت دسته ســيم سنســور درجــه  150مقاومت  )12

  حرارت مايع خنك كننده موتور وصل كنيد. 
هــاي خنــك موتور را مجددًا روشن كرده و از عملكرد فن )13

  كننده در دور تند مطمئن شويد. 
  ور باشيد. مراقب گرم كردن موت       

مراجعــه    EC، » يابيروش عيب«اگر رضايت بخش نيست به  )14
  كنيد. 
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 نقشه مدار 
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 شوند. گيري ميسرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه اندازه
 احتياط:

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

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

رنگ 
(ولتاژ اطالعات  شرايط موارد سيم 

 مستقيم)

34 LG 
رله فن خنك 
 كننده (تند)

موتور روشن بدون آنكه فن خنك كننده كار 
 ولتاژ باطري  كند

موتور روشن بوده و فن خنك كننده در دور 
 1.0V – 0 تند كار كند.

35 BR/R 
رله فن خنك 
 كننده (كند)

موتور روشن بدون آنكه فن خنك كننده كار 
 ولتاژ باطري  كند. 

موتور روشن بوده و فن خنك كننده در دور 
 1.0V – 0 كند كار كند. 
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 يابي روش عيب
  شروع بازرسي 1

 داريد؟-IIآيا دستگاه كانسالت 
 بلي يا خير 

بلي                 
                    

  مراجعه كنيد. 2به 

خير                 
  

  مراجعه كنيد. 4به 

  
 عملكرد دور كند فن خنك كننده را كنترل كنيد.3

 -IIبا دستگاه كانسالت     
  فن خنك كننده را جدا كنيد.  3و  2هاي رله .1
  
  
  
  
  
  
  
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .2
  را انتخاب كنيد. » ACTIVE TEST«را در حالت » COOLING FAN«با دستگاه كانسالت   .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  در دور كند مطمئن شويد.  2و  1هاي خنك كننده از كاركردن فن .4

    
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 3به 

رضايت بخش نيست      
  

، Aمدار كنترل دور كند فن خنك كننده را كنترل كنيد. (به روش 
EC   .مراجعه كنيد  
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 عملكرد دور تند فن خنك كننده را كنترل كنيد.3

 با دستگاه كانسالت       
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
  فن خنك كننده را مجددًا جا بزنيد.  3و  2هاي رله .2
  »ON«باز كنيد. سوئيچ خودرو را  .3
  اجرا كنيد. » ACTIVE TEST«را در حالت » II- »COOLING FANبا دستگاه كانسالت .4
  
  
  
  
  
  
  
  
  در دور تند مطمئن شويد.   2و  1از كاركردن فن خنك كننده  .5

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  د.مراجعه كني 6به 

رضايت بخش نيست      
  

، Bمدار كنترل دور تند فن خنك كننده را كنترل كنيد. (به روش 
EC    .مراجعه كنيد  
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 عملكرد دور كند فن خنك كننده را كنترل كنيد.4

 -IIبدون دستگاه كانسالت        
  دا كنيد. فن خنك كننده را ج 3و  2هاي رله .1
  
  
  
  
  
  
  
  
  موتور را استارت زده و در دور آرام روشن نگهداريد. .2
  اهرم كنترل درجه حرارت را در حالت حداكثر سرد قرار دهيد.  .3
  »ON«كليد اركانديشن را روشن كنيد.  .4
  »ON«كليد فن دمنده را روشن كنيد.  .5
  در دور كند مطمئن شويد.  2و  1هاي خنك كننده از كاركردن فن .6
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 5به 

رضايت بخش نيست      
  

   A ،ECمدار دور كند فن خنك كننده را كنترل كنيد. (به روش 
  مراجعه كنيد.)
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 ر تند فن خنك كننده را كنترل كنيد.عملكرد دو5

 -IIبدون دستگاه كانسالت          
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
  فن خنك كننده را جا بزنيد.  3و  2هاي رله .2
  »OFF«كليد اركانديشن و كليد فن دمنده را خاموش كنيد.  .3
  د. سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را جدا كني .4
اهمي را به سوكت دسته سيم سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور  50مقاومتي  .5

  وصل كنيد. 
طمئن مدر دور تند  2و  1كننده هاي خنكموتور را دوباره روشن كرده و از كاركردن فن .6

  شويد. 
  
  
  
  
  
  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 6به 

رضايت بخش نيست      
  

   B ،ECمدار دور تند فن خنك كننده را كنترل كنيد. (به روش 
  مراجعه كنيد. 

  
 سيستم خنك كننده را از نظر نشتي كنترل كنيد.6

م خنك كننده فشار وارد كنيد. در اين حال بوسيله دستگاه آزمايش (پمپ فشار) به سيست
  افت كردن فشار را كنترل كنيد. 

   psi 23,2kPa (1.57 bar, 1.6 kg/cm 157(فشار آزمايش     
  احتياط

  فشار بيش از فشار مشخص شده ممكن است باعث صدمه به رادياتور شود. 
  
  
  
  
  
  
  

  فشار نبايد افت كند. 
    

  است يا رضايت بخش نيسترضايت بخش
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 8به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  7به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد.7

 موارد زير را از نظر نشتي كنترل كنيد.
  شلنگ  
 اتوررادي  
  واتر پمپ (بهLC   »مراجعه كنيد.)» واتر پمپ  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 
رضايت بخش است     

                  
  تعمير يا تعويض كنيد.

  
  
  
  

در رادياتور را كنترل كنيد.8
كرده و آزاد كردن فشار  بوسيله دستگاه آزمايش (پمپ فشار) به در رادياتور فشار وارد

  توسط در رادياتور را كنترل كنيد. 
 

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



         DTC P1217 (OVERHEAT)كد عيب گرم كردن موتور 
  يابي روش عيب

183  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  حد فشار را براي باز شدن سوپاپ در رادياتور:
        )psi 14 – 9, 21.0 kg/cm –bar, 0.6  0.98 – kPa (0.59 98 – 59  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 9به 

رضايت بخش نيست      
  

  در رادياتور را تعويض كنيد. 

  
ترموستات را  كنترل كنيد.9
  ترموستات را باز كنيد. .1
  وضعيت نشت سوپاپ را در درجه حرارت معمول اطاق كنترل كنيد.  .2

  بايد سفت در محل نشست قرار داشته باشد.        
  درجه حرارت باز شدن و باال آمدن سوپاپ را كنترل كنيد.  .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درجه حرارت باز شدن سوپاپ:                 
   82ºC (180ºF)  ]استاندارد[                 

  بلند شدن سوپاپ:                   
   mm/95ºC (0.339 in/203ºF) 8.6بيش از                    

كمتر از درجه حرارت باز شدن  5ºC (9ºF)بسته شدن ترموستات در درجه حرارتي معادل  .4
  مراجعه كنيد.  » ترموستات«   LCترموستات را كنترل كنيد. براي شرح به 

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 10به 

رضايت بخش نيست      
  

  ترموستات را تعويض كنيد. 
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  سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را كنترل كنيد. 10

  سنسور درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را پياده كنيد. .1
درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را كنترل  سنسور 2و  1مقاومت بين سرسيمهاي  .2

  كنيد. 
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 11به 

رضايت بخش نيست      
  

  رارت مايع خنك كننده موتور را كنترل كنيد. سنسور درجه ح

  
  علت اصلي را كنترل كنيد.  1112

  مراجعه كنيد.    EC، »علت اصلي گرم كردن 12«توان مشخص كرد بهاگر علت را نمي
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 

                    
                    

 ايان بازرسيپ
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   Aروش 
 مدار تغذيه برق فن خنك كننده را كنترل كنيد.1
  »OFF«سوئيچ خودرو را  ببنديد. .1
  فن خنك كننده را جدا كنيد.  1رله شماره  .2
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .3
فن خنك كننده و اتصال بدنه را بوسيله  1رله شماره  1 ,3 ,6ولتاژ بين سرسيمهاي  .4

  يا ولتمتر كنترل كنيد.  -IIسالتدستگاه كان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 3به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  
 .قطعه معيوب را پيدا كنيد2

 موارد زير را كنترل كنيد.
  15فيوزA   
  40فيوز رابطA   
  فن خنك كننده و فيوز 1دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله  
 دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله فن خنك كننده و باطري  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست 
رضايت بخش است     

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

  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 
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  مدار اتصال بدنه فن خنك كننده را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 3
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
را  -2ر فن خنك كننده و سوكت دسته سيم موتو -1سوكت دسته سيم موتور فن خنك كننده  .2

  جدا كنيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
موتور فن خنك كننده  2فن خنك كننده و سرسيم  -1رله  5پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .3

و اتصال بدنه را كنترل  -1موتور فن خنك كننده  3و پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  -1
  كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد. 

  د داشته باشد. پيوستگي بايد وجو        
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4
موتور فن خنك كننده  2فن خنك كننده و سرسيم  -1رله  7پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .5

و اتصال بدنه را كنترل  -2موتور فن خنك كننده  3و پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  -2
  مدار مراجعه كنيد. كنيد. به نقشه 

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.        
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.  .6

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 4به 

  رضايت بخش نيست    
  

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

  
  مدار سيگنال خروجي فن خنك كننده را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 4
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد. .1
فن خنك كننده را كنترل  -1رله  2كامپيوتر و سرسيم  35سيم پيوستگي دسته سيم بين سر .2

  كنيد. به نقشه مدار مراجعه كنيد. 
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.      

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

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 5به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد.5

 موارد زير را كنترل كنيد.
 هاي سوكتF17, E8   
 كامپيوترفن خنك كننده و -1دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين رله  

                    
                    

قطعي مدار يا اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق را در دسته 
  سيم يا سوكتها تعمير كنيد. 
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 فن خنك كننده -1كنترل رله 6

را تحت شرايط زير كنترل فن خنك كننده -1رله7و5،6و3پيوستگي بين سرسيمهاي
  كنيد. 

  
  شرايط                               پيوستگي                             

  بين           بلي (DC)مستقيم  12Vهنگاميكه جريان       
  برقرار شده باشد.   2و  1سرسيمهاي       
  خير   هنگاميكه جريان برقرار نشود                               

  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 7به 

رضايت بخش نيست      
  

  رله فن خنك كننده را تعويض كنيد. 

  
  نيد. فن خنك كننده را كنترل ك  2و  -1موتورهاي 7

  ولتاژ باطري را بين سرسيمهاي زير برقرار كرده سپس عملكردها را كنترل كنيد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 8به 

رضايت بخش نيست      
  

  موتورهاي فن خنك كننده را تعويض كنيد. 

  
 ايرادهاي متناوب را كنترل كنيد.8
EC،»يابي براي ايرادهاي متناوبعيب«   را انجام دهيد.  

                    
                    

 پايان بازرسي
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  Bروش 
  ده را كنترل كنيد.مدار منبع تغذيه برق فن خنك كنن1
  »OFF«سوئيچ خودرو راببنديد..1
  فن خنك كننده را جدا كنيد.  3و  2هاي رله .2
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .3
فن خنك كننده و اتصال بدنه را بوسيله  3و  2هاي رله 3و  1ولتاژ بين سرسيمهاي  .4

  يا ولتمتر كنترل كنيد.  -IIدستگاه كانسالت
  
  

                                                                               
  ولتاژ: ولتاژ باطري

  
  
  
  
    

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
رضايت بخش است     

                  
  مراجعه كنيد. 3به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  
قطعه معيوب را پيدا كنيد.2

 موارد زير را كنترل كنيد.
   فن خنك كننده و فيوز را  از نظر قطعي يا  -3و رله  -2دسته سيمهاي بين رله

  اتصالي 
 فن خنك كننده و فيوز را از نظر قطعي يا اتصالي -3و رله-2هاي بين رلهدسته سيم
                    

                    
  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
  مدار اتصال بدنه فن خنك كننده را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 3
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد. .1
را جدا  -2ن خنك كننده و موتور ف  -1كننده  هاي موتور فن خنكهاي دسته سيمسوكت .2

  كنيد. 
موتور فن خنك كننده -1فن خنك كننده و سرسيم  -2رله  5پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .3

، 1موتور فن خنك كننده  4فن خنك كننده و سرسيم  -2رله  7و دسته سيم بين سرسيم  -1
ه نقشه فن خنك كننده و اتصال بدنه را كنترل كنيد. ب -2رله  6دسته سيم بين سرسيم 
  مدار مراجعه كنيد. 

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       
  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه و اتصالي به برق كنترل كنيد.  .4
موتور فن خنك كننده  1فن خنك كننده و سرسيم  -3رله  5پيوستگي دسته سيم بين سرسيم  .5

، 2موتور فن خنك كننده  4سرسيم  فن خنك كننده و -3رله  7، دسته سيم بين سرسيم 2
فن خنك كننده و اتصال بدنه را كنترل كنيد. به نقشة  -3رله  6دسته سيم بين سرسيم 

  كشي مراجعه كنيد.سيم
  پيوستگي بايد وجود داشته باشد.       

  همچنين دسته سيم را از نظر اتصالي به بدنه يا اتصالي به برق كنترل كنيد.  .6
  رضايت بخش نيسترضايت بخش است يا 

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 4به 

رضايت بخش نيست      
  

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

  
  ن خنك كننده را ازنظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. مدار سيگنال خروجي ف4
  سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد. .1
 34فن خنك، سرسيم  -2رله  2كامپيوتر و سرسيم  34هاي بين سرسيم پيوستگي دسته سيم .2

فن خنك كننده را كنترل كنيد. به نقشه مدار مراجعه  -3رله  2كامپيوتر و سرسيم 
  كنيد. 
  تگي بايد وجود داشته باشد.پيوس       

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

رضايت بخش است     
                  

  مراجعه كنيد. 6به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 5به 
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