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 روش عيب يابي
  ترتيب انجام تعميرات  علل احتمالي   عالئم عيب 

ا و هاي راهنمچراغ
  كنندفالشرها كار نمي

  كليد چراغ فالشر .1
  واحد مجموعه فالشر  .2
قطعي در سيم كشي مدار   .3

  واحد مجموعه فالشر

كليد چراغ فالشر را كنترل  .1
  كنيد. 

واحد مجموعه كنترلبه قسمت  .2
  فالشر مراجعه كنيد.

سيم كشي متصل شده به واحد   .3
مجموعه فالشر را از نظر 

  قطعي كنترل كنيد. 
اهنما كار هاي رچراغ
كند. اما چراغهاي نمي

  كنندفالشر كار مي

   10Aفيوز  .1
  كليد چراغ فالشر  .2
  كليد دسته راهنما  .3
كشي مدار قطعي در سيم  .4

  كليد دسته راهنما
هاي واحد كنترل چراغ  .5

جانبي (مدل فرمان راست با 
  هاي جانبي)چراغ

 [را كنترل كنيد.  10Aفيوز  .1
واقع در بلوك فيوز 26شماره 

.[(J/B)  سوئيچ خودرو را باز
كرده و وجود ولتاژ باطري 

كليد چراغ  2را در سرسيم 
  فالشر كنترل كنيد.

كليد فالشر را كنترل كنيد.   .2
كليد دسته راهنما را   .3

  كنترل كنيد. 
واحد  3سيم كشي بين سرسيم   .4

 1مجموعه فالشر و سرسيم 
كليد دسته راهنما را از 

نظر قطعي كنترل كنيد. (مدل 
فرمان راست فرمان چپ و 

  هاي جانبي)بدون چراغ
 9يا  7سيم كشي بين سرسيم   .5

واحد كنترل چراغ هاي جانبي 
كليد دسته  2يا  3و سرسيم 

كنيد.(مدل راهنما را كنترل
هاي فرمان راست با چراغ

  جانبي).
هاي جانبي واحد كنترل چراغ  .6

  را تعويض كنيد. 
كند،چراغ فالشر كار نمي

اما چراغ راهنما كار 
  كند. مي

1. 15A فيوز  
  كليد چراغ فالشر  .2
كشي مدار قطعي در سيم  .3

  كليد فالشر

واقع در  5شماره  [ 15Aفيوز  .1
از نظر  (J/B)].بلوك فيوز 

وجود ولتاژ مثبت باطري در 
كليد چراغ فالشر  3سرسيم 

  كنترل كنيد. 
كليد چراغ فالشر را كنترل   .2

  كنيد. 
واحد  3سيم بين سرسيم   .3

كليد   4مجموعه فالشر و سرسيم
 چراغ فالشر را از نظرقطعي

  كنيد.  كنترل
هاي راهنماي سمت چراغ

چپ و راست جلو كار 
  كنند.نمي

  المپ .1
و  E22, E11هاي اتصال بدنه  .2

E53 

  المپ را كنترل كنيد.  .1
و  E22, E11هاي اتصال بدنه  .2

E53  .را كنترل كنيد  
هاي راهنماي سمت چراغ

چپ و سمت راست عقب كار
  كنند.نمي

  المپ .1
  T8و  T6هاي اتصال بدنه  .2

  المپ را كنترل كنيد.  .1
را  T8و  T6هاي اتصال بدنه  .2

  كنترل كنيد. 
هاي نمايشگر چراغ

راهنما در صفحه 
كنند. نمايشگر كار نمي

و  M25, M9هاي .   اتصال بدنه1  .   اتصال بدنه1
M87  .را كنترل كنيد  

چراغ نمايشگر راهنماي 
سمت چپ يا سمت راست در

صفحه نمايشگر كار 
  كند. نمي

.   المپ صفحه نمايشگر را 1  .   المپ1
  كنترل كنيد. 
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 بازرسي اجزاء  الكتريكي              
  بازرسي واحد مجموعه فالشر              

   قبل از كنترل، از صحيح بودن مشخصات المپ مطمئن
  شويد. 

   با توجه به شكل با استفاده از يك باطري و المپ
كنيد. در    مجموعه فالشر را آزمايش     آزمايش واحد

صورت سالم بودن واحد مجموعه فالشر با وصل شدن برق 
چشمك زدن خواهد          مدار، چراغ شروع به   

  نمود. 
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 هاي جانبيچراغ

 شرح سيستم
  مدل فرمان سمت چپ

عبيه ته راهنما تها كه در داخل مجموعه دسعملكرد چراغ هاي جانبي بوسيله كليد چراغ
  شود. شده است، كنترل مي

  شود: برق در تمام اوقات منتقل مي
  بدون سيستم روشنائي اتوماتيك 

  كليد چراغ  11به سر سيم  
   10از طريق فيوزA  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط). 60(شماره  

  عملكرد چراغ بوسيله كليد چراغ 
  بدون سيستم روشنائي اتوماتيك 

) قرار داشته باشد، برق منتقل  ND 2(يا دوم  STحالت اول هنگاميكه كليد چراغ در 
  شود.مي
   رله چراغ هاي جانبي  1به سرسيم  
   كليد چراغ  12از طريق سرسيم  

رله  5، برق به سرسيم STARTيا استارت  ONبا قرار گرفتن سوئيچ خودرو در حالت روشن 
  شود. چراغ هاي جانبي منتقل مي

   10 [از طريق فيوزA واقع در بلوك فيوز  26 شماره[(J/B)   
 ,E22هاي رله چراغ هاي جانبي از طريق اتصال بدنه 2شود به سرسيم اتصال بدنه منتقل مي

E11  وE53  .  
  شود. با منتقل برق و اتصال بدنه رله چراغ هاي جانبي تحريك مي

  شود.برق منتقل مي
   رله چراغ هاي جانبي  3از سرسيم  
   غ هاي جانبي كليد چرا 61به سرسيم  

  گردش به راست 
  شود. شود، برق منتقل ميهنگاميكه دسته راهنما به سمت راست حركت داده مي

   كليد چراغ هاي جانبي  61از سرسيم  
   كليد چراغ هاي جانبي  62از طريق سرسيم  
   چراغ هاي جانبي  1به سرسيم  

هاي از طريق اتصال بدنه چراغ هاي جانبي سمت راست 2شود به سرسيم اتصال بدنه منتقل مي
E22, E11  وE53   

  ماند. چراغ  جانبي سمت راست تا بازگشت دسته راهنما بحالت وسط روشن باقي مي
  گردش به چپ

  شود.هنگاميكه دسته راهنماي  به سمت چپ حركت داده شود، برق منتقل مي
   كليد چراغ هاي جانبي  61از سرسيم  
   جانبي كليد چراغ هاي  63از طريق سرسيم  
   كليد چراغ هاي جانبي  1به سرسيم  

 ,E22هاي چراغ  جانبي سمت چپ از طريق اتصال بدنه 2شود به سرسيم اتصال بدنه منتقل مي
E11  وE53   

  ماند. چراغ جانبي سمت چپ تا بازگشت دسته راهنما بحالت وسط روشن باقي مي
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 چراغ هاي جانبي

 – CORNER –كشي مدار چراغ هاي جانبي نقشه سيم
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 شرح سيستم
عملكرد چراغهاي روشنائي بوسيله كليد چراغ كه در داخل مجموعه دسته راهنما تعبيه شده 

  شود. است كنترل مي
  برق در تمام اوقات منتقل مي شود. 

   رله شيشه باالبر برقي و  3به سرسيم  
   دل فرمان راست)(م 03كليد اصلي شيشه باالبر برقي (مدل فرمان چپ) يا  5به سرسيم  
   40از طريق فيوز رابطA  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط). 1(حرف  
   توسط فيوز مينياتوري  

  بدون سيستم روشنائي اتوماتيك 
   كليد چراغ  11به سرسيم  
   10از طريق فيوزA  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط). 60(شماره  

  شود. قرار داشته باشد، برق منتقل ميهنگاميكه سوئيچ خودرو در حالت روشن يا استارت 
   سوكت صفحه نمايشگر (نوع معمولي) 24به سرسيم  
   10 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  30شماره[(J/B).  
   كليد شيشه باالبر برقي جلو (سمت سرنشين) ، كليد شيشه باالبر برقي  6به سرسيم

  عقب، سمت چپ و سمت راست و 
  (مدل فرمان راست) 1باالبر برقي (مدل فرمان سمت چپ) يا رله شيشه  2به سرسيم  
   10 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  10شماره.[(J/B)   

  شود. اتصال بدنه منتقل مي
   كليد شيشه باالبر برقي جلو (سمت سرنشين) و  7به سرسيم  
   ت)(مدل فرمان راس 2رله شيشه باالبر برقي (مدل فرمان چپ) يا  1به سرسيم  
  هاي از طريق اتصال بدنهM25, M9  وM87   
  كليد شيشه باالبر برقي عقب سمت چپ و راست 7به سرسيم  
  هاي اطاق از طريق اتصال بدنه  

شوند و رله شيشه باالبر برقي با انتقال برق و اتصال بدنه، چراغهاي روشنائي روشن مي
  شود. تحريك مي

  شود. برق منتقل مي
  باالبر برقي رله شيشه 5از سرسيم  
  هاي از طريق كليد اصلي شيشه باالبر برقي و اتصال بدنهM25, M9  وM87   

  شوند. چراغهاي روشنائي كليد شيشه باالبر برقي روشن مي
  عملكرد چراغهاي  روشنايي با كليد چراغ 

  بدون سيستم روشنائي اتوماتيك چراغ
  شود. ار داشته باشد برق منتقل مي) قرND 2يا (دوم  ST1هنگاميكه كليد چراغ در حالت اول 

  به چراغهاي روشنائي  
   كليد چراغ  12از طريق سرسيم  

  شود. هاي روشنائي روشن ميشود و المپاتصال بدنه منتقل مي
كند، هرچه كليد كنترل روشنائي مقدار روشنائي (آمپر) سيستم روشنائي را كنترل مي

  ود. شمقدار جريان بيشتر شود، روشنائي بيشتر مي
(مدل فرمان چپ با سيستم صداي هشدار)  1هاي اتصال بدنه سيستم روشنائي از طريق سرسيم

و فرمان راست) كليد كنترل روشنائي و  BOSE(مدل فرمان چپ بدون سيستم صوتي  5و  3يا 
  شود. تامين مي M87و  M25, M9هاي اتصال بدنه
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 نقشه تصويري
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 روشنائي

 – ILL –روشنائي نقشه سيم كشي مدار 
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 چراغهاي داخل، زير پا، مطالعه، آينه آفتابگير جلو و صندوق عقب

 شرح سيستم
  منبع تغذيه و اتصال بدنه 

  شود:برق در تمام اوقات منتقل مي
   40از طريق فيوز رابطA  حرف)I (واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط  
  فيوز مينياتوري 1ه سرسيم ب  
   فيوز مينياتوري 2از طريق سرسيم  
   واحد كنترل تايمر  14(واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و يا سر سيم 11به سرسيم

  شود):زماني (برق در تمام اوقات منتقل مي
  شود.برق در تمام اوقات عرضه مي

   10 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  12شماره.[(J/B)   
   سوئيچ خودرو و  2به سرسيم  
   واحد كنترل هوشمند ورود به خودرو 10به سرسيم  
   واقع بلوك فيوز  13شماره  10 [از طريق فيوز.[(J/B)   
   ،(سمت راست و چپ) به چراغهاي داخلي، روشنائي سوراخ كليد ، چراغ زير پاي جلو

  غ داخل  صندوق عقبچراغ مطالعه ، چراغ آينه افتابگر (سمت چپ و راست) و چرا
  شود:هنگاميكه سوئيچ از مغزي قفل فرمان خارج شود، برق قطع مي

   سوئيچ خودرو  1از طريق سرسيم  
  كنترل زماني (تايم  10واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  32به سرسيم

  كنترل)
منتقل قرار داشته باشد، برق  STARTيا استارت  ONهنگاميكه سوئيچ در حالت روشن 

  شود:مي
   10 [.از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  10شماره.[(J/B)   

  واحد كنترل زماني.  18هوشمند كنترل يا سرسيم  33به سرسيم 
  شود:اتصال بدنه منتقل مي

  واحد كنترل زماني 16به واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 
  هاي از طريق اتصال بدنهM25, M9  وM87 .  

  شود: هنگاميكه در جلو سمت راننده باز شد، اتصال بدنه منتقل مي
 هاي از طريق اتصال بدنهB30  (مدل فرمان چپ) ياB7  (مدل فرمان راست) وB12   
   كليد در جلو (سمت راننده) 3به سرسيم  
   كليد در جلو (سمت راننده) 2از سرسيم  
  واحد كنترل زماني.  20سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سر 29به سرسيم  

  شود:هنگاميكه در جلو سمت راننده باز باشد، اتصال بدنه منتقل مي
  (سمت سرنشين) از طريق اتصال بدنه قاب با كليد در جلو  
   كليد در جلو (سمت سرنشين) 1به سرسيم  
   واحد كنترل زماني.  7واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  28به سرسيم  

واحد  28ميكه هريك از درهاي ديگر (بجز در جلو) باز باشد اتصال بدنه به سرسيم هنگا
واحد كنترل زماني بهمان روش كليد در جلو  7هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم 

  شود. منتقل مي
هنگاميكه در جلو سمت راننده قفل نباشد، واحد هوشمند كنترل ورود به خوردو يا واحد 

  كند: يك عالمت الكتريكي (يا سيگنال) اتصال بدنه را بنحو زير دريافت ميكنترل زماني 
  هاي از طريق سرسيمهاي اتصال بدنهM25, M9  وM87   
  قفل  2محرك قفل در جلو (سنسور قفل نبودن در) (سمت راننده) يا سرسيم  4به سرسيم

  در ( سمت راننده)
   قفل در  1سمت راننده) يا سرسيم محرك در جلو (سنسور قفل نبودن در) ( 2از سرسيم

  (سمت راننده)
  واحد كنترل زماني.  9واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  36به سرسيم  

ها بوسيله واحد هوشمند كنترل هنگاميكه سيگنال (عالمت الكتريكي) يا تعدادي از سيگنال
  شود: تقل ميورود به خودرو يا واحد كنترل زماني دريافت شود اتصال بدنه من

  واحد كنترل زماني  5واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  8از طريق سرسيم  
  چراغ داخلي  2به سرسيم  

  شود.با انتقال برق و اتصال بدنه، چراغ داخلي روشن مي
  طرز كار كليد 

  شود:باشد اتصال بدنه منتقل مي ONهنگاميكه كليد چراغ داخل روشن 
 نه قاب چراغ داخل ازطريق اتصال بد  
   به المپ چراغ داخل  

  شود:باشد اتصال بدنه منتقل مي ONهنگاميكه چراغ مطالعه (سمت چپ و يا راست) روشن 
 هاي از طريق اتصال بدنهM25, M9  وM87   
   چراغ مطالعه.  2به سرسيم  

  د:شوهنگاميكه چراغ آفتابگير (سمت چپ يا سمت راست) روشن باشد اتصال بدنه منتقل مي
  هاي از طريق اتصال بدنهM25, M9  وM87   
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  چراغ آفتابگير جلو (سمت چپ و راست). 2به سرسيم  
هنگاميكه كليد در عقب سمت چپ و يا راست روشن باشد (در باز باشد) اتصال بدنه منتقل 

  شود: مي
  از طريق اتصال بدنه پوسته كليد در عقب  
  كليد الي در عقب  1از سرسيم  
  چراغ زير پا سمت چپ و راست جلو 2هاي به سرسيم  

هنگاميكه كليد در جلو سمت چپ و يا راست روشن باشد (در باز باشد) اتصال بدنه منتقل 
  شود: مي
 هاي درهاي جلو از طريق پوسته كليد  
  كليد در جلو  1از سرسيم  
  چراغ زير پا سمت چپ و راست جلو 2هاي به سرسيم  

د (در صندوق عقب باز باشد) اتصال بدنه منتقل هنگاميكه چراغ صندوق عقب روشن باش
  شود: مي
 هاي بدنه از طريق اتصال بدنهT6  وT8   
  كليد چراغ صندوق عقب  2به سرسيم  
  كليد چراغ صندوق عقب  1ازسرسيم  
  چراغ صندوق عقب  2به سرسيم  

  شوند. با انتقال برق و اتصال بدنه چراغهاي داخلي روشن مي
  تايمر) چراغطرز كار كنترل زماني (

قرار داشته باشد، واحد » روشن شدن با دربها«هنگاميكه كليد چراغ داخل در حالت 
ثانيه چراغ داخل را  30هوشمند كنترل  ورود به خودرو يا واحد كنترل زماني براي مدت 

  روشن نگهميدارد اگر : 
  ليكه در عالمت الكتريكي (سيگنال) قفل نبودن از سنسور قفل نبودن در راننده در حا

تمام درها بسته و سوئيچ خودرو بيرون از مغزي قفل فرمان قرار داشته باشد، ارسال 
  شود. 

  .عالمت الكتريكي (سيگنال) قفل نبودن توسط كنترل از راه دور چند كاره ارسال شود  
   سوئيچ خودرو در حاليكه تمام درها قفل باشند از مغزي قفل فرمان بيرون آورده

  شود. 
غزي قفل قرار نداشته باشد و در راننده باز و بسته شود هرچند اگر در سوئيچ در م

راننده با وجود سوئيچ مغزي قفل بسته شود پس از باز كردن در راننده (بدون وجود 
  سوئيچ در مغزي قفل) كنترل زماني عمل خواهد كرد.

  كنترل زماني منتفي (كنسل) خواهد شد اگر:
  .در راننده قفل شود  
   باز شود يا در راننده  
  .(روشن) سوئيچ خودرو باز شود  

هنگاميكه در راننده قفل شود، كنترل زماني چراغ بطوريكه قبالً شرح داده شد بالاثر 
  خواهد شد. 

  كنترل روشن ـ خاموش
هنگاميكه در سمت راننده، در سمت سرنشين جلو، در عقب سمت چپ يا در عقب سمت راست باز 

روشن شدن با «در صورتيكه كليد چراغ داخل در حالت  شود چراغ داخل روشن خواهد شد
  قرار داشته باشد. » هادرب

  هاي زير پا روشن خواهد شد. هنگاميكه هريك از درها باز شود، چراغ
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 نقشه تصويري
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 - INT/L –نقشه سيم كشي مدار چراغ داخل  
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www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  آينه آفتابگيرجلو و صندوق عقب  چراغهاي داخل، زير پا، مطالع،
  II - روش بازرسي با دستگاه كانسالت 

89  

  

 II –روش بازرسي با دستگاه كانسالت 
  »OFF«سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
را به سوكت ارتباط اطالعات » II –كانسالت «دستگاه   .2

  وصل كنيد.
  
  
  
  
   
  »ON«سوئيچ خودرو را باز كنيد.   .3
  را (لمس) فشار دهيد. » STARTاستارت «  .4
  
  
  
  
  
  
5.  »SMART ENTRANCE « .را (لمس كنيد) فشار دهيد  
  
  
  
  
  
  
  
  
6.  »INT LAMP «ر دهيد. را (لمس كنيد) فشا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  حالت (مد) عيب يابي را (لمس كنيد) فشار دهيد.   .7

و » نظارت بر اطالعات DATA MONITOR«دستورات        
»ACTIVE TEST براي» آزمايش فعال»INT LAMP  چراغهاي)

  باشد. قابل اجرا مي» داخل)
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 -IIموارد كاربرد دستگاه كانسالت 
»INT LAMP «(چراغ داخل)  

DATA MONITOR   (جدول اطالعات)  
  شرح   موارد نظارت 

ING ON SW   عمل(ON/OFF) دهد. سيستم جرقه  توسط سوئيچ خودرو را نشان مي  

KEY ON SW  داخل و خارج بودن سوئيچ خودرو(ON/OFF) دهد. را نشان مي  

DOOR SW DR  
كليد فشنگي الي در جلو (سمت راننده) را  (ON/OFF)عمل كردن 

  د. دهنشان مي
DOOR SW-ALL  عمل كردن(ON/OFF) دهد. (همه)كليد فشنگي الي در را نشان مي  

LOCK SIG DR 
دهد. (سمت در را نشان مي (ON/OFF)عمل كردن سنسور قفل نبودن 

  راننده)
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 روش عيب يابي براي كنترل زماني (تايمر) چراغ داخل
   1روش عيب يابي 

  كندنمي عالئم عيب: كنترل زماني (تايمر) كار
  سيگنال فعال بودن سوئيچ خودرو در حالت جرقه را كنترل كنيد.  1

   -IIبا دستگاه كانسالت           
 IGN ON(«فعال شدن سيگنال جرقه » DATA MONITOR«در حالت (مد)  -IIبا دستگاه كانسالت

SW (« .را كنترل كنيد  
  
  

                                                                               
  هنگام باز بودن سوئيچ:

                                                                               
IGN ON SW   ON   

  
                                                                               

  هنگام بسته بودن سوئيچ:
                                                                               

IGN ON SW   OFF   
  
  
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
واحد كنترل  18سوكت واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  33يم ولتاژ بين سرس

  زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  

  سرسيم                         حالت سوئيچ خودرو              
        )            (+) -              (OFF         ACC        ON  
  ولتاژ باطري         0V           0V              بدنه            33        

  
  
  
  
  

  سرسيم                        حالت سوئيچ خودرو                
           )            (+) -          (    OFF       ACC        ON  
  طري ولتاژ با        0V         0Vبدنه                          18           

  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد. 2به 

رضايت بخش نيست      
  

 موارد زير را كنترل كنيد.
   10 [فيوزA  واقع در بلوك فيوز و جعبه فيوز  10شماره[(J/B)   
 دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و فيوز  
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 سيگنال ورودي كليد در  را كنترل كنيد. 2

   -IIبا دستگاه كانسالت           
 DOOR SW(«سيگنال كليد در راننده » DATA MONITOR«در حالت (مد)  -IIبا دستگاه كانسالت

DR (« .را كنترل كنيد  
  

                                                                               
  هنگام باز بودن در سمت راننده:

                                                                               
DOOR SW-DR   ON   

  
                                                                               

  هنگام بسته بودن در سمت راننده:
                                                                               

DOOR SW-DR   OFF   
  
  
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
 20سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  29ولتاژ بين سرسيم 

  واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  
  

  [V]ولتاژ      
  وضعيت در راننده : بسته  
  5Vتقريبًا      
  وضعيت در راننده: باز   

          0  
  

  ست يا رضايت بخش نيسترضايت بخش ا
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد. 4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
 كليد (فشنگي) در سمت راننده را كنترل كنيد 3

  ي) الي در سمت راننده راكنترل كنيد. كليد (فشنگ 3و  2اتصالي بين سرسيم 
                       

  اتصال:           
  هنگاميكه كليد در فشار داده شود.               

  خير                        
  هنگاميكه كليد در رها شود.                

  بلي                        
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            ضايت بخش استر

            
 موارد زير را كنترل  كنيد.

  مدار اتصال بدنه كليد (فشنگي) الي در راننده و وضعيت آن  
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد

  (فشنگي) الي در راننده   
رضايت بخش نيست      

  
  كليد الي در سمت راننده را تعويض كنيد. 

  
  
  
  

  سيگنال ورودي سنسور قفل نبودن در جلو را كنترل كنيد.  4
   -IIبا دستگاه كانسالت           

با دستگاه » DATA MONITOR«را در حالت ») LOCK SIG DR(«سيگنال قفل بودن در كانسالت 
  كنترل كنيد.   -IIكانسالت
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  هنگام قفل بودن در راننده:

                                                                               
LOCK SIG DR   OFF   

  
                                                                               

  هنگام باز بودن در راننده:
                                                                               

LOCK SIG DR   ON   
  
  
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
 9سوكت دسته سيم واحد  هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  36ولتاژ بين سرسيم 

  واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  

  واحد                 سرسيم         وضعيت     ولتاژ            
   [V]در راننده        )- (+)       (                                  

   5اتصال   قفل            تقريبًا     36واحد هوشمند                  
  0كنترل ورود به خودرو              بدنه    باز                     
  5اتصال    قفل           تقريبًا      9واحد كنترل                     
  0زماني                                بدنه     باز                     

   
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد.  6به 

رضايت بخش نيست      
  

  كنيد.مراجعه   5به 

  
 سنسور قفل نبودن در جلو را كنترل كنيد. 5
  سنسور قفل نبودن در جلو يا سوكت دسته سيم قفل در را جدا كنيد.  .1
  اتصالي بين سرسيمهاي سنسور قفل نبودن در يا كليد  قفل  در را كنترل كنيد.   .2

  اتصالي:                      
  حالت : قفل              

  خير                        
  حالت : باز              

  بلي                        
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

            رضايت بخش است
            

 موارد زير را كنترل  كنيد.
  سنسور قفل نبودن در يا مدار اتصال بدنه كليد  قفل در  
  ي يا اتصالي بين واحد كنترل و سنسور دسته سيم از نظر قطع

  قفل نبودن در 
رضايت بخش نيست      

  
  سنسور قفل نبودن در يا كليد قفل در را تعويض كنيد.
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  هاي الي در را  كنترل كنيدسيگنال ورودي كليد (فشنگي) 6

   -IIلتبا دستگاه كانسا           
با دستگاه » DATA MONITOR«را در حالت ») DOOR SW ALL(«هاي الي در  كليد (فشنگي)

  كنترل كنيد.   -IIكانسالت
  
  

                                                                               
  هنگاميكه هريك از درها باز باشد:

                                                                               
DOOR SW-ALL   ON   

  
                                                                               

  هنگاميكه تمام درها بسته باشند:
                                                                               

DOOR SW-ALL  OFF   
  
  
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
 7سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  28ولتاژ بين سرسيم 

  را كنترل كنيد. واحد كنترل زماني و اتصال بدنه 
  
  

  قطعه                 سرسيم        وضعيت          ولتاژ            
   [V](تمام درها)          )- (+)       (                                  

  0اتصال    باز                     28واحد هوشمند كنترل        
          5بدنه    قفل          تقريبًا    ورود به خودرو                       
  0اتصال   باز                       7واحد كنترل                     
         5زماني                                بدنه     قفل        تقريبًا      

   
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد. 8به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 7به 

  
 كليدهاي (فشنگي) الي درها را كنترل كنيد. 7
  سوكت دسته سيم كليد (فشنگي) الي در را جدا كنيد.  .1
  الي در و اتصال بدنه را كنترل كنيد. كليد (فشنگي)  1اتصالي بين سرسيم   .2
   

  سرسيمها       وضعيت    اتصال                              
  كليدهاي (فشنگي)                          بسته      خير

  اتصال بدنه    باز         بلي – 1الي در                 
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
 موارد زير را كنترل  كنيد.

   مدار اتصال بدنه كليد (فشنگي) الي در يا وضعيت اتصال
  بدنه كليد 

   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد
  (فشنگي) الي  در 

رضايت بخش نيست      
  

  كليد (فشنگي) الي در را تعويض كنيد. 

  
  

 سيگنال ورودي سوئيچ خودرو را كنترل كنيد. 8
   -IIبا دستگاه كانسالت           

» DATA MONITOR«را در حالت ») KEY ON SWITCH(«سوئيچ خودرو   -IIبوسيله دستگاه كانسالت
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  كنترل كنيد. 
  

                                                                               
  هنگاميكه سوئيچ در محل مغزي قفل فرمان 

                                                                               
  جا زده شود:

                                                                               
KEY ON SW   ON   

  
                                                                               

  هنگاميكه سوئيچ از محل مغزي قفل فرمان
                                                                               

  بيرون آورده شود:
                                                                               

KEY ON SW   OFF   
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
 10سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  32بين سرسيم ولتاژ 

  واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  
  

  [V]ولتاژ      
  حالت سوئيچ خودرو : سوئيچ جا زده شده باشد.  
  12Vتقريبًا      
  حالت سوئيچ خودرو : سوئيچ جا نزده شده باشد.   
  

  يا رضايت بخش نيست رضايت بخش است
            رضايت بخش است

            
  واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو را تعويض كنيد. 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد. 9به 

  
  ده شده باشد)سيگنال ورودي سوئيچ خودرو را كنترل كنيد (سوئيچ جا ز 9
  را كنترل كنيد.  2و  1اتصال بين سرسيم  .3

                       
  اتصالي:           

  حالت  سوئيچ خودرو: هنگاميكه سوئيچ جا زده شده باشد.              
  بلي                        

  د. حالت  سوئيچ خودرو: هنگاميكه سوئيچ خودرو جا نزده شده باش              
  خير                        

  
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

            رضايت بخش است
            

 موارد زير را كنترل  كنيد.
   10 [فيوزA  واقع در بلوك فيوز  12شماره[(J/B)   
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين سوئيچ و فيوز  
 از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و سوئيچ  دسته سيم

  خودرو  
رضايت بخش نيست      

  
  جاي سوئيچ (مغزي) را تعويض كنيد. 

  
  
  

  2يابي روش عيب
عالئم عيب: كنترل زماني (تايمر) بطور مناسب منتفي     

  شود. (كنسل) نمي
  (حالت جرقه) را كنترل كنيد. سيگنال باز بودن سوئيچ 1

   -IIبا دستگاه كانسالت           
را با دستگاه » DATA MONITOR«در حالت (مد) ») IGN ON SW(«سيگنال باز بودن سوئيچ 
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  كنترل كنيد.   II- كانسالت
  

رو باز هنگاميكه سوئيچ خود                                                   
  باشد:

                                                    IGN ON SW   ON   
  

هنگاميكه سوئيچ خودرو بسته                                                     
  باشد:

                                                   IGN ON SW   OFF   
  
  
  

    -IIگاه كانسالتبدون دست           
واحد كنترل  18سوكت واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  33ولتاژ بين سرسيم 

  زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  
  

  سرسيم                         حالت سوئيچ خودرو              
        )            (+) -              (OFF         ACC        ON  
  ولتاژ باطري         0V           0Vبدنه                          33        

  
  
  
  
  

  سرسيم                        حالت سوئيچ خودرو                
           )            (+) -          (    OFF       ACC        ON  
  ولتاژ باطري         0V         0V  بدنه                        18           

  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد. 2به 

رضايت بخش نيست      
  

 موارد زير را كنترل كنيد.
   10 [فيوزA  واقع در بلوك فيوز و جعبه فيوز  10شماره[(J/B)   
 دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و فيوز  
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 سيگنال ورودي كليد در  را كنترل كنيد. 2

   -IIبا دستگاه كانسالت           
را در حالت») DOOR SW DR(«سيگنال كليد (فشنگي) الي  در راننده   -IIبا دستگاه كانسالت

  كنترل كنيد. » DATA MONITOR«(مد) 
  

  هنگاميكه در راننده باز باشد:                               
                              DOOR SW-DR   ON   

  
  هنگاميكه در راننده بسته باشد:                               
                               DOOR SW-DR   OFF   

  
  
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
 20سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل  ورود به خودرو يا سرسيم  29ولتاژ بين سرسيم 

  واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  
  

  [V]ولتاژ      
  حالت در راننده : بسته  
  5Vتقريبًا      
  حالت در راننده: باز   

          0  
  

  ايت بخش است يا رضايت بخش نيسترض
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد. 4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
  كليد (فشنگي) الي در سمت راننده را كنترل كنيد. 3

  را كنترل كنيد.  3و  2اتصالي بين سرسيم 
                       

  اتصالي:           
  كليد فشنگي در راننده فشار داده شده باشد.               

  خير                        
  كليد فشنگي در راننده آزاد باشد.                

  بلي                        
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            ضايت بخش استر

            
 موارد زير را كنترل  كنيد.

  مدار اتصال بدنه كليد (فشنگي) الي در راننده و وضعيت كليد
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد

  (فشنگي) الي در راننده   
رضايت بخش نيست      

  
  كليد (فشنگي) الي در راننده را تعويض كنيد. 
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  سيگنال ورودي سنسور قفل نبودن در جلو را كنترل كنيد.  4

   -IIبا دستگاه كانسالت           
  كنترل كنيد. »  DATA MONITOR«را در حالت (مد) ») II- »)LOCK SIG DRبا دستگاه كانسالت

  
  

  هنگاميكه در راننده قفل باشد:                                
                                LOCK SIG DR   OFF   

  
  هنگاميكه در راننده قفل نباشد:                                 
                                 LOCK SIG DR   ON   

  
  
  

    -IIسالتبدون دستگاه كان           
 9سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  36ولتاژ بين سرسيم 

  واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  

  واحد                 سرسيم         وضعيت     ولتاژ            
   [V]        راننده      )- (+)       (                                  

   5اتصال   قفل            تقريبًا     36واحد هوشمند كنترل         
  0ورود به خودرو                      بدنه    باز                     
  5اتصال    قفل           تقريبًا      9واحد كنترل                     
  0بدنه     باز                    زماني                                 

   
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  واحد هوشمند كنترل هوشمند ورود به خودرو را تعويض كنيد. 

رضايت بخش نيست      
  

  يد.مراجعه كن 5به 

  
 سنسور قفل نبودن در جلو را كنترل كنيد. 5
  .   سنسور قفل نبودن در جلو يا سوكت دسته سيم كليد قفل  در جلو را كنترل كنيد. 1
  .   اتصالي بين سرسيمهاي سنسور قفل نبودن در يا كليد  قفل  در را كنترل كنيد. 2

  اتصالي:                      
  فلحالت : ق              

  خير                        
  حالت : باز              

  بلي                        
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

            رضايت بخش است
            

 موارد زير را كنترل  كنيد.
   مدار اتصال بدنه سنسور قفل نبودن كنترل جلوي چپ يا

  كشي مدار قفل دربسيم
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و سنسور

  قفل نبودن در يا كليد  قفل درب. 
رضايت بخش نيست      

  
  سنسور قفل نبودن در يا كليد قفل در را تعويض كنيد.
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 نشانگرها و نمايشگرها

 دسته سيمها دهنده و سوكتجانمائي، قطعات تشكيل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شرح سيستم
  كنترل مركزي نشانگرها

 سنج، گيج بنزين و درجه آب تمامًا بوسيله سنج، دورسرعت سنج، كيلومتر شمار/ مسافت
  شوند. كنترل مينمايشگرواحد كنترل تعبيه شده در مجموعة صفحه

  ت سنج استفاده شده است. از سيستم نمايشگر ديجيتال در كيلومتر شمار / مساف*   
ماند. در صورت جدا در صورت جدا كردن سر باطري مقدار كيلومتر ثابت باقي مي *      

  شود. كردن سر باطري حافظه مسافت سنج پاك مي
   ثانيه پس از بستن سوئيچ خودرو  ادامه  30نمايش كيلومتر شمار/ مسافت سنج تا مدت

  يابد. مي
  توان در حالت (مد) عيب ) كيلومتر شمار/ مسافت سنج را مينمايشگر عددي (سيگمنت

  يابي كنترل كرد. 
  ترل كرد. توان در حالت (مد) عيب يابي كننشانگرها/ نمايشگرها را مي  
  

  چگونه نمايش كيلومتر شمار/ مسافت سنج را تغيير دهيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توجه:
  تر شمار/ مسافت سنج را بكار اندازيد. تا بتوانيد كيلوم (ON)سوئيچ خودرو را باز كنيد 
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  مدار منبع تغذيه برق و اتصال بدنه
  شودبرق در تمام اوقات منتقل مي

   10 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  12شماره[(J/B)   
   مجموعه صفحه نمايشگرها 23به سرسيم  

  شود. رق منتقل مي، بACCيا لوازم جانبي  ONبا قرار گرفتن سوئيچ خودرو در حالت روشن 
   10 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  14شماره[(J/B)   
   مجموعه صفحه نمايشگرها. 31به سرسيم  

  شود. برق منتقل مي ACCيا لوازم جانبي  ONبا قرار گرفتن سوئيچ خودرو در حالت روشن 
   10 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  30شماره[(J/B)   
   مجموعه صفحه نمايشگرها 24به سرسيم  

  شود. اتصال بدنه منتقل مي
   صفحه نمايشگر 22به سرسيم  
  هاي از طريق اتصال بدنهM25, M9  وM87   

  نمايشگر درجه حرارت آب 
دهد. مقدار نمايشگر درجه حرارت آب درجه حرارت مايع خنك كننده موتور را نمايش مي

گي به مقدار مقاومت   ارسال شده از نشان داده شده در نمايشگر درجه حرارت آب بست
  (فشنگي) درجه حرارت آب دارد. 

هرچه درجه حرارت مايع خنك كننده باالتر رود، مقاومت حرارتي ارسال شده  پائين تر 
مجموعه صفحه نمايشگرها  براي نمايشگر  18م هاي متغييري به سرسيآيد. اتصال بدنهمي

  كند. حركت مي (H)تا داغ  (C)يشگر بين حالت سرد شود. عقربه نمادرجه حرارت آب منتقل مي
  دور سنج

  دهد.نمايش مي (RPM)دور سنج سرعت موتور را برحسب دور در دقيقه 
  دور سنج بوسيله سيگنال (عالئم الكتريكي)

   كامپيوتر  25از طريق سرسيم  
   شود.مجموعه صفحه نمايشگرها كنترل مي 16به سرسيم  

  نمايشگر بنزين (گيج)
  دهد. شگر بنزين (گيج) سطح تقريبي مقدار بنزين در باك را نشان مينماي

  نمايشگر سطح بنزين بوسيله سيگنال هاي اتصال بدنه متغير منتقل شده  
   ها براي نمايشگر بنزين مجموعه صفحه نمايشگر 17به سرسيم  
   واحد سنسور سطح بنزين  2از سرسيم  
   و واحد سنسور سطح بنزين  5از طريق سرسيم  
  هاي از طريق اتصال بدنهB7  وB12  ياB46 شود.كنترل مي  

  سرعت سنج
مجموعه صفحه نمايشگرها سيگنال ولتاژ را به سنسور سرعت خودرو  براي تعيين مقدار 

  فرستد. سرعت خودرو مي
  شود.ولتاژ منتقل مي

   مجموعه صفحه نمايشگر به سرعت سنج 15از سرسيم  
   ن سنسور سرعت (بدو 1به سرسيمABS .(  
   عمل كننده  19به سرسيمABS  و واحد الكتريكي (باABS .(  

  كند. سرعت سنج ولتاژ را بنمايش سرعت خودرو تبديل مي
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 مجموعه صفحه نمايشگر
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  نوع بسيار خوانا
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  قطعات تشكيل دهنده 
  نوع بسيار خوانا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نوع معمولي 
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 نقشه تصويري
  نوع معمولي 
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  نوع بسيار خوانا
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 METER - –كشي مدار  نمايشگرها نقشه سيم
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  نشانگرها و نمايشگرها 
طرز كار نشانگر/نمايشگر و كنترل اعداد كيلومتر شمار/مسافت سنج در حالت (مد) عيب 

  يابي
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 روش كارنشانگر/نمايشگروكنترل
 يابي اعدادكيلومترشمار/مسافت سنج در حالت(مد) عيب

  يب يابي عمل ع
   اعداد نشان داده شده كيلومتر شمار/ مسافت سنج

  رل كرد. توان در حالت عيب يابي كنترامي
  توان در حالت (مد) گيرها/ نمايشگرها را مياندازه

  عيب يابي كنترل كرد. 
  چگونه به حالت (مد) عيب يابي تغيير وضعيت دهيم 

گير كيلــومتر سوئيچ خــودرو را بــاز كنيــد و انــدازه .1
تغييــر » Aمسافت ســنج «ار/ مسافت سنج را به حالت شم

  وضعيت دهيد.
  سوئيچ خودرو را ببنديد.   .2
در حاليكه كليد (كيلومتر شمار/ مسافت سنج را فشار   .3

  دهيد، سوئيچ خودرو را باز كنيد. مي
يك ثانيه پــس از بــاز كــردن ســوئيچ خــودرو، كليــد   .4

  كيلومتر شمار / مسافت سنج را رها كنيد. 
ثانيه كليد كيلومتر شمار/ مســافت ســنج را  5در طول   .5

  بيش از سه بار فشار دهيد. 
  
  
  
  
  
تمام اجزاي اعداد كيلومتر شمار/ مسافت ســنج بايــد   .6

  روشن شوند.
  توجه:

اگر بعضي از اعداد روشن نشدند، سرعت سنج (واحد كنتــرل 
مركزي صفحه نمايشگرها) همراه با كيلومتر شمار/ مســافت 

  د. سنج بايد تعويض شون
در اين مرحله واحد كنترل مركــزي صــفحه نمايشــگرها بــه 

  دهد. حالت (مد) عيب يابي تغيير وضعيت مي
  
  
  
   
كليد كيلومتر شــمار/ مســافت ســنج را فشــار دهيــد،   .7

نمايش هريك از نشانگرها/ نمايشــگرها ماننــد تصــوير 
نشانداده در راست بايد بنمايش درآيــد (در صــورتيكه 

  معيوب نباشد)
  توجه
ت شدن نمايشگرهاي سطح (گيج) بنزين و درجه حرارت آب ثاب

  كشد. چند ثانيه طول مي
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  نشانگرها و نمايشگرها 
  روش عيب يابي/نوع معمولي
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 روش عيب يابي/ نوع معمولي
  كنترل مقدماتي 

  
  
  
  

خير                                                                                  
  بلي
  
  

                                                                                     
  خير
  
  

  بلي                  
  

                                  
  

                                                                                     
  بلي        خير

  
  
  

  خير                                                    
  

  بلي                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : 2*:  طرز كار نشانگرها/ نمايشگرها و كنترل اعداد                           1*
  :  جدول عالئم عيب   3*كنترل مدار تغذيه برق                           

                كيلومتر شمار / مسافت سنج                                    
   ( EL)                              ( EL)و اتصال بدنه 

   ( EL)در حالت (مد) عيب يابي        
  
  
  

  شروع

آيا 
فعايابيحالت(مد)عيب

شود؟ به طرز ل مي
كار نشانگرها/ 

نمايشگرها و كنترل 
اعداد كيلومتر 

اف / ا ش

ز كار نشانگرها/ طر
نمايشگرها را در 

حالت (مد) عيب يابي 
  كنترل كنيد. 

آيا ايرادي در حالت 
نشانداده يابي عيب

هاي هشدار آيا چراغ
نشانگرها روشن 

 شوند؟مي

مدار تغذيه برق و 
اتصال بدنه را كنترل 

كنترل «كنيد. به 
مدار تغذيه برق و

وعه واحد كنترل مجم
مركزي نشانگرها/ 

نمايشگرها را تعويض 

توان آيا مي
حالت(مد) 

جدول عالئم «به 
مراجعه  3*» عيب

 كنيد.

مجموعه واحد 
كنترل مركزي 

نشانگرها/ 
نمايشگرها را 
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  نشانگرها و نمايشگرها 
  روش عيب يابي/نوع معمولي
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  جدول عالئم عيب 
  ترتيب انجام تعميرات  علل احتمالي   عالئم عيب 

يكي از نشانگرهاي 
سرعت سنج/ دورسنج/ 
سطح بنزين / درجه 

حرارت آب ايراد دارد.

  سيگنال سنسور  .1
  سيگنال سرعت خودرو  -
  سيگنال دور موتور   -
  سطح  بنزين   -
  درجه حرارت آب   -

واحدكنترل مركزي   .2
  نمايشگرها

سنسور نشانگر يا نمايشگري را  .1
ه ايراد دارد كنترل كنيد. ك

بازرسي سنسور سرعت سنج خودرو 
  مراجعه كنيد.) EL-148(به 
بازرسي سيگنال دور موتور (       

  مراجعه كنيد. EL-149به 
بازرسي واحد سنسور سطح       

  مراجعه EL-150بنزين (به 
  كنيد.)       
بازرسي ارسال كننده       

   EL-151(فشنگي) درجه حرارت (به
  مراجعه كنيد).      

مجموعه واحد كنترل مركزي   .2
  نمايشگرها را تعويض كنيد.

دو يا چند نشانگر/ 
نمايشگر ايراد دارند.
(بجز كيلومتر شمار/ 

  مسافت سنج)

واحد كنترل مركزي 
  نمايشگرها

  
را انجام دهيد.  .…ELقبل از شروع عيب يابي زير، كنترل مقدماتي، 
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  نشانگرها و نمايشگرها 
  روش عيب يابي/نوع بسيار خوانا
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 خوانا روش عيب يابي / نوع بسيار
  كنترل مقدماتي 

  
  
  
  

خير                                                                                  
  بلي
  
  

                                                                                     
  خير
  
  
  بلي                  
  

                                  
  

                                                                                     
  بلي        خير

  
  
  

  خير                                                    
  

  بلي                  
  
  
  
  

  رضايت بخش نيست                                                    
  
  
  

  رضايت بخش است                          
  
  
  
  
  
  
  
  

  : 3*             :  طرز كار نشانگرها/ نمايشگرها و كنترل اعداد              1*
    2:  جدول عالئم عيب  5*كنترل مدار تغذيه برق                           

و                                           كيلومتر شمار / مسافت سنج          
   ( EL)                              ( EL)اتصال بدنه 

: جدول  4*                                 ( EL)در حالت (مد) عيب يابي        
   1عالئم عيب 

  ( EL)                              ( EL)كنترل مقاومت نشانگرها/ نمايشگرها  2*
  

  جدول عالئم عيب 
  شود)عيب يابي ظاهر مي(ايراد در حالت (مد) 1جدول عالئم عيب 

  ترتيب انجام تعميرات   علل احتمالي   عالئم عيب
الت عيب يابي در ح

ايراد كيلومتر 
شمار/ مسافت سنج 

  شود. (ها) ظاهر مي

واحد كنترل مركزي نمايشگرها را   واحد كنترل مركزي نمايشگرها
  تعويض كنيد. 

  شروع

ت (مد) آيا حال
يابي فعال عيب
طرز كار شود؟ بهمي

نشانگرها/ 
نمايشگرها و كنترل 

 اعداد كيلومتر
اف / ا ش

ا/ طرز كار نشانگره
نمايشگرها را در 

حالت (مد) عيب يابي 
  كنترل كنيد. 

آيا ايرادي در حالت 
نشانداده يابي عيب

هاي هشدار آيا چراغ
نشانگرها روشن 

 شوند؟مي

مدار تغذيه برق و 
اتصال بدنه را كنترل 

كنترل «كنيد. به 
مدار تغذيه برق و

جدول عالئم عيب «به 
مراجعه كنيد.  4*» 1*

توان آيا مي
حالت(مد) 

م جدول عالئ«به 
 5*» 2عيب 

  مراجعه كنيد. 

مجموعه واحد 
كنترل مركزي 

نشانگرها/ 
نمايشگرها را 

آيا نشانگر/ 
نمايشگر معيوب 

هاي آن بوسيله پيچ
شود. در محل محكم مي

ها در پشت صفحه (پيچ
نمايشگر واقع 

اند) براي شرح شده
ت«ه قا ل كنت

گيج نشانگر/ نمايشگر معيوب را در 
كنيد. سفت مناسب بطور محل
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  نشانگرها و نمايشگرها 
  روش عيب يابي/نوع بسيار خوانا
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در حالت عيب يابي 
ايراد دو يا چند 
نشانگر/ نمايشگر 

  شود. ظاهر مي
يابي در حالت عيب

ايراد يكي از 
نمايشگرهاي سرعت 

نج سطح سنج / دور س
بنزين / درجه حرارت

  شود. آب ظاهر مي

  نشانگر / نمايشگر .1
واحد كنترل مركزي   .2

  نمايشگرها

مقاومت نشانگر يا نمايشگري  .1
را كه ايراد دارد كنترل 

كنيد. اگر مقاومت رضايت بخش 
نيست، نشانگر/ نمايشگر را 

كنترل «تعويض كنيد. به 
  EL» مقاومت نشانگر/ نمايشگر

  مراجعه كنيد. 
ر مقاومت نشانگر/ نمايشگر اگ  .2

رضايت بخش است، واحد كنترل 
مركزي نمايشگرها را تعويض 

  كنيد. 
  شود)(هيچ ايرادي در حالت (مد) عيب يابي ظاهر نمي 2جدول عالئم عيب شماره 

  
  ترتيب انجام تعميرات  علل احتمالي   عالئم عيب 

يكي از نشانگرهاي 
سرعت سنج/ دورسنج/ 
سطح بنزين / درجه 

رت آب ايراد دارد.حرا
دو يا چند 

نشانگر/نمايشگر ايراد
  دارند. 

(بجز كيلومتر شمار / 
  مسافت سنج)

  .   سيگنال سنسور 1
  سيگنال سرعت خودرو  -
  سيگنال دور موتور   -
  سطح  بنزين   -
  درجه حرارت آب   -

.  واحدكنترل مركزي 2
  نمايشگرها

سنسور نشانگر يا نمايشگري را  .1
د. كه ايراد دارد كنترل كني

بازرسي سنسور سرعت سنج خودرو 
  مراجعه كنيد.)  EL(به 
بازرسي سيگنال دور موتور (       

  مراجعه كنيد.  ELبه 
بازرسي واحد سنسور سطح       

  مراجعه EL-150بنزين (به 
  كنيد.)       
بازرسي ارسال كننده       

    EL(فشنگي) درجه حرارت (به   
  مراجعه كنيد).      

د كنترل مركزي مجموعه واح .2
  نمايشگرها را تعويض كنيد.

  را انجام دهيد.   ELيابي زير، كنترل مقدماتي قبل از شروع عيب
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  نشانگرها و نمايشگرها 
  روش عيب يابي/نوع بسيار خوانا
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  كنترل مدار تغذيه برق واتصال بدنه 
  كنترل مدار تغذيه برق

  وضعيت سوئيچ خودرو  ها)ها (پينسرسيم

(+)  ) -(  OFF  ACC  ON  

  اتصال بدنه  23
ولتاژ 
 باطري

ولتاژ 
 باطري

ولتاژ 
 باطري

  0V  0V  اتصال بدنه 24
ولتاژ 
  باطري

  اگر رضايت بخش نيست موارد زير را كنترل كنيد. 
   10 [فيوزA  واقع در بلوك فيوز  12شماره[(J/B)   
   10 [فيوزA  واقع در بلوك فيوز  30شماره[(J/B)   
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين فيوز و

  مجموعه كليد دسته راهنما
  
  
  
  

  كنترل مدار اتصال بدنه 
  اتصالي  ها)سرسيمها (پين

  بلي  22اتصال بدنه ـ 
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  نشانگرها و نمايشگرها 
  روش عيب يابي/ نوع بسيار خوانا

113  

  بازرسي سيگنال سرعت خودرو
   ABSبدون 

 خروجي برق سنسور خودرو را كنترل كنيد. 1
  .   سنسور سرعت خودرو را از گيربكس پياده كنيد.  1
مجموعه  15لتاژ بين سرسيم .   در حاليكه پينيون سنسور سرعت خودرو را ميچرخانيد و2

  گيري كنيد.كامپيوتر را اندازه 58صفحه نمايشگرها و سرسيم 
                   

  
  

   0.5Vولتاژ: تقريبًا     
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  سنسور سرعت خودرو سالم است. 

بخش نيست      رضايت 
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  
 سنسور سرعت خودرو را كنترل كنيد. 2

  سنسور سرعت خودرو را كنترل كنيد.   2و  1مقاومت بين سرسيم 
  
  

   250مقاومت : تقريبًا     
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            بخش استرضايت 

            
بين سرعت سنج ، سنسور سرعت خودرو و  دسته سيم يا سوكت

  كامپيوتر را كنترل كنيد. 
رضايت بخش نيست      

  
  سنسور سرعت خودرو را تعويض كنيد. 
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  نشانگرها و نمايشگرها 
  روش عيب يابي/ نوع بسيار خوانا
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   ABSبا 
 را كنترل كنيد. ABSخروجي برق واحد كنترل 1
  .   چرخهاي محرك (جلو) را بلند كنيد.  1
  »ON«.   سوئيچ خودرو را باز كنيد. 2
مجموعه صفحه نمايشگرها و بدنه را در حاليكه چرخ را بوسيله  15.   ولتاژ بين سرسيم 3

  چرخانيد كنترل كنيد. دست مي
                   

  
  

   0.5Vولتاژ: تقريبًا     
  
  
  

  ت بخش است يا رضايت بخش نيسترضاي
            رضايت بخش است

            
  رضايت بخش است. ABSسيگنال خروجي واحد كنترل 

رضايت بخش نيست      
  

 موارد زير را كنترل كنيد.
  ترل دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنABS  و

  مجموعه صفحه نمايشگرها
   واحد كنترلABS  به  ،BR-41 » عمل كنندهABS  و واحد برق

  مراجعه كنيد. » آن
  RPMبازرسي سيگنال دور موتور 

 خروجي كامپيوتر را كنترل كنيد. 1
  .  موتور را روشن كنيد.  1
يشگرها و بدنه را مجموعه صفحه نما 16ولتاژ بين سرسيم  rpm 2000.   در دور آرام و 2

  كنترل كنيد.
                   

  
  

  دور باالتر = ولتاژ باالتر    
  تر = ولتاژ پائين تر دور پائين     
  بايد تغيير كند.  rpmولتاژ با دور      

  
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

            رضايت بخش است
            

  ر موتور رضايت بخش است.سيگنال دو

رضايت بخش نيست      
  

دسته سيم بين كامپيوتر و مجموعه صفحه نمايشگر را از نظر 
  قطعي يا اتصالي كنترل كنيد. 
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  روش عيب يابي/ نوع بسيار خوانا
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  بازرسي واحد سنسور سطح بنزين 
  مدار اتصال بدنه واحد سنسور سطح بنزين را كنترل كنيد.  1

سوكت واحد سنسور سطح بنزين و  پمپ بنزين و بدنه را كنترل كنيد.  5ي بين سرسيم اتصال
                   

  
  

  اتصالي بايد وجود داشته باشد    
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد.  2به 

ت      رضايت بخش نيس
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 

  
 واحد سنسور سطح بنزين را كنترل كنيد. 2

  مراجعه كنيد.  (EL-152)» كنترل واحد سنسور سطح بنزين«به 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

            رضايت بخش است
            

  مراجعه كنيد. 3به 

رضايت بخش نيست      
  

  واحد سنسور سطح بنزين را تعويض كنيد. 

  
  دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  3
.    سوكت مجموعه صفحه نمايشگرها و سوكت واحد سنسور سطح بنزين و  پمپ بنزين را 1

  نيد. جدا ك
سوكت واحد سنسور سطح بنزين 2مجموعه صفحه نمايشگر و سرسيم  17.    اتصال بين سرسيم 2

  پمپ بنزين را كنترل كنيد.
  اتصال بايد وجود داشته باشد.           

  مجموعه صفحه نمايشگرها و بدنه را كنترل كنيد.  17.    اتصال بين سرسيم 3
         اشد. اتصال نبايد وجود داشته ب          

  
  

     
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  واحد سنسور سطح بنزين سالم است

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 
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  (فشنگي) درجه حرارتبازرسي ارسال كننده 
  ارسال كننده (فشنگي) درجه حرارت را كنترل كنيد.  1

  مراجعه كنيد. » كنترل ارسال كننده (فشنگي) درجه حرارت «به 
  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

            رضايت بخش است
            

  مراجعه كنيد.  2به 

  رضايت بخش نيست    
  

  تعويض كنيد. 

  
  دسته سيم را از نظر قطعي يا اتصالي كنترل كنيد.  2
.   سوكت دسته سيم مجموعه صفحه نمايشگرها و سوكت ارسال كننده (فشنگي) درجه حرارت 1

  را جدا كنيد. 
ال كننده (فشنگي) درجهارس 1مجموعه صفحه نمايشگرها و سرسيم  18.   اتصال بين سرسيم 2

  حرارت را كنترل كنيد.
   اتصال بايد وجود داشته باشد.         

  مجموعه صفحه نمايشگرها و بدنه را كنترل كنيد. . 18اتصال بين سرسيم     3
         اتصال نبايد وجود داشته باشد.          

  
  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  ارسال كننده درجه حرارت (فشنگي) سالم است. 

رضايت بخش نيست      
  

  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 
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 بازرسي اجزاء الكتريكي 
  كنترل مقاومت نشانگرها/ نمايشگرها

رنده نشانگرها/ نمايشگرها را مقاومت بين پيچهاي نگهدا
  كنترل كنيد. 

  مقاومت   پيچها
 اهم  

دور سنج / سرعت
  سنج

سطح بنزين / 
  درجه حرارت

A – C  A – C   تقريبًا  – 190تقريبًا
260   

B – D  B – C   تقريبًا  – 230تقريبًا
310   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كنترل سنسور سطح بنزين
  دن به براي پياده كرFE-6 .مراجعه كنيد  

  را كنترل كنيد.  5و  2مقاومت بين سرسيم 
دستگاه 

گيري اندازه
  mm (in)موقعيت شناور      مقاومت

مقدار مقاومت 
  

(+)  ) -(  

2  5  

  6 – 4تقريبًا   full  158 (6.22)پر  1*
  35 – 27  (3.54) 90  نصف ½2*

*3
خالي 

empty  
22 (0.87)  78 – 85  

: زمانيست كه ميله شناور با متوقف كننده تماس  3*و  1*
  پيدا كند. 

  
  
  
  
  

  كنترل ارسال كننده (فشنگي) درجه حرارت 
مقاومت بين سرسيمهاي ارسال كننده (فشنگي) درجه حرارت 

  و بدنه را كنترل كنيد.
  مقاومت   درجه حرارت آب 

60ºC (140ºF)   تقريبًا   210 – 170  
100ºC (212ºF)   تقريبًا      53 – 47  
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  كنترل سيگنال سنسور سرعت خودرو
  سنسور سرعت خودرو را از گيربكس پياده كنيد. .1
در حاليكه به سرعت  سر پينيون سنسور سرعت خودرو   .2

دازه را ان 2و  1ولتاژ بين سرسيمهاي  را ميچرخانيد،
  گيري كنيد. 
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 كامپيوتر داخلي 

 شرح سيستم
  عملكرد

  تواند موارد زير را ارائه دهد. كامپيوتر داخلي مي
   درجه حرارت بيرون  
   مسافت قابل ادامه  
  (طول مسافت هر سفر) مسافت سفر  
  (زمان سنج) مدت زمان سفر  
   متوسط مصرف بنزين  
  متوسط سرعت خودرو  

   حرارت بيرون  نمايشگر درجه
   هنگاميكه سوئيچ خودرو باز باشد اين نمايشگر درجه حــرارت بيــرون را نشــان خواهــد

  داد. 
   بطور عمده درجه حرارت هواي بيرون مورد استفاده اركانديشن اتوماتيــك و كــامپيوتر

كامپيوتر داخلــي كنــد،اركانديشــن اتوماتيــك كــار مي گيرد. هنگاميكــهداخلي قرار مي
باشد هاي ولتاژي مثبت ميسنسور درجه حرارت هواي بيرون را كه بشكل سيگنالسيگنالهاي 

كامپيوتر داخلي ميرسد، تصــحيح  60و توسط تقويت كننده اركانديشن اتوماتيك به سرسيم 
  كند. مي

  ) 131دامنه نمايش بينºF  55+) 22–وºC  باشد. هنگاميكه درجه حرارت هواي بيرون مي 30–و
خواهــد پرداخــت. هنگاميكــه درجــه » ……«باشد نمايشگر به نمــايش  30ºC (-22ºF)-كمتر از 

  باشد نمايشگر چيزي را نشان نخواهد داد.  55ºC (131ºF)+حرارت بيش از 
   3هنگاميكه درجه حرارت هواي بيرون بطور مداوم كمتر ازºC (37ºF)  باشد نمايشگر ابتــدا

درجه حرارت هواي بيــرون تغييــر بعنوان هشدار چشمك خواهد زد. سپس نمايشگر به حالت 
  د.)دهد. (به توجه مراجعه كنيوضعيت خواهد داد هر چند نمايش حالت ديگري نشان مي

  گيرد و فقط زمــاني درجه حرارت نشانداده شده تحت تاثير درجه حرارت موتور قرار نمي
  كند كه يكي از شرايط زير وجود داشته باشد.تغيير مي

a(  20از هنگاميكه سرعت خودرو بيش km/h (12 MPH)  .باشد  
b(   ساعت بسته شده باشد.  3.5سوئيچ خودرو به مدتي بيش از  
c(   .هنگاميكه درجه حرارت هواي بيرون كمتر از درجه حرارت نمايشگر باشد  

  نمايشگر مسافت قابل ادامه 
   نمايش مسافت قابل ادامه به راننده اجازه تخمين مسافت قابل ادامه تــا بنــزين زدن

دهد. نمايش مسافت توسط واحد سطح (گيج) بنــزين (بنــزين بــاقي مانــده) ، ميمجدد را 
رو مــديريت و سنســور ســرعت خــودسيگنال ضرباني (پالس) كامپيوتر (مقدار مصرف بنزين)

  شود. مي
   شود. ثانيه يكبار برحسب تغييرات نو مي 30نمايش هر  
   هنگاميكه بنزين باقي مانــده بــه كمتــر از حــدود)lmp qt 3/4-8(10  ليتــر برســد نمــايش

 lmp qt 7(8(بعنوان هشدار چشمك خواهد زد. اگر بنزين باقي مانــده بــه كمتــر از حــدود 
خواهد پرداخت. در اين حالت نمايشگر به حالــت » ………«ليتر برسد، نمايشگر به نمايش 

يير حالت خواهد داد هرچنــد نمايشــگر در حــال مسافت قابل ادامه (بطور اتوماتيك) تغ
  نمايش حالت ديگري باشد. (به توجه مراجعه كنيد.)

  مسافت سفر
  شود. نمايش مسافت سفر توسط سيگنال سنسور سرعت خودرو مديريت مي  
   ستري«اگرمسافت سفر توسط دكمه (نو كردن يا «reset نو شود، زمان سفر نيــز در همــان (

  زمان صفر خواهد شد.
   زمان سفر

  شود. نمايش زمان سفر با زمان باز شدن سوئيچ و شروع جرقه مديريت مي  
   ستري«نو كردن يا «اگر زمان سفر توسط دكمه «RESET « صفر شــود مســافت ســفر نيــز در

  همان زمان صفر خواهد شد.
   متوسط بنزين مصرفي

  و ســيگنال ســرعت  نمايش متوسط بنزين مصرفي توسط سيگنال پالسي (ضرباني) كــامپيوتر
  شود. سيستم شروع و مديريت مي» RESETست ري«خودرو پس از فشار دادن دكمه 

   شود. ثانيه يكبار برحسب تغييرات نو مي 30نمايش هر  
  ست) شود، متوسط سرعت خودرو نيز در همان زمان صــفر اگر متوسط بنزين مصرفي صفر (ري

  ست) خواهد شد. (ري
  500تا » ………«شدن نمايش ست) پس از عمل صفر (ري m (1,600 ft)  ثانيــه  30رانندگي و گذشت

  ادامه خواهد داشت.
   سرعت متوسط خودرو 

  شود. نمايش سرعت متوسط خودرو توسط زمان مسافت و مسافت مديريت مي  
   شود. ثانيه يكبار برحسب تغييرات نو مي 30نمايش هر  
  مصرف بنزين نيز در همــان زمــان صــفر ست) شود متوسط اگر سرعت متوسط خودرو صفر (ري

  خواهد شد. 
  ثانيــه نمــايش  30را براي مــدت ..» ……«ست)، نمايشگر نمايش پس از عمل صفر شدن (ري

  خواهد داد.
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   ست) را تغيير دهيم.چگونه نمايش صفر شدن (ري
  يله فشار دادن دكمه كامپيوتر داخلي تغيير داد.توان بترتيب زير و بوسنمايش را مي  
 زمان سفر  مسافت سفر  مسافت قابل ادامه  درجه حرارت هواي بيرون         

  متوسط سرعت خودرو  متوسط مصرف بنزين 
   هاي مسافت سفر (مسافرت) تواند نمايشنيه) ميثا 0.8فشار دادن مداوم دكمه (بيش از

  زمان سفر (زمان سنج)، سرعت متوسط خودرو و مصرف متوسط خودرو را تغيير دهد. 
  توجه:

  ست) پس از اينكه نمايش بطور اتوماتيك تغيير كرد، با فشار دادن دكمه صفر شدن  (ري
ادن قبلي دكمه) ز فشار دتواند به آخرين حالت نمايش (پس اكامپيوتر داخلي، نمايش مي

  بعنوان هشدار چشمك خواهد زد. »  « باز گردد، و كرسور 
   هنگاميكه هشدار درجه حرارت هواي بيرون و هشدار نمايش مسافت قابل ادامه با هم

  همزمان شوند نمايشگر بطور اتوماتيك درجه حرارت هواي بيرون را نشان خواهد داد. 
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 - B/ COMP –كشي مدار كامپيوتر داخلي ه سيمنقش
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 روش عيب يابي
  كنترل اعداد نمايشگر 

  اده شده در زير كنترل نمود. توان به روش نشانداعداد نمايشگر كامپيوتر داخلي را مي
ار دادن دكمه كامپيوتر داخلي باز كنيد. آنگاه كنترل سوئيچ خودرو را همراه با فش .1

  كردن اعداد نمايشگر شروع خواهد شد. 
كنترل اعداد نمايشگر پس از يكدور نمايش يا وجود داشتن يكي از شرايط زير پايان   .2

  يابد. مي
   .سوئيچ خودرو به حالت خاموش يا وسائل جانبي چرخانيده شود  
  برسد.  سيگنال سرعت خودرو به دستگاه  

  كنترل مقدماتي 
  
  

                                                                                    
  خير

آيا نمايش ديجيتالي عددي با 
باز كردن سوئيچ به نمايش در 

؟ آ

  موارد زير را كنترل كنيد. 
  10 [فيوزA  واقع در بلوك  30شماره

  (J/B)]فيوز 
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي

  بين فيوز و كامپيوتر داخلي 
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  بلي                               

  
                                                                                    

  خير
  

  بلي                               
  
  

                                                                                    
  خير
  

  بلي                               
                                                                                    

  خير
           

                                                                      
  بلي                               

  
  *1                                                                                                                   :EL-158         *2 :

EL-142   
  

  هاي عيب يابيروش
  ترتيب انجام تعميرات  علل احتمالي   عالئم عيب 
درجه حرارت هواي 

بيرون بنحو مناسب 
  آيد. بنمايش در نمي

(ممكن است پس از باز 
كردن سوئيچ زمان 

كوتاهي تا ثابت شدن 
  نمايش طول بكشد.) 

سنسور درجه حرارت  .1
  هواي بيرون 

مدار سنسور درجه   .2
  رارت هواي بيرون ح

سيگنال روشن بودن   .3
اركانديشن (براي 

هاي مجهز به مدل
  اركانديشن اتوماتيك)

سيگنال سنسور سرعت   .4
  خودرو

سنسور درجه حرارت هواي بيرون  .1
بازرسي «را كنترل كنيد. به 

 EL-159» قطعات الكتريكي
  مراجعه كنيد. 

دسته سيم  بين سنسور درجه   .2
 حرارت هواي بيرون و كامپيوتر

داخلي را از نظر قطعي و 
  اتصالي كنترل كنيد.

در هنگام كار كردن   .3
در  4Vاركانديشن وجود بيش از 

كامپيوتر داخلي را  60سر سيم 
  كنترل كنيد. 

از نمايش مناسب مسافت سفر   .4
اطمينان حاصل كنيد. در صورت 

منفي بودن كاركرد نمايش 
  مسافت سفر را كنترل كنيد. 

مسافت قابل ادامه 
مناسب بنمايش در بنحو 

  آيد.نمي

نمايش متوسط مصرف  .1
  سوخت

مدار سيگنال گيج باك  .2
  بنزين 

از نمايش مناسب متوسط مصرف  .1
سوخت اطمينان حاصل كنيد. در 
صورت منفي بودن نمايش متوسط 

  مصرف سوخت را كنترل كنيد. 
از كاركرد مناسب گيج بنزين   .2

اطمينان حاصل كنيد. در صورت 
 منفي بودن گيج بنزين را

مراجعه  EL-150كنترل كنيد. به 
  كنيد. 

  
  
  

  ترتيب انجام تعميرات  علل احتمالي   عالئم عيب 
مسافت سفر بنحو مناسب 

  آيدبه نمايش در نمي
.   مدار سيگنال سنسور 1

  سرعت خودرو 
دسته سيم را از نظر قطعي يا  .1

مجموعه  15اتصالي بين سرسيم 
 19صفحه نمايشگرها و سرسيم 

واحد  و ABSعمل كنند 
  الكتريكي كنترل كنيد.

مدت زمان سفر (زمان 
سنج) بنحو مناسب به 

  آيد. نمايش در نمي

واقع در  12شماره  10A [فيوز  .10A   1.   فيوز 1
   (J/B)].بلوك فيوز 

وجود ولتاژ باطري را در      
مجموعه صفحه  23سرسيم 

  نمايشگرها كنترل كنيد. 
متوسط مصرف بنزين بنحو 

در  مناسب به نمايش
  نمايش مسافت سفر .1
سيگنال متوسط مصرف   .2

از نمايش مناسب مسافت سفر  .1
اطمينان حاصل كنيد. در صورت 

كنترل اعداد نمايشگر را 
انجام دهيد. آيا كنترل 

ا شگ ا ن دا انا ت

هاي كامپيوتر آيا حافظه
داخلي پس از بستن سوئيچ 

شود (بطور مثالخودرو حفظ مي

آيا سرعت سنج، دور سنج و 
گيج باك بنزين بنحو مناسب 

  كنند؟كار مي

  موارد زير را كنترل كنيد. 
 كليد كامپيوتر داخلي  
  مدار اتصال بدنه كليد كامپيوتر

  داخلي 
 دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي

  موارد زير را كنترل كنيد. 
  10 [فيوزA  واقع در بلوك  30شماره

  (J/B)]فيوز 
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي

  امپيوتر داخلي بين فيوز و ك

مجموعه صفحه نمايشگرها را كنترل 
2*كنيد.
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منفي بودن، نمايش مسافت سفر   بنزين   آيد. نمي
  را كنترل كنيد. 

 ,25)دسته سيم بين سرسيمهاي   .2
كامپيوتر خودرو و  (20

مجموعه صفحه  (62 ,16)سرسيمهاي 
نمايشگر را از نظر قطعي و 

  تصالي كنترل كنيد. ا
متوسط سرعت خودرو بنحو 

مناسب به نمايش در 
  آيد. نمي

  نمايش مسافت سفر .1
نمايش مدت زمان سفر   .2

  (زمان سنج)

از نمايش مناسب مسافت سفر  .1
اطمينان حاصل كنيد. در صورت 
منفي بودن نمايش مسافت سفر 

  را كنترل كنيد. 
از نمايش مناسب مدت زمان   .2

د. در سفر اطمينان حاصل كني
صورت منفي بودن نمايش مدت 
  زمان سفر را كنترل كنيد. 

  
 بازرسي اجزاء  الكتريكي 

  سنسور درجه حرارت هواي بيرون 
سنسور درجه حرارت هواي بيــرون بــه پايــه محــافظ شــبكه 
رادياتور وصل شده است. سنســور درجــه حــرارت را تشــخيص 
داده و پس از تبديل آن بــه صــورت مقــادير مقاومــت بــه 
تقويت كننده اتوماتيــك اركانديشــن و كــامپيوتر داخلــي 

  كند. ارسال مي
پس از جدا كردن سوكت سنسور درجه حــرارت هــواي بيــرون، 

سنسور را با توجه به جدول زير  2و  1مقاومت بين سرسيم 
  اندازه بگيريد. 

  Kمقاومت   ºC (F)درجه حرارت 
-15 (5) 12.73  

-10 (14) 9.92  
-5 (23) 7.80  
0 (32) 6.19  
5 (41) 4.95  
10 (50) 3.99  
15 (59) 3.24  
20 (68) 2.65  
25 (77) 2.19  
30 (86) 1.81  
35 (95) 1.51  

40 (104) 1.27  
45 (113) 1.07  
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 چراغهاي هشدار

 نقشه تصويري
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 -WARN –كشي مدار چراغ هشدار نقشه سيم
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 بازرسي اجزاء  الكتريكي 
  كنترل عملي چراغ هشدار بنزين 

  سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
را  B19سوكت واحد سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين   .2

   جدا كنيد.
سوكت واحد  5و  2) را بين سرسيمهاي 80مقاومت (  .3

  سنسور سطح بنزين و پمپ بنزين وصل كنيد. 
  سوئيچ خودرو را باز كنيد.   .4

  چراغ هشدار بنزين بايد روشن شود. 
  

  كنترل كليد (فشنگي) فشار روغن
  فشار روغن   

)psi, 2kPa (bar, kg/cm  
  اتصالي

   20 – 10بيش از   موتور روشن 
(0.10 – 0.20, 0.1–0.2, 1 – 3)  

  خير

   20 – 10كمتر از   موتور خاموش
(0.10 – 0.20, 0.1 – 0.2, 1 - 3)

  بلي

اتصال بين سرسيمهاي كليد (فشنگي) فشار روغن و اتصال 
  بدنه را كنترل كنيد. 

  
  
  
  
  
  

  كنترل ديود
   متر كنترل كنيد. اتصالي را با استفاده از اهم  
   اگر نتايج آزمايش مانند آنچه در شكل سمت راست

نشان داده شده است باشد، ديود بطور مناسب عمل 
  كند. مي

   كنترل ديود را در محل سوكت دسته سيم مجموعه صفحه
نمايشگرها بجاي مجموعه صفحه نمايشگرها انجام 

  مراجعه كنيد. » چراغ هشدار«نقشه مدار   ELدهيد. به 
  توجه

مشخصات بسته به نوع دستگاه تستر (آزمايش) ممكن است 
فرق كند. قبل از انجام اين آزمايش، حتمًا به كتاب 

  راهنماي دستگاه تستر مراجعه كنيد. 
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 نمايشگر گيربكس اتوماتيك

 - AT/IND –كشي مدار نمايشگر گيربكس اتوماتيك نقشه سيم
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 زنگ هشدار

 هاي دسته سيمهانمايش محل قطعات تشكيل دهنده و سوكت
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 شرح سيستم
زنگ هشدار بوسيله واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا واحد كنترل زماني كنترل 

  شود. مي
  اني تعبيه شده است. زنگ هشدار در واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا واحد كنترل زم

  شود. برق در تمام اوقات منتقل مي
   10 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  12شماره.[(J/B)   
   سوئيچ خودرو  2به سرسيم  
   واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو  10به سرسيم  
   40از طريق فيوز رابطA  حرف)I (واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط  
  مينياتوري  فيوز 1به سرسيم  
   فيوز مينياتوري  2از طريق سرسيم  
   واحد كنترل زماني  14واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  11به سرسيم  
   10از طريق فيوزA  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط) 60(شماره  
  هاي عقب (با روشنائي اتوماتيك)رله چراغ 3و  1هاي به سرسيم  
   چراغ (بدون روشنائي اتوماتيك) كليد  11به سرسيم  

  شود. با قرار گرفتن سوئيچ خودرو بحالت روشن يا استارت، برق منتقل مي
   10 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  10شماره.[(J/B)   
  واحد كنترل زماني. 18واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  33به سرسيم  

واحد هوشــمند كنتــرل ورود بــه خــودرو يــا واحــد  16سيم شود به سراتصال بدنه منتقل مي
  بدنه.  M87و   M25, M9هاي كنترل زماني از طريق اتصال بدنه
ها بوسيله واحــد هوشــمند كنتــرل ورود بــه اي از سيگنالهنگاميكه يك سيگنال يا مجموعه

  خودرو يا واحد كنترل زماني دريافت شود زنگ هشدار به صدا در خواهد آمد. 
  شدار سوئيچ خودرو زنگ ه

باشد و در راننده نيز بــاز  OFFهنگاميكه سوئيچ خودرو واقع در مغزي سوئيچ بحالت بسته 
  باشد، زنگ هشدار به صدا در خواهد آمد. 

  شود. برق منتقل مي
   سوئيچ خودرو  1از سرسيم  
   واحد كنترل زماني 10واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  32به سرسيم  

  شود.  صال بدنه منتقل ميات
   كليد (فشنگي) الي در جلو (سمت راننده) 2از سرسيم  
   واحد كنترل زماني. 20واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  29به سرسيم  

(مدل  B30هاي كليد (فشنگي) الي در جلو (سمت راننده) از طريق اتصال بدنه 3سرسيم       
  كند.  اتصال بدنه را دريافت مي  B12فرمان سمت راست) و  (مدل B7يا فرمان سمت چپ)

 زنگ هشدار روشن بودن چراغ
، در راننده باز و كليد چراغ در حالــت اول يــا  OFFدر حاليكه سوئيچ خودرو بسته باشد 

  شود. دوم قرار داشته باشد، زنگ هشدار به صدا در خواهد آمد. برق منتقل مي
    واحد هوشمند كنترل ورود به خــودرو يــا  34عقب به سرسيم   هايرله چراغ 5از سرسيم

  واحد كنترل زماني (با روشنائي اتوماتيك) 15سرسيم 
   15واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  34كليد چراغ به سرسيم  12از سرسيم 

  واحد كنترل زماني (بدون روشنائي اتوماتيك)
  شود. اتصال بدنه منتقل مي

  كليد (فشنگي) الي در جلو (سمت راننده) 2از سرسيم  
   واحد كنترل زماني. 20واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  29به سرسيم  

(مدل فرمان  B30هاي كليد (فشنگي) الي در جلو (سمت راننده) از طريق اتصال بدنه 3سرسيم 
  كند. ياتصال بدنه را دريافت م B12(مدل فرمان راست) و  B7سمت چپ) يا 
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 - CHIME –كشي مدار زنگ هشدار نقشه سيم
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  -IIروش بازرسي با دستگاه كانسالت
  »زنگ هشدار چراغ»/ «زنگ هشدار سوئيچ خودرو«
  . OFFسوئيچ خودرو را ببنديد  .1
اط اطالعات وصل را به سوكت ارتب -IIدستگاه كانسالت  .2

  كنيد.
  
  
  
  
   
  سوئيچ خودرو را باز كنيد.   .3
  را فشار دهيد. » START«استارت   .4
  
  
  
  
  
  
  
5.  »SMART ENTRANCE « .را فشار دهيد  
  
  
  
  
  
  
  
6.  »KEY WARN ALM» «LIGHT WARN ALM « يــا»SEAT BELT 

ALM « .را فشار دهيد  
  
  
  
  
  
  
  
   نظارت بــر  اطالعــاتDATA MONITOR  و آزمــايش عملــي

ACTIVE TEST  ــتفاده ــل اس ــدار قاب ــگ هش ــورد زن در م
  باشد. مي
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 -IIموارد كاربرد دستگاه كانسالت 
  »زنگ هشدار سوئيچ خودرو«

  نظارت بر اطالعات 
  شرح  موارد نظارت

IGN ON SW  
سوئيچ خودرو (جرقه) را نشان  [ON/OFF]شرايط خاموش و روشن بودن 

  دهد. مي
KEY ON SW  ارج بودن شرايط داخل و خ[ON/OFF] دهد. سوئيچ خودرو را نشان مي  

DOOR SW DR  
كليد (فشنگي) الي در جلو سمت  [ON/ OFF]شرايط باز و بسته بودن 

  دهد. راست را نشان مي
  آزمايش عملي

  شرح  موارد نظارت

  زنگ
باشد. زنگ آزمايش قادر به كنترل كردن زنگ هشدار سوئيچ مي

در روي » ON«عد از فشار دادنثانيه ب 2هشدار سوئيچ براي 
  به صدا در خواهد آمد.  -IIدستگاه كانسالت

  »زنگ هشدار چراغ«
  نظارت بر اطالعات 
  شرح  موارد نظارت

IGN ON SW  
سوئيچ خودرو (جرقه) را نشان  [ON/OFF]شرايط خاموش و روشن بودن 

  دهد. مي
SW STHD/LMP 1   شرايط خاموش و روشن بودن[ON/OFF] دهد. را نشان مي كليد چراغ  

DOOR SW-DR  
كليد (فشنگي) الي در جلو سمت  [ON/ OFF]شرايط خاموش و روشن بودن 

  دهد. چپ را نشان مي
  آزمايش عملي

  شرح  موارد نظارت

  زنگ
باشد. زنگ هشدار آزمايش قادر به كنترل كردن زنگ هشدار چراغ مي

 -IIنسالتدر روي دستگاه كا» ON«ثانيه بعد از فشار دادن 2براي 
  به صدا در خواهد آمد. 

  

 يابيروش عيب
  جدول عالئم عيب 

  17A 175 176  177  (    - EL)صفحه مرجعه 
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هشدار چراغ فعال  زنگ
  شود. نمي

×  ×    ×  

زنگ هشدار جا ماندن  
سوئيچ (جرقه) فعال 

  شود. نمي
×    ×  ×  

تمام زنگهاي هشدار فعال 
  شوند. نمي

×      ×  
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  كنترل مدار منبع تغذيه برق و اتصال بدنه 
  كنترل مدار منبع تغذيه برق 

  

  واحد
    سرسيمها

(+)  ) -(  OFF ACC ON 
واحد 

هوشمند 
رل ورود كنت

  به خودرو

10  

اتص
ال 
بدن

  ه

ولت
اژ 
باط
  ري

ولت
اژ 
باط
  ري

ولتا
ژ 

باطر
  ي

واحد كنترل 
  زماني

14  

اتص
ال 
بدن

  ه

ولت
اژ 
باط
  ري

ولت
اژ 
باط
  ري

ولتا
ژ 

باطر
  ي

  
  

  كنترل مدار اتصال بدنه 
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  (كنترل سيگنال ورودي كليد چراغ) 1يابي روش عيب
 د.سيگنال ورودي كليد چراغ را كنترل كني 1

   -IIبا دستگاه كانسالت           
با دستگاه » DATA MONITOR«را در حالت (مد) ») SW STHD/LMP 1(«سيگنال كليد چراغ  

  كنترل كنيد.  -IIكانسالت
  

  هنگاميكه كليد چراغ در حالت اول                         
  يا دوم قرار داشته باشد:                         

                         HD/LMP 1 ST SW   ON   
  

  هنگاميكه كليد چراغ در حالت خاموش                         
  قرار داشته باشد:                        
                       HD/LMP 1 ST SW   OFF   

  
    -IIبدون دستگاه كانسالت           

واحد كنترل زماني 15ترل ورود به خودرو يا سرسيم واحد هوشمند كن  34ولتاژ بين سرسيم 
  و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

  
  
  

  [V]ولتاژ      
  ND 2يا  ST 1وضعيت كليد چراغ:   
  12Vتقريبًا      
  OFFوضعيت كليد چراغ:    

          0  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  كليد چراغ سالم است

رضايت بخش نيست      
  

 موارد زير را كنترل كنيد.
   10فيوزA  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط) 60(شماره  
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد

  چراغ
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  ماندن سوئيچ خودرو)(سيگنال جا  2يابي روش عيب
 سيگنال ورودي سوئيچ خودرو را كنترل كنيد. 1

   -IIبا دستگاه كانسالت           
 -IIبا دستگاه كانسالت» DATA MONITOR«را در حالت (مد) ») KEY ON SW(«سيگنال كليد 
  كنترل كنيد. 

  
  هنگاميكه سوئيچ خودرو در مغزي سوئيچ قفل فرمان                

  باشد: جا مانده                 
                KEY ON SW   ON   

  
  هنگاميكه سوئيچ خودرو از مغزي سوئيچ قفل                  
  بيرون آورده شود:                 

                   KEY ON SW   OFF   
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
واحد كنترل زماني 10مند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم واحد هوش  32ولتاژ بين سرسيم 

  و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  

  [V]ولتاژ      
  وضعيت سوئيچ خودرو:سوئيچ جا مانده باشد  
  12Vتقريبًا      
  وضعيت سوئيچ خودرو: سوئيچ بيرون آورده شده باشد.   

          0  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            ت بخش استرضاي
            

  كليد سوئيچ خودرو سالم است

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  2به 

  
  مغزي سوئيچ خودرو (سوئيچ جا زده شده باشد) را كنترل كنيد.  2

  نيد. را كنترل ك 2و  1اتصالي بين سرسيمهاي 
  
  

  اتصالي:     
  وضعيت مغزي سوئيچ: سوئيچ جا زده شده باشد.  

  بلي       
  وضعيت مغزي سوئيچ: سوئيچ جا نزده شده باشد.    

  خير          
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
 موارد زير را كنترل كنيد.

  10وز فيA ]  واقع در بلوك فيوز  12شماره[(J/B)  
 دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين مغزي سوئيچ و فيوز  
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و مغزي

  سوئيچ
رضايت بخش نيست      

  
  مغزي سوئيچ را تعويض كنيد. 
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   3 يابيروش عيب 
 سيگنال روشن بودن (جرقه) را كنترل كنيد. 1

   -IIبا دستگاه كانسالت           
 -IIبا دستگاه كانسالت» DATA MONITOR«را در حالت») IGN ON SW(«سيگنال روشن بودن جرقه 

  كنترل كنيد. 
  
  

  باشد: هنگاميكه سوئيچ خودرو (جرقه) باز                            
                           IGN ON SW   ON   

  
  هنگاميكه سوئيچ خودرو (جرقه) بسته باشد:                            
                           IGN ON SW   OFF   

  شود در روي دستگاه ظاهر مي                             
  
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
واحد كنترل  18سوكت واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  33ولتاژ بين سرسيم 

  زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  

  سرسيم                         وضعيت سوئيچ خودرو              
        )            (+) -              (OFF         ACC        ON  
  ولتاژ باطري         0V           0Vبدنه                          33        
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  سرسيم                        وضعيت سوئيچ خودرو                

           )            (+) -          (    OFF       ACC        ON  
  ولتاژ باطري         0V         0Vبدنه                          18           

  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد. 2به 

رضايت بخش نيست      
  

 موارد زير را كنترل كنيد.
   10 [فيوزA  ز و جعبه فيوز واقع در بلوك فيو 10شماره[(J/B)   
 دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و فيوز  
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 سيگنال ورودي كليد در  را كنترل كنيد. 2

   -IIبا دستگاه كانسالت           
با » DATA MONITOR«را در حالت (مد) ») DOOR SW DR(«سيگنال كليد (فشنگي) الي  در  

  ترل كنيد. كن -IIدستگاه كانسالت
  

  هنگاميكه در راننده باز باشد:                              
                              DOOR SW-DR   ON   

  
  هنگاميكه در راننده بسته باشد:                               
                               DOOR SW-DR   OFF   

                                  
  
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
واحد كنترل زماني و 20واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو و سرسيم  29ولتاژ بين سرسيم 

  اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  
  

  [V]ولتاژ      
  وضعيت در راننده : بسته  
  5Vتقريبًا      
  وضعيت در راننده: باز   

          0  
  

  ش است يا رضايت بخش نيسترضايت بخ
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد. 4به 

رضايت بخش نيست      
  

  مراجعه كنيد.  3به 

  
  كليد (فشنگي) الي در سمت راننده را كنترل كنيد. 3

  كنترل كنيد. را 3و  2اتصالي بين سرسيم 
                       

  اتصالي:           
  كليد فشنگي الي در راننده فشار داده شده باشد.               

  خير                        
  كليد فشنگي در راننده آزاد باشد.                

  بلي                        
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            ت بخش استرضاي
            

 موارد زير را كنترل  كنيد.
  مدار اتصال بدنه كليد (فشنگي) الي در راننده و وضعيت آن  
  دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد

  (فشنگي)  در سمت راننده   
رضايت بخش نيست      

  
  كليد (فشنگي) الي در سمت راننده را تعويض كنيد. 
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 زنگ هشدار را كنترل كنيد. 4

    -IIبا دستگاه كانسالت         
  انجام دهيد.» آزمايش عملي«را در حالت » CHIME«آزمايش زنگ  -IIبا دستگاه كانسالت

             
  
  
  
  

  د.زنگ هشدار بايد عمل كن            
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  سيستم سالم است.

رضايت بخش نيست      
  

  واحد كنترل را تعويض كنيد.
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 برف پاك كن و شيشه شوي جلو

 شرح سيستم
  كن:رف پاكعملكرد يا طرز كار ب

ايكه در داخل مجموعه كليد دسته راهنما تعبيه شده است، كن بوسيله دستهكليد برف پاك
  شود. كنترل مي

  باشد:كليد برف پاك كن داراي سه حالت مي
   دور كندLO   
   دور تندHI   
  متناوبINT   

  شود.با وجود سوئيچ خودرو درحالت روشن يا استارت، برق منتقل مي
  20 [ز از طريق فيوA  واقع در بلوك فيوز  25شماره[(J/B)   
   موتور برف پاك كن 4به سرسيم  

  طرز كار سرعت كند و تند برف پاك كن
و  E22, E11هاي كن از طريق اتصال بدنهكليد برف پاك 17شود به سرسيم اتصال بدنه منتقل مي

E53 اطاق  
  شود. ال بدنه منتقل ميهنگاميكه كليد برف پاك كن دروضعيت كند قرار داده شود، اتص

   كليد برف پاك كن 14از طريق سرسيم  
   موتور برف پاك كن 3به سرسيم  

  كند. با انتقال برق و اتصال بدنه موتور برف پاك كن در دور كند شروع به كار مي
هنگاميكه كليد برف پاك كن در وضعيت سرعت تند قرار داده شود، اتصال بدنه منتقل 

  شود. مي
  كليد برف پاك كن  16رسيم از طريق س  
   كن موتور برف پاك 1به سرسيم  

  كند. كن در دور تند شروع به كار مي، موتور برف پاكبا انتقال برق و اتصال بدنه
  طرز كار توقف اتوماتيك

ها به قسمت پائين كن ، موتور برف پاك كن تا رسيدن تيغهبا خاموش كردن كليد برف پاك
  داد.  شيشه بكار ادامه خواهد

ها در قسمت پائين شيشه قرار نداشته باشند و كليد خاموش باشد، اتصال هنگاميكه تيغه
  شود. بدنه منتقل مي

   كليد برف پاك كن  14از سرسيم  
   كند بكار ادامه  كن بتواند در دوركن تا موتور برف پاكموتور برف پاك 3به سرسيم

  دهد. 
  شوداتصال بدنه همچنين منتقل مي

  كنكليد برف پاك 13ريق سرسيم از ط  
   كنموتور برف پاك 2به سرسيم  
   كن و موتور برف پاك 6از طريق سرسيم  
  هاي از طريق اتصال بدنهE22, E11  وE53  اطاق  

 4و  2كن به قسمت پائين نگهدارنده شيشه برسند، سرسيمهاي هاي برف پاكهنگاميكه تيغه
كن سپس اك) موتور برف پ6و  2جاي سرسيمهاي شوند (بكن بهم متصل ميموتور برف پاك

  كن را در موقعيت توقف از كار باز خواهد داشت. هاي برف پاكتيغه
   INTطرز كار در وضعيت متناوب 

ثانيه بكار  13تا  3كن را يكبار تقريبًا در هر هاي برف پاكموتور برف پاك كن تيغه
  كنرف پاكخواهد انداخت. اين خصوصيت بوسيله تقويت كننده ب

(INT VR) شود. همراه با كليد برف پاك كن كنترل مي  
ت قرار داده شود، اتصال بدنه به تقوي INTكن در وضعيت متناوب هنگاميكه كليد برف پاك

  شود. كن منتقل ميكننده برف پاك
زمان دلخواه تناوب از طريق پيچ تنظيم (ولوم) كليد / ادغام شده در كليد برف پاك كن) 

  شود. ارسال مي (INT VR)ويت كننده برف پاك كن به تق
  شود. سپس اتصال بدنه بطريق متناوب منتقل مي

   موتور برف پاك كن 3به سرسيم  
   كنكليد برف پاك 14از سرسيم  
  كن (خروجي).كننده برف پاكاز طريق تقويت  

  كرد.  در اين حال موتور برف پاك كن در دور كند با زمان تناوب دلخواه كار خواهد
  طرز كار شيشه شوي

  شود. با قرار گرفتن سويج خودرو در موقعيت روشن يا استارت، برق منتقل مي
   20 [از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز 25شماره ،[(J/B)   
   موتور شيشه شوي 1به سرسيم  

  هنگاميكه دسته به سمت وضعيت شستشو كشيده شود، اتصال بدنه منتقل مي شود. 
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  موتور شيشه شوي و  2 به سرسيم  
   كليد برف پاك كن  18از سرسيم  
   كليد برف پاك كن و  17از طريق سرسيم  
  هاي از طريق اتصال بدنهE22, E11  وE53    

موتور شيشه شوي بكار خواهد افتاد هنگاميكه دســته بــراي ،با انتقال برق و اتصال بدنه
كن در دور كنــد شود، موتور برف پاكمدت يك ثانيه يا بيشتر به سمت وضعيت شستشو كشيده 

ثانيه كار خواهد كرد تا بتواند شيشه جلو را تميــز كنــد. ايــن خصوصــيت  3بمدت تقريبي 
  شود. متناوب كنترل مي كن با همان شيوه كار در دوربوسيله تقويت كننده برف پاك
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 - WIPER–كشي مدار برف پاك كن جلو نقشه سيم
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 پياده و سوار كردن
  كن بازوي برف پاك

كن كن كليد برف پــاكقبل از سوار كردن بازوي برف پاك .1
كن به كــار بيافتــد. را روشن كنيد تا موتور برف پاك

  سپس آنرا خاموش كنيد. (توقف اتوماتيك).
تيغه را بلند كرده و مجــددًا روي ســطح شيشــه قــرار   .2

و »  1L«هاي وسط تيغه را به فاصلهدهيد. تا بتوانيد 

»2L  « .قبل از سفت كردن مهره تنظيم كنيد  

مايع شيشــه شــوي را بوســيله شيشــه شــوي بــه شيشــه   .3
كن را روشن كنيد تا موتور برف بپاشيد. كليد برف پاك

  . كن عمل كند سپس آنرا خاموش كنيدپاك
و » 1L«هاي كن در فاصلههاي برف پاكيغهاز توقف ت  .4

»2L « .اطمينان حاصل كنيد  

   1L :  «)in 2.20 – 57mm (1. 56 – 40«فاصله 

   2L  : «)in 2.52 – 89.mm (1 64 – 48«فاصله 
   كن را به مقدار مشخص شده رف پاكهاي بازوي بمهره

  گشتاور سفت كنيد. 
   N.m (2.1 – 2.7 kg-m, 16 – 19 ft-lb) 26 – 21كن جلو : برف پاك

  
  
  
  

  
  
    قبل از سوار كردن مجدد بازوي برف پاك كن، سطح

چرخش (رفت و برگشت) را بنحو نشانداده شده تميز 
م كنيد. اين عمل امكان شل شدن بازوي برف پاك كن راك

  كند. مي
  
  
  
  
  
  

  اتصاالت برف پاك كن
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  پياده كردن 
كن را پياده چهار پيچ نگهدارنده موتور برف پاك .1

  كنيد. 
مجموعه اتصاالت موتور برف پاك كن را از محل مفصل   .2

  موتور جدا كنيد. 
  كن را پياده كنيد. اتصاالت برف پاك  .3

با مواظبت از شكسته شدن گردگير الستيكي مفصل جلوگيري 
  نيد. ك

  سوار كردن 
   .قبل از سواركردن محل مفصل را گريس كاري كنيد  
  شود. سوار كردن برعكس ترتيب پياده كردن انجام مي .1
  

 تنظيم سوراخ چشمي پاشش  شيشه شوي  
   چشمي شيشه شوي را بنحو نشانداده شده در شكل سمت

  راست تنظيم كنيد. 
   10محدود تنظيم:

  
  
  
  
  

*1 341 (13.43)  *5  154 (6.06)  
*2 286 (11.26)  *6  203 (7.99)  
*3 285 (11.22)  *7  382 (15.04)  

*4  

مدل فرمان
  (7.95) 202  چپ

*8  385 (15.16)  
مدل فرمان

  (5.98) 152  راست

  باشد. مي mm (3.15 in) 80قطر اين دايره ها كمتر از :  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جانمائي لوله شيشه شوي
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 برف پاك كن و شيشه شوي عقب 

 -WIP/R–كشي مدار برف پاك كن عقب نقشه سيم
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  برف پاك كن و شيشه شوي عقب  
  پياده و سوار كردن 
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 پياده و سوار كردن 
  كن بازوهاي تيغه برف پاك

كن، كليد بــرف قبل از سوار كردن بازوي تيغه برف پاك .1
د تا موتور برف پاك كــن بــه كــار كن را روشن كنيپاك

  بيافتد سپس آنرا خاموش كنيد. (توقف اتوماتيك)
 Aدر بخــش  كن را مانند شكل زيربازوي تيغه برف پاك  .2

هاي بــازوي تيغــه سوار كرده و بمقدار مشخص شده مهره
  كن را سفت كنيد. برف پاك

7.9 – 9.8 N.m (0.8 – 1.0 kg-m, 70 – 86 in-lb)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  كن سطح چرخشي از سوار كردن مجدد بازوي برف پاك قبل

(رفت و برگشت) را بنحو نشان داده شده تميــز كنيــد. 
كن را كــم اين عمل امكان شــل شــدن بــازوي بــرف پــاك

  كند. مي
  
  
  
  
  
  

 تنظيم سوراخ چشمي پا شش شيشه شوي 
   چشمي شيشه شوي را بنحو نشانداده شده در شــكل ســمت

  راست تنظيم كنيد. 
  در هريك از جهات)( 10تنظيم   محدود

  
  
  
  

متر واحد: ميلي              
  (اينچ)
*1 178 (7.01)  *2  211.5 (8.33)  

  باشد. مي mm (3.15 in) 80:  قطر اين دايره كمتر از *
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 جا نمائي لوله شيشه شوي  
  

  

 تقويت كننده برف پاك كن عقب
ويت كننده برف پاك كن عقب بنحو نشانداده در شكل تق .1

  و باطري را وصل كنيد. 
و منفي  1اگر المپ آزمايش در هنگام وصل كردن سرسيم  .2

  كن سالم است. باطري روشن شود، تقويت كننده برف پاك
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   - HORN –نقشه سيم كشي مدار بوق 
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 بوق

 - HORN –نقشه سيم كشي مدار بوق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فندك

 - CIGAR – كشي مدار فندكنقشه سيم
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 ساعت

 - CLOCK –كشي مدار ساعت نقشه سيم
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  ساعت   
   - CLOCK –كشي مدار ساعت نقشه سيم
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 گرمكن شيشه عقب 

 دسته سيمها جانمائي قطعات تشكيل دهنده و سوكت
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  گرمكن شيشه عقب    
  شرح سيستم 
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 شرح سيستم
شمند كنترل ورود بــه خــودرو يــا واحــد كنتــرل سيستم گرم كن شيشه عقب بوسيله واحد هو

  كند. دقيقه كار مي 15شود. گرم كن شيشه عقب فقط براي زماني كنترل مي
  شود. برق در تمام اوقات منتقل مي

   رله گرم كن شيشه عقب  3به سرسيم  
   20از طريق فيوزA  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط) و  7( شماره  
   شه عقب رله گرم كن شي 6سرسيم  
   10از طريق فيوزA  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط). 13(شماره  
   واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو  10به سرسيم  
   10از طريق فيوزA  واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط) 12(شماره  
   40از طريق فيوز رابطA  حرف)I (واقع در جعبه فيوز و فيوز رابط  
   توري فيوز مينيا 1به سرسيم  
   فيوز مينياتوري  2از طريق سرسيم  
   واحد كنترل زماني. 14واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  11به سرسيم  

  شود.  در زمانيكه سوئيچ خودرو در حالت روشن يا استارت قرار داشته باشد، برق منتقل مي
   10[از طريق فيوزA  واقع در بلوك فيوز  10شماره[(J/B)   
 رله گرم كن شيشه عقب و  1سيم به سر  
   واحد كنترل زماني.  18واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  33به سرسيم  

كليد گرم كــن شيشــه عقــب (تعبيــه شــده در  17يا  32شود به سرسيم اتصال بدنه منتقل مي
  واحد كنترل اركانديشن يا تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن).

  اطاق  M87و  M25, M9هاي هاز طريق اتصال بدن
  شود. هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب روشن شود، اتصال بدنه منتقل مي

   (در اركانديشن معمــولي) از  9(در اركانديشن اتوماتيك) يا سرسيم  31از طريق سرسيم
  كن شيشه عقب كليد در گرم

   كنترل زماني. واحد 13واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  39به سرسيم  
واحد كنترل زماني سپس اتصــال  8واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  2سرسيم   

  كند. رله گرم كن شيشه عقب منتقل مي 2بدنه را به سرسيم 
  شود. با انتقال برق واتصال بدنه، رله گرم كن شيشه عقب تحريك مي

  شود.   برق منتقل مي
  رله گرم كن شيشه عقب 7و  5هاي از طريق سرسيم  
  به گرم كن شيشه عقب و گرم كن آينه در  

  باشد. گرم كن شيشه عقب داراي اتصال بدنه مستقل مي
شوند و بخار شيشه عقب هاي گرم كن شيشه عقب گرم ميبا انتقال برق و اتصال بدنه، المنت

  كنند).را از بين ميبرند. (پاك مي
م كن شيشه عقب در داخل كليد گرم كن شيشــه عقــب هنگاميكه سيستم فعال شود، نمايشگر گر

  شود. روشن مي
  شود. برق منتقل مي

   (با اركانديشــن معمــولي) كليــد  10(با اركانديشن اتوماتيك) يا سرسيم  30به سرسيم
  گرم كن شيشه عقب 

   رله گرم كن شيشه عقب  5از سرسيم  
ديشن معمولي) كليــد گــرم كــن (با اركان 17(با اركانديشن اتوماتيك) يا سرسيم  32سرسيم 

  كند. اطاق اتصال بدنه را دريافت مي M87و  M25, M9هاي شيشه عقب از طريق اتصال بدنه
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 - DEF –نقشه سيم كشي مدار گرم كن شيشه عقب 
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   -IIانسالت روش بازرسي با دستگاه ك
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  -IIروش بازرسي با دستگاه كانسالت 
  »كن عقبگرم «
  سوئيچ خودرو را ببنديد.  .1
را به سوكت ارتباط اطالعات وصل  -IIدستگاه كانسالت   .2

  كنيد.
  
  
  
  
   
  سوئيچ خودرو را باز كنيد.   .3
  را فشار دهيد. » STARTاستارت «  .4
  
  
  
  
  
  
  
5.  »SMART ENTRANCE « .را فشار دهيد  
  
  
  
  
  
  
  
6.  »REAR DEFOGGER «فشار دهيد. را  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي يابي را انتخاب كنيد. حالتبحالت (مد) عي  .7

قابل انجام » ACTIVE TEST«و »DATA MONITOR«(مدهاي) 
  باشند. مي
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 -IIموارد كاربرد دستگاه كانسالت
  »گرم كن عقب«
  »نظارت بر اطالعات«

  شرح   مورد نظارت

IGN ON SW  
سوئيچ خودرو (جرقه) را  [ON/OFF]شرايط خاموش و روشن بودن 

  . دهدنشان مي

REAR DEF SW  
كليد گرم كن شيشه عقب را  [ON/OFF]شرايط خاموش و روشن بودن 

  دهد. نشان مي
  » آزمايش عملي«

  شرح   مورد نظارت

REAR DEFOGGER  
اين آزمايش قادر به آزمايش عملكرد گرم كن شيشه عقب 

 -IIدر روي صفحه دستگاه كانسالت » ON«باشد. هنگاميكه مي
  شود. كن شيشه عقب فعال ميفشار داده شود، گرم 

  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir



  گرمكن شيشه عقب    
  يابي روش عيب
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 روش عيب يابي
  روش عيب يابي

  شود. اموش نميشود يا پس از فعال شدن خعالئم عيب: گرم كن شيشه عقب فعال نمي
 سيگنال خروجي گرم كن شيشه عقب را كنترل كنيد.1

   -IIبا دستگاه كانسالت           
(گرم كن » REAT DEFOOER«(آزمايش عملي)  ACTIVE TESTدر حالت  -IIبا دستگاه كانسالت 

  عقب) را اتتخاب كنيد. 
  

  در روي صفحه » ON«پس از فشردن دكمه                     
  گرم كن شيشه عقب -IIدستگاه كانسالت                        
  ونمايشگر كليد گرم كن شيشه عقب بايد                       
  فعال شوند.                       

  
  
  

    -IIبدون دستگاه كانسالت           
  سوئيچ خودرو را باز كنيد.  .1
 8سوكت دسته سيم واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا  سرسيم  2ولتاژ بين سرسيم   .2

  واحد كنترل زماني و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 
  
  
  

  [V]ولتاژ      
  باشد.هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب خاموش   
  12Vتقريبًا      
  هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب روشن باشد.   

          0  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
 موارد زير را كنترل كنيد.

   رله گرم كن شيشه عقب  
  مراجعه كنيد.)  EL(به         

  گرم كن شيشه عقب  مدار  
  المنت گرم كن شيشه عقب  

  مراجعه كنيد.)  EL(به         
رضايت بخش نيست      

  
  مراجعه كنيد.  2به 
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  گرمكن شيشه عقب    
  يابي روش عيب
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  مدار سيم پيچ رله گرم كن شيشه عقب را كنترل كنيد. 2
  سوكت واحد كنترل را جدا كنيد.  .1
  د. سوئيچ خودرو را باز كني  .2
واحد كنترل  8واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  2ولتاژ بين سرسيم   .3

  زماني و بدنه را كنترل كنيد. 
  

  ولتاژ باطري بايد وجود داشته باشد. 
                          

  
  
  
  
  
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد.   3به 

رضايت بخش نيست      
  

 موارد زير را كنترل  كنيد.
  10 [فيوزA  واقع در بلوك فيوز  10شماره[(J/B)   
  رله گرم كن شيشه عقب  
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين فيوز و رله گرم كن

  شيشه عقب
   نظر قطعي يا اتصالي بين رله گرم كن شيشه دسته سيم از

  عقب و واحد كنترل 
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  گرمكن شيشه عقب    
  يابي روش عيب
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  سيگنال ورودي كليد گرم كن شيشه عقب را كنترل كنيد. 3

   -IIبا دستگاه كانسالت           
(كليد» RER DEF SW«(نظارت بر اطالعات) » DATA MONITOR«در حالت   -IIبا دستگاه كانسالت 
  اب كنيد. گرم كن عقب) را اتتخ

  
  
   هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب فشار داده شود:                   

                    REAR DEF SW  .بايد روشن شود  
                                                                               

  
  
  
    -IIبدون دستگاه كانسالت           

واحد كنترل زماني 13واحد هوشمند كنترل ورود به خودرو يا سرسيم  39اتصالي بين سرسيم 
  و بدنه را كنترل كنيد. 

  
  
  

  اتصالي:      
  هنگاميكه كليد گرم كن شيشه عقب فشار داده شود.  
  اتصالي بايد وجود داشته باشد.      
  م كن شيشه عقب آزاد باشد.هنگاميكه كليد گر   

  اتصالي نبايد وجود داشته باشد.           
  

  رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
            رضايت بخش است

            
  مراجعه كنيد. 4به 

رضايت بخش نيست      
  

 د.موارد زير را كنترل كني
   كليد گرم كن شيشه عقب  

  مراجعه كنيد.) EL-202(به         
   دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بين واحد كنترل و كليد

  گرم كن شيشه عقب 
   مدار اتصال بدنه كليد گرم كن شيشه عقب  
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