
بخاري و ايركانديشن  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

mmohammadi
Text Box
         كد شناسايي:MXMDG1I/1/1

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

880
عيب يابي
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داخل اطاق
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نقشه تصويري مدار
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  - A/C, A – نقشه مدار اركانديشن
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مدل فرمان سمت چپ
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سرسيمهاي تقويت كننده اتوماتيك و مقادير مرجع
بازرسي تقويت كننده اتوماتيك

·  ولتاژ بين هريك از سرسيمها و اتصال بدنه را با استفاده 
از »جدول بازرسي، تقويت كننده اتوماتيك« اندازه گيري 

كنيد. 

·  جا نمائي سرسيمهاي سوكت 
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جدول بازرسي 

ولتاژ وضعيت مورد شماره 
سرسيم

ـــــ ـــــ سنسورهواي ورودي 1

ـــــ ـــــ سنسورهواي بيرون 2

ـــــ ـــــ سنسورداخل خودرو 3

تقريباً 0 كمپرسور روشن كمپرسور توسط كامپيوتر 8

تقريباً 4.6 ولت كمپرسور خاموش
اتصال بدنه حسگر 11

تقريباً 0 ـــــ

ـــــ ـــــ سنسورشدت تابش خورشيد 12

تقريباً 6.5 55ºC (131ºF)i ًتقريبا دماي درجه آب موتور ارسال كننده درجه حرارت )فشنگي( 13

تقريباً 0 ــــــ اتصال بدنه )براي مدلهاي فرمان 
سمت راست(

14

ـــــ ـــــ سيگنال LAN كولر 16

تقريباً 12 ولت ـــــ
منبع تغذيه براي موتور وضعيت 
دريچه )مد( موتور دريچه هواي 

ورودي و موتور دريچه هواي مخلوط
21

تقريباً 0  روشن
كمپرسور سيگنال كمپرسور روشن 22

تقريباً 4.6  خاموش

تقريباً 5 -1ºC (30ºF) i كمتر از
دماي هواي بيرون سيگنال فعال شدن بادامك دور آرام 

(FICD) زياد
23

تقريباً 0 0ºC (32ºF) i بيش از

ولتاژ باطري ـــــ منبع تغذيه براي باطري 26
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ولتاژ وضعيت مورد شماره 
سرسيم

تقريباً 12 ـــــ منبع تغذيه برق احتراق 27

تقريباً 4.5 ـــــ سيگنال درجه حرارت هواي 
بيرون

28

تقريباً 12 روشن 
كليد گرم كن شيشه عقب ولتاژ برگشتي )فيدبك( گرم 

كن شيشه عقب 
30

تقريباً 0 خاموش
تقريباً 0 روشن

كليد گرم كن شيشه عقب سيگنال روشن بودن گرم كن 
شيشه عقب

31
تقريباً 12 خاموش
تقريباً 0 ـــــ اتصال بدنه 32

تقريباً 12 ولتاژ برگشتي سيستم جرقه )فيدبك( منبع تغذيه برق كولر 33

تقريباً 10 – 7 سرعت فن: كم  ولتاژ برگشتي )فيدبك( موتور 
فن دمنده

34

تقريباً 3.0 – 2.5 كم، نسبتاً كم يا نسبتاً 
زياد سرعت فن سيگنال كنترل تقويت كننده 

كنترل فن
35

تقريباً 10 – 9 زياد
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عيب يابي هوشمند
مقدمه و شرح عمومي 

سيستم عيب يابي هوشمند، حسگرها، موتورهاي دريچه ها، موتور فن دمنده و غيره را بوسيله خط ارتباط اطالعات عيب يابي مي كند. براي اطالعات 
مشروح به بخش هاي مربوطه )موارد مربوطه( مراجعه كنيد. براي تغيير از حالت كنترل معمولي به حالت عيب يابي هوشمند موتور را روشن كرده 
»سوئيچ را از حالت خاموش به حالت روشن بچرخانيد« و دكمه »   « را حداقل براي مدت 5 ثانيه فشار دهيد. دكمه»   « بايستي ظرف 
كمتر از 5 ثانيه پس از روشن شدن موتور )سوئيچ ON( فشار داده شود. حالت عيب يابي هوشمند با فشار دادن دكمه »  « يا چرخانيدن 
سوئيچ به حالت »OFF« منتفي ميگردد. تغيير از يك مرحله به مرحله ديگر با فشار دادن پيچ كنترل درجه حرارت و چرخانيدن آن به چپ يا 

راست برحسب نياز انجام پذير است. 
مضافاً براي تغيير از مرحله 5 به مكانيزم كمكي بايستي دكمه فن،     (FAN) را بحالت زياد (UP) فشار دهيد. 

 OFF ← ONسوئيچ خودرو  

 ثانيه پس از روشن شدن موتور )سوئيچ در حالت 10ظرف 
«ON ثانيه فشار دهيد. 5«( كليد »         «  را حداقل بمدت 

 و سيگمنت ها كنترل مي شوند. LED چراغهاي – 1مرحله 

سيگنالهاي ورودي هريك از حسگرها كنترل مي شوند  – 2مرحله 

 وضعيت كليد موتور تغيير وضعيت دريچه هواي – 3مرحله 
ورودي كنترل مي شود 

 عمل كننده ها كنترل مي شوند.  – 4مرحله 

 دماي تشخيص داده شده بوسيله هر سنسوربازديد – 5مرحله 
مي شود.  

مكانيزم هاي كمكي  - تنظيم ظريف درجه حرارت  

        باال          باال  

 پيچ كنترل درجه حرارت را  
به راست بچرخانيد        

 پيچ كنترل درجه حرارت را 
به چپ بچرخانيد        

 پيچ كنترل درجه حرارت را 
به راست بچرخانيد        

 پيچ كنترل درجه حرارت را 
به چپ بچرخانيد        

 پيچ كنترل درجه حرارت را 
به راست بچرخانيد        

 پيچ كنترل درجه حرارت را 
به چپ بچرخانيد        

 پيچ كنترل درجه حرارت را 
به راست بچرخانيد        

 پيچ كنترل درجه حرارت را 
به چپ بچرخانيد        

عمل عيب يابي هوشمند منتفي 
مي شود 

                                                                                                
)OFF( سوئيچ خودرو: خاموش

                                                                                         
 )AUTO(         يا سويچ

 )ON(سوئيچ:روشن

توجه:
براي مراحل 4 و 5 بخاطر نياز به كاركردن كمپرسور موتور بايد روشن باشد.

تمام آزمايش هاي زير را براي كم كردن دامنه اشكال به مجموعه خاص، عمل كننده يا عملكرد انجام دهيد. به روش عيب يابي هوشمند ذكر شده در اين آزمايش 
ها توجه كرده و با آنهائيكه با عيوب ذكر شده در اين آزمايش ها مربوط هستند ارتباط برقرار كنيد. 

اگر صفحه نمايشگر اركانديشن چيزي نشان نمي دهد، تمام مدارات منبع تغذيه برق به تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن را كنترل كنيد. 
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روش تائيد عملكرد

وارد شدن به حالت )مد( عيب يابي هوشمند. 1
مراحل 1 تا 3  را انجام دهيد. 

سوئيچ را ببنديد.   .1
2.  موتور را روشن كنيد. 

3.  بالفاصله پس از روشن شدن موتور دكمه OFF )خاموش( را )در كولرهاي اتوماتيك( بمدت حداقل 5 ثانيه فشار داده و نگهداريد. 
تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن بايستي در حالت عيب يابي قرار گيرد. حال مراحل عيب يابي هوشمند 1 تا 5 قابل انجام است. 

ابتدا مرحله عيب يابي 1 به نمايش در خواهد آمد. تغيير از يك مرحله به مرحله ديگر بوسيله فشار دادن دكمه كم و زياد دما امكان پذير است. 

به مرحله 2 مراجعه كنيد.  ⇐                                                    

مرحله 1 كنترل چراغهاي LED / نمايشگر 2
روشن شدن تمام چراغهاي نمايشگر اعداد )ديجيتالي( را كنترل كنيد. 

اگر تمام چراغهاي اعداد روشن نشوند، المپ فلورسنتي نمايشگر ايراد دارد يا سيستم به حالت عيب يابي وارد نشده است، اين امر بيانگر معيوب 
بودن كليد خاموش OFF مي باشد. 

آيا تمام چراغهاي LED و نمايشگر اعداد )ديجيتالي( روشن مي شود؟

بلي يا خير
به مرحله 3 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

كليد خاموش  ،  چراغهاي LED يا المپ نمايشگر فلورسنتي ايراد دارد. 
تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن را تعويض كنيد. 

⇐ خير                                     

كنترل پيشرفت به مرحله 2 عيب يابي  3
پيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. پيشرفت به مرحله 2 عيب يابي را كنترل كنيد.   .1

به مرحله 2 عيب يابي هوشمند پيشرفت كنيد.   .2
اگر سيستم بين مرحله 1 و 2 تغيير حالت ندهد اشكال از پيچ كنترل دما مي باشد. 

بلي يا خير

به مرحله 4 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن را تعويض كنيد.  ⇐ خير                                     
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كنترل  بازگشت به مرحله 1 عيب يابي هوشمند  4
پيچ كنترل دما را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد. بازگشت به مرحله 1 عيب يابي را تائيد كنيد.   .1

به مرحله 1 عيب يابي هوشمند بازگشت نمائيد.   .2
اگر سيستم بين مرحله 1 و 2 تغيير نكند. اشكال از پيچ كنترل دما مي باشد. 

بلي يا خير

به مرحله 5 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

پيچ كنترل دما ايراد دارد. 
تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن را تعويض كنيد. 

⇐ خير                                      

مرحله 2 كنترل مدارات سنسوراز نظر قطعي يا اتصالي  5
پيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد، به مرحله 2 وارد مي شويد: حدود 25 ثانيه صبر كنيد تا كد 2 رقمي ظاهر شود. 

اين حالت ورودي سنسورالكترونيكي كه شامل مدارات هم مي شود را كنترل مي كند. پس از نمايان شدن كد اشكال در روي نمايشگر، روش 
عيب يابي هوشمند را براي آن اشكال ادامه دهيد. 

آيا كد شماره 20 روي نمايشگر ظاهر مي شود؟

بلي يا خير

به مرحله 6 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

به مرحله 13 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                     
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مرحله 3 كنترل وضعيت )مد( دريچه وضعيت و وضعيت  دريچه هواي ورودي
6

پيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد، وارد مرحله 3 مي شويد. حدود 25 ثانيه صبر كنيد تا كد 2 رقمي ظاهر شود. اين 
حالت ورودي هاي دريچه وضعيت )مد( و كليد وضعيت دريچه هواي ورودي كه شامل مدارات هم مي شود را كنترل مي كند. پس از نمايان شدن 

كد اشكال در روي نمايشگر روش عيب يابي هوشمند را براي آن اشكال ادامه دهيد. 
آيا كد شماره 30 روي نمايشگر ظاهر مي شود؟

بلي يا خير

به مرحله 7 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

به مرحله 14 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                      

كنترل نحوه كار هريك از عمل كننده ها 
7

پيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه ها ي ساعت بچرخانيد، وارد مرحله 4 مي شويد. 
در حالت روشن بودن موتور. 

اين حالت براي كنترل سيستم بخاري و اركانديشن انجام مي شود. كد 41 ظاهر خواهد شد. براي تغيير شماره كد از 41 به 46 از دكمه هواي 
زير شيشه  )ديفراست( استفاده كنيد. پس از كد 46 نمايشگر به كد 41 برگشت مي كند و دوباره قابل تغيير به كد 46 مي باشد. 

به مرحله 8 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       
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كنترل عمل كننده ها  8
عملكرد اجزاء سيستم را برحسب جدول هاي زيرتاييد كنيد.

كنترل ها بايستي بطور چشمي، با گوش دادن به هر نوع صدا، يا لمس كردن هواي خروجي با دست و غيره براي تشخيص عمل كرد 
نامناسب انجام شود. 

46 45 44 43 42 41 شماره كد 
عمل كننده

زير شيشه زير شيشه پاها دو حالته   دو حالته   تهويه هوا  دريچه وضعيت 
)مد(

آزاد آزاد آزاد %20 آزاد گردش دوباره گردش دوباره  دريچه هواي 
ورودي

 دريچه اختالط  كاماًل سرد كاماًل سرد كاماًل گرم كاماًل گرم كاماًل گرم كاماًل گرم
هوا

4.5V 10.5V 8.5V 8.5V 8.5V 12V  موتور فن 
دمنده

روشن روشن خاموش خاموش روشن روشن كمپرسور

وضعيت كارآيي عمل كننده ها را نمي توان بوسيله نشاندهنده ها كنترل كرد. 
 هواي خروجي از سيستم 

تقسيم هواي خروجي 

صورت پاها ديفراست  كليد 
انتخاب 
ــوضعيت ــ 100%

ــ 40%  60%

20% 80% ــ
40%  60% ــ
100% ــ ــ

براي هريك از موارد اشكال به روش تعمير و تشخيص مناسب آن اشكال مراجعه كنيد. 
دريچه وضعيت )مد(
دريچه هواي ورودي
دريچه اختالط هوا

موتور فن دمنده
كمپرسور

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 9 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                      

·  دريچه هواي خروجي تغيير نمي كند.
       به (HA   ) »موتور دريچه وضعيت )مد( « مراجعه كنيد.  

·  دريچه هواي ورودي تغيير نمي كند. 
      به (HA   ) »دريچه هواي ورودي« مراجعه كنيد. 

·  نحوه كار موتور فن دمنده ايراد دارد.
      به (HA  ) »موتور فن دمنده« مراجعه كنيد.  

·  كالچ مغناطيسي درگير نمي شود. 
      به (HA  ) »كالچ مغناطيسي« مراجعه كنيد. 

·  دماي هواي خروجي تغيير نمي كند. 
      به (HA  ) »موتور دريچه اختالط هوا« مراجعه كنيد.

                ⇐ رضايت بخش نيست                     
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مرحله 5 كنترل كردن دماي هر يك از حسگرها 9
پيچ كنترل دما را در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد، وارد مرحله 5 مي شويد.اين حالت عملكرد سنسورهواي ورودي، سنسورداخل 

خودرو و سنسورهواي بيرون را كنترل مي كند. كد 51 ظاهر خواهد شد. 
توجه 

نمايش هر سنسوربايد در حدود دماي واقعي باشد. اگر نمايش دماي هريك از حسگرها با دماي واقعي تفاوت زيادي داشت، روش عيب يابي 
هوشمند را براي آن اشكال ادامه دهيد. 

به مرحله 10 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

كنترل كردن سنسورهواي بيرون 10
دكمه هواي زير شيشه )ديفراست( را يكبار فشار دهيد. دماي حس شده بوسيله سنسوردماي بيرون ظاهر مي شود. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 11 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
به (HA  ) »مدار سنسوردماي هواي بيرون« مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل سنسوردماي داخل خودرو  11
دكمه هواي زير شيشه )ديفراست( را يكبار ديگر فشار دهيد، دماي حس شده بوسيله سنسورداخل خودرو ظاهر مي شود. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 12 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                  

به (HA  ) »مدار سنسوردماي داخل خودرو« مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست               
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كنترل سنسورهواي ورودي  12
دكمه هواي زير شيشه )ديفراست( را براي بار سوم فشار دهيد، دماي حس شده بوسيله سنسورهواي ورودي ظاهر مي شود. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

1.   دكمه ديفراست  را براي چهارمين بار فشار دهيد. نمايشگر به نمايش اصلي 51 
بازگشت مي كند.

2.   سوئيچ خودرو  را در حالت خاموش يا كليد    (AUTO) را در حالت روشن 
قرار دهيد. 
3.   پايان  

⇐ رضايت بخش است                    

به (HA  ) »مدار سنسوردماي هواي ورودي « مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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كنترل سنسورمعيوب 
13

-20 تمام حسگرها عمل مي كنند. 
به مرحله بعد ادامه دهيد. 
-21 سنسوردماي بيرون 

-22 سنسوردماي داخل خودرو 
-24 سنسوردماي هواي ورودي 

-25 سنسورشدت تابش خورشيد )هنگاميكه در فضاي سرپوشيده عيب يابي هوشمند را انجام مي دهيد با چراغ )60W يا بيشتر( به 
سنسورشدت تابش  خورشيد نور بتابانيد، در غير اينصورت ممكن است كد عيب »25« نمايش داده شود هر چند سنسوربطور معمول عمل 

كند.(
 PBR 26-

توجه
·  عالمت چشمك زن (-) قبل از شماره كد . اتصالي در مدار را نشان مي دهد. 

·  اگر اشكال 2 مورد يا بيشتر باشد، كدهاي مربوطه پشت سرهم متناوباً دو بار چشمك خواهند زد. 
·  هنگاميكه سيگنالهاي ورودي با شرايط جدول زير مشابه باشد. اتصالي يا قطعي در مدار تشخيص داده شده و شماره كد مربوطه 

ظاهر خواهد شد. مطابق جدول زير 

*1: از »%5« تا »%95« به نسبت كورس حركت دريچه اختالط هوا اشاره مي كند. )كاماًل سرد: %0 كاماًل گرم 100%(
*2: مرحله 2 عيب يابي هوشمند را در زير نور آفتاب انجام دهيد. 

هنگاميكه در فضاي سرپوشيده انجام مي شود، نور مستقيم )60W يا بيشتر( را به سنسورشدت تابش خورشيد بتابانيد. 
  HA :7* و   HA :6* و   HA :5* و   HA :4* و   HA :3*

پايان بازرسي  ⇐                                           
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كنترل اشكال كليد وضعيت موتور دريچه  14
-30 كليدهاي وضعيت دريچه و دريچه هواي ورودي همه كار مي كنند. 

به مرحله بعد ادامه دهيد. 
-31 كليد / مدار دريچه وضعيت، در وضعيت تهويه اشكال دارد. 

-32 كليد / مدار دريچه وضعيت، در وضعيت دو حالته اشكال دارد. 
-34 كليد / مدار دريچه وضعيت، در وضعيت پاها اشكال دارد. 

-35 كليد / مدار دريچه وضعيت، در وضعيت دريچه زير شيشه )ديفراست( و پاها اشكال دارد. 
-36 كليد / مدار دريچه وضعيت، در وضعيت دريچه زير شيشه )ديفراست( اشكال دارد. 

-37 كليد / مدار دريچه وضعيت هواي ورودي، در وضعيت هواي تازه اشكال دارد. 
-38 كليد / مدار دريچه وضعيت هواي ورودي، در وضعيت %20 هواي تازه اشكال دارد. 
-39 كليد / مدار دريچه وضعيت هواي ورودي در وضعيت گردش مجدد هوا اشكال دارد. 

توجه
·  اگر اشكال 2 مورد يا بيشتر شده باشد كدهاي مربوطه پشت سرهم متناوباً دوبار چشمك خواهند زد. 

·  اگر دسته سيم موتور دريچه وضعيت )مد( قطع شود، نمايش تكراري 36   35    34    32   31 اتفاق خواهد افتاد. 
اگر دسته سيم موتور دريچه هواي ورودي قطع شود نمايش تكراري 39   38    37 اتفاق خواهد افتاد.   ·

اگر هريك از كليدهاي وضعيت موتور دريچه وضعيت )مد( اشكال پيدا كند، موتور دريچه وضعيت )مد( نيز داراي اشكال مي شود.   ·

پايان بازرسي ⇐                                          
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مكانيزم كمكي: تنظيم نهائي دما
اشكال تائيد نشده 

مشتري ممكن است احساس كند كه دماي داخل خودرو كنترل نمي شود و يا با دماي روي صفحه نمايشگر اتوماتيك مطابقت ندارد. براي جلب 
3)6(  استفاده نمود.  FC °±°± رضايت راننده مي توان از تنظيم نهائي دما در محدوده تغييرات 

پس از ورود به وضعيت عيب يابي هوشمند، مرحله 5 را انتخاب كنيد.   .1
كليد Fan Up )دور زياد فن(    را فشار دهيد: اين عمل سيستم اركانديشن را در حالت )مد( كمكي قرار داده و نمايشگر عدد 61 را   .2

نشان خواهد داد. 
0.5ºC (1ºF) 3.  پيچ تنظيم كننده دما را در جهت حركت عقربه هاي ساعت يا عكس جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. دما با نرخ

I تغيير خواهد كرد. 
اگر برق تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن قطع شود، تنظيم نهائي دما منتفي و حالت تنظيم شده به شرايط ابتدائي تنظيم 0º بازگشت مي كند. 

زمانيكه كابل باطري قطع شود، عملكرد تنظيم نهائي دما منتفي مي شود. حالت تنظيم شده به شرايط ابتدائي تنظيم باز مي گردد. 
0.5ºC (1ºF) i بطور مثال
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نحوه سريع و دقيق عيب يابي و تعميرات 
ترتيب انجام كار

شروع  

به شكايات مشتري گوش كنيد.  
)اطالعات كامل و مشروح شرايط و محيط در زمان  

بروز عالئم عيب را بدست آوريد. ( 

 (1*)آزمايش عملي وجود عالئم عيب را تائيد كنيد. 
همچنين نشريات مربوط به سرويس و تعمير را براي تكميل اطالعات كنترل كنيد.  

عيب يابي مناسب را انتخاب كنيد.  
)به جدول عالئم عيب در زير رجوع شود( 

تعمير / تعويض 

 كنترل نهائي 
با آزمايش عملي نتيجه تعمير را تائيد كنيد. 

پايان 

ر * نيست

 ر * است

ر * = رضايت بخش

  )54-HA( 1 : آزمايش عملي*

كنترل نهايي
با آزمايش عملي نتيجه تعمير را تائيد كنيد.
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جدول عالئم عيب 
صفحه مرجع عالئم عيب 

HA
·  به روش تشخيص و عيب يابي سيستم اركانديشن 

مراجعه كنيد. 
·  سيستم اركانديشن روشن نمي شود.

HA
به روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه وضعيت   ·

)LAN( مراجعه كنيد.
 ·

 دريچه هواي خروجي تغييري نمي كند. 

·  موتور دريچه وضعيت)مد( بطور معمول كار 
نمي كند

HA
به روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه اختالط هوا   ·

(LAN) مراجعه كنيد. 
 ·

·  دماي هواي خروجي تغيير نمي كند. 

·  موتور دريچه اختالط هوا بطور معمول كار نمي كند.

HA
به روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه هواي ورودي   ·

LAN مراجعه كنيد.
 ·

دريچه هواي ورودي تغيير نمي كند.  ·

موتور دريچه هواي ورودي بطور معمول كار نمي كند  ·

 HA
به روش تشخيص و عيب يابي موتور فن دمنده مراجعه   ·

كنيد. 
 ·

عملكرد موتور فن دمنده اشكال دارد  ·

عملكرد موتور فن دمنده پس از روشن شدن كنترل   ·
سرعت فن دچار مشكل مي شود. 

HA
به روش تشخيص و عيب يابي كالچ مغناطيسي مراجعه   ·

كنيد. 
كالچ مغناطيسي درگير نمي شود.  ·

HA
به روش تشخيص و عيب يابي خنكي ناكافي مراجعه   ·

كنيد. 
خنكي ناكافي است.  ·

HA
به روش تشخيص و عيب يابي گرماي ناكافي مراجعه   ·

كنيد. 
گرما ناكافي است.   ·

HA به روش تشخيص و عيب يابي صدا مراجعه كنيد.   · ·  صدا

HA
به روش تشخيص و عيب يابي سيستم هوشمند عيب ياب   ·

مراجعه كنيد. 
عيب يابي هوشمند قابل انجام نيست.  ·

HA به روش تشخيص و عيب يابي عمل حافظه مراجعه كنيد.   · ·  بخش حافظه عمل نمي كند. 

HA
به روش تشخيص و عيب يابي حالت اقتصادي مراجعه   ·

كنيد. 
وضعيت )مد( اقتصادي كار نمي كند.   ·
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آزمايش عملي 
هدف از آزمايش عملي، تائيد كاركرد مناسب سيستم است. 

شرايط
·  موتور روشن بوده و در درجه حرارت معمول كار 

مي كند. 

روش:
1.    كنترل بخش حافظه 

دما را بمقدار 32ºC يا 90ºF تنظيم كنيد.   .1
دكمه خاموش را فشار دهيد.   .2

3.  سوئيچ را ببنديد. 
سوئيچ را باز كنيد.   .4

5.  دكمه AUTO را فشار دهيد. 
تائيد كنيد كه دماي تنظيم شده، در دماي قبلي باقي   .6

مي ماند. 
7.  دكمه خاموش را فشار دهيد. 

اگر رضايت بخش نيست به روش تشخيص و عيب يابي عمل حافظه 
(HA  ) مراجعه كنيد. 

اگر رضايت بخش بود، كنترل بعدي را شروع كنيد. 

2.   كنترل فن دمنده 
سمت افزايش سرعت فن را يكبار فشار دهيد.   .1

       فن بايد در سرعت كم كار كند. 
       يكي از پره هاي تصوير فن بايد روشن شود. 

2.  سمت افزايش دكمه فن را يك بار ديگر فشار داده و به 
كنترل كردن سرعتهاي فن و تصوير فن ادمه دهيد تا 

بازديد در همه سرعتهاي فن كامل شود. 
3.  فن را در سرعت حداكثر رها كنيد. 

اگر رضايت بخش نيست به روش تشخيص و عيب يابي موتور فن 
دمنده (HA   ) مراجعه كنيد. 

اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 
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3.    كنترل هواي خروجي 
كليد وضعيت )مد( را چهار بار فشار داده سپس  دكمه   .1

هواي زير شيشه )ديفراست DEF ( را فشار دهيد. 
2.  تمام نمايشگرهاي وضعيت بايد تغيير شكل دهند. 

3.   انجام شدن تقسيم هواي خروجي بر طبق تقسيم هوا در جدول 
سمت راست  را تائيد كنيد. 

      به »خروجي هاي جريان هوا« (HA  ) مراجعه كنيد. 
توجه:

هنگاميكه وضعيت هواي زير شيشه   DEFرا انتخاب كرديد، 
درگير شدن كالچ كمپرسور )بازديد چشمي( و قرار داشتن دريچه 

ورودي در وضعيت هواي تازه FRESH را تائيد كنيد. 
وضعيت دريچه ورودي هوا را در مرحله بعد كنترل كنيد. 

اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه 
وضعيت (HA  ) رجوع كنيد. 

اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 
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4.     كنترل گردش مجدد هوا
1.    دكمه گردش مجدد هوا  REC      را فشار دهيد. 

       نمايشگر گردش مجدد هوا بايستي روشن شود. 
2.    به تغيير وضعيت دريچه هواي ورودي گوش دهيد. )شما 

بايستي صداي تغيير آرام فن دمنده را  بشنويد(.
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي دريچه 

هواي ورودي (HA  ) رجوع كنيد. 
اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 

5.    كنترل كاهش دما
پيچ تنظيم دما را در جهت عكس حركت عقربه هاي   .1

ساعت بچرخانيد تا 18ºC (60ºF)j ظاهر شود. 
2.  سردي هواي خروجي را در محل خروجي هاي هوا كنترل 

كنيد. 
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي خنكي 

ناكافي، (HA  ) مراجعه كنيد. 
اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 

6.    كنترل افزايش دما
پيچ تنظيم دما را در جهت حركت عقربه هاي ساعت    1

بچرخانيد تا 32ºC (90ºF) j ظاهر شود. 
گرمي هواي خروجي را در محل خروجي هاي هوا كنترل    2

كنيد. 
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي گرماي 

ناكافي، (HA  ) مراجعه كنيد. 
اگر رضايت بخش است، كنترل بعدي را شروع كنيد. 
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7.    كنترل حالت )مد( اقتصادي 
دما را روي 25ºC (75ºF)h  تنظيم كنيد.   .1

2.  دكمه اقتصادي ECON را فشار دهيد. 
.)AUTO را نشان دهد )نه ECON 3.  نمايشگر بايستي

       درگير نبودن كالچ كمپرسور را با چشم بازديد و تائيد كنيد.
       )هواي خروجي از دريچه ها و سرعت فن دمنده به درجه 
حرارت هواي بيرون و داخل خودرو و دماي تنظيم شده 

بستگي دارد(.
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي حالت )مد( 

اقتصادي (HA  ) مراجعه كنيد. 
اگر رضايت بخش است،  كنترل بعدي را شروع كنيد. 

8.    كنترل وضعيت )مد( اتوماتيك
دكمه اتوماتيك را فشار دهيد.     1

)ECON را نشان دهد. )نه AUTO 2   نمايشگر بايستي
       با نگاه كردن يا گوش دادن،  درگير شدن كالچ را تائيد كنيد.

       )هواي خروجي از دريچه ها و سرعت فن دمنده به درجه حرارت 
هواي بيرون و داخل خودرو و دماي 

       تنظيم شده بستگي دارد(.
اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي سيستم 
اركانديشن (HA  ) مراجعه كنيد. سپس در صورت نياز به روش 

تشخيص و عيب يابي كالچ مغناطيسي (HA  ) رجوع شود.  
اگر رضايت بخش است،  كنترل بعدي را شروع كنيد. 

9.     كنترل وضعيت نمايش دماي بيرون 
دكمه AMB را فشار دهيد.   .1

2.  نمايشگر بايستي دماي بيرون )محيط اطراف( را براي 
حدود 5 ثانيه نشان دهد.

اگر رضايت بخش نيست، به روش تشخيص و عيب يابي سنسوردماي 
هواي بيرون (HA  ) مراجعه كنيد. 

اگر رضايت بخش است،  كنترل بعدي را شروع كنيد. 

اگر تمام آزمايشهاي عملي رضايت بخش هستند )عالئم نمي توانند 
تكرار شوند( به »آزمايشهاي شبيه سازي نحوه بروز عيب« )در بخش 
GI( مراجعه كرده و آزمايشهاي شرح داده شده را از نظر شبيه سازي 
و محيط رانندگي انجام دهيد. اگر عالئم عيب تكرار گرديد به »جدول 

عالئم عيب« (HA  ) رجوع كرده و روش هاي تشخيص و عيب يابي 
مربوطه را انجام دهيد. 
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سيستم اركانديشن
روش تشخيص و عيب يابي سيستم اركانديشن

عالئم عيب:
سيستم اركانديشن روشن نمي شود.   ·

ترتيب بازرسي 

 

  1*.   مدار منبع تغذيه برق و اتصال بدنه را كنترل كنيد.3.   كتابچه و نشريات سرويس را كنترل كنيد.  2

.  تقويت كننده اتوماتيك 4 (3*) به مدار سيستم اركانديشن رجوع كنيد.
را تعويض كنيد. 

 ر* است

ر * = رضايت بخش

  HA :*3     HA :*2      HA :*1

1. با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد. 
آزمايش عملي – وضعيت )مد( اتوماتيك

a. دكمه AUTO را فشار دهيد. 
.)ECON را نشان دهد )نه AUTO نمايشگر بايستي  .b

تائيد كنيد كه كالچ كمپرسور درگير مي شود )با نگاه كردن يا شنيدن( 
)هواي خروجي و سرعت فن دمنده به درجه حرارت هواي بيرون، هواي 

داخل و دماي تنظيم شده بستگي دارد(.
اگر رضايت بخش است )عالئم عيب تكرار نمي شوند( آزمايش عملي را 

كامل انجام دهيد. )2*( 
به  رجوع  با  است(،  تائيد  مورد  عيب  )عالئم  نيست  بخش  رضايت  اگر 

مرحله 2  كار را ادامه دهيد.

 ر* است
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شرح اجزاء
 )AUTO AMP( تقويت كننده اتوماتيك

مجهز  آن  در  تعبيه شده  كامپيوتر  ميكرو  به  اتوماتيك  كننده  تقويت 
الزم  حسگرهاي  تمام  ارسالي  اطالعات  كامپيوتر  ميكرو  اين  مي باشد 
اركانديشن را پردازش مي كند. موتور دريچه وضعيت )مد(،  براي كار 
موتور دريچه اختالط هوا، موتور دريچه هواي ورودي، موتور فن دمنده 

و كمپرسور باين ترتيب كنترل مي شوند. 
ضروري  كنترل  ميكانيزم هاي  براي  اتوماتيك  كننده  تقويت  وجود 
 (PTC) است. سيگنال هاي كليدهاي مختلف و پتانسيومتر كنترل دما
يابي  عيب  اعمال  مي شوند.  اتوماتيك  كننده  تقويت  وارد  مستقيماً 
هوشمند نيز در تقويت كننده اتوماتيك تعبيه شده است تا اشكاالت 

سيستم اركانديشن اتوماتيك را به سرعت كنترل كند. 

 )PTC( پتانسيومتر كنترل دما
پتانسيومتر كنترل دما (PTC) در تقويت كننده اتوماتيك اركانديشن 
نرخ  با  آنرا  مي توان  حرارت  درجه  دكمه  دادن  فشار  با  و  شده  تعبيه 
0.5ºC(1.0ºF)i در حدود 32ºC(90ºF) i تا 18ºC(60ºF) i  تنظيم 

نمود. دماي تنظيم شده بصورت ديجيتالي ظاهر مي شود. 

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

مدار منبع تغذيه سيستم اركانديشن را كنترل كنيد. 
 »  -POWER – اركانديشن  برق  تغذيه  مدار  »نقشه      EL به 

مراجعه كنيد.

روش تشخيص و عيب يابي 
عالئم عيب:

·  سيستم اركانديشن روشن نمي شود. 
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كنترل مدار منبع تغذيه برق تقويت كننده اتوماتيك 1
ولتاژ بين سرسيمهاي 26, 27, 33 و اتصال بدنه را كنترل كنيد. 

 نوك قلم ولت متر ولتاژ
 )-(  )+( 

12V ًتقريبا اتصال بدنه   26 

27 
33 

رضايت بخبش است يا رضايت بخش نيست
به مرحله 2 رجوع كنيد.   ⇐ رضايت بخش است                    

مدار اتصال بدنه تقويت كننده اتوماتيك را كنترل كنيد. 
·  فيوز 10A )شماره هاي 19, 12 واقع در بلوك فيوز( و فيوز 15A )شماره هاي 

52,51 واقع در بلوك فيوز( را كنترل كنيد. 
اگر فيوزها سالم هستند، دسته سيمها را از نظر قطعي كنترل كنيد. در صورت   ·

نياز تعمير يا تعويض كنيد. 
اگر فيوزها ناسالم هستند، فيوزها را تعويض كرده دسته سيم مدار را از نظر   ·

اتصالي بازديد كنيد. در صورت نياز تعمير يا تعويض كنيد. 

⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل كردن مدار اتصال بدنه تقويت كننده اتوماتيك 2
آيا پيوستگي بين سرسيم 32 تقويت كننده اتوماتيك و اتصال بدنه وجود دارد؟

پيوستگي  نوك قلم ولت متر
 )-(  )+( 

32 اتصال بدنه بلي

 

بلي يا خير

تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد. 
پايان بازرسي 

⇐ بلي                                      

دسته سيم را تعمير يا تعويض كنيد.  ⇐ خير                                     
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.  تمام نشريات سرويس را كنترل كنيد.  2

  (*4) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 2.  مرحله 4

  (*3) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 1.  مرحله 3

  (*9)به مدار سنسورمعيوب مربوطه مراجعه كنيد. 

 (*4) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 3.  مرحله 5
به روش تشخيص و عيب يابي مدار موتور دريچه وضعيت )مد(، مدار موتور دريچه اختالط هوا و 

  (*10)مدار موتور دريچه هواي ورودي مراجعه كنيد. 
  (*4) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 4.  مرحله 6

 اهرمهاي كنترل دريچه وضعيت )مد( را كنترل كنيد 
(11*) 

اهرمهاي كنترل را 
  (*5).  مدار سنسوردماي هواي بيرون را كنترل كنيد. 7 تعمير يا تنظيم كنيد.

  (*6).  مدار سنسورداخل خودرو را كنترل كنيد. 8

 (*7).  مدار سنسورشدت تابش خورشيد را كنترل كنيد. 9

   (*14).  مدار سنسورهواي ورودي را كنترل كنيد. 10

اگر عالئم عيب هنوز وجود دارد، آزمايش عملي را بطور 
 و وجود عالئم ديگر عيب را (*12)كامل انجام دهيد 

كنترل كنيد.  
  ] رجوع شود. (*13) به جدول عالئم عيب [

آيا عالئم ديگري وجود دارد؟ 

به روش تشخيص و عيب 
يابي براي عالئم عيب 

مربوطه مراجعه كنيد.  

تقويت كننده اتوماتيك را 
تعويض كنيد.  

پايان بازرسي 
 (*8) را كنترل كنيد. (PBR).  مدار موتور دريچه اختالط هوا 11

موتور دريچه وضعيت )مد(
 )LAN( روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه وضعيت

عالئم عيب 
·  دريچه هواي خروجي تغيير نمي كند. 

·  موتور دريچه وضعيت )مد( بطور معمول كار نمي كند.                          ترتيب بازرسي 

1. با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيد. 
آزمايش عملي – هواي خروجي 

One. دكمه وضعيت )مد( را 4  بار فشار داده سپس دكمه ديفراست را 
فشار دهيد. 

Two.  تمام نمايشگرهاي وضعيت بايستي تغيير حالت دهند. 
Three.  تائيد كنيد كه هواي خروجي بر طبق جدول سمت راست تقسيم 

و خارج مي شود. 
به »خروجي هاي جريان هوا« )1*( مراجعه كنيد. 

توجه:
• اگر رضايت بخش است )عالئم عيب تكرار نمي شوند(، آزمايش عملي را 

كامل انجام دهيد. )2*( 
        اگر رضايت بخش نيست )عالئم عيب مورد تائيد است( با رجوع به 

مرحله 2 در زير   كار را ادامه دهيد. 
• هنگاميكه وضعيت دريچه زير شيشه DEF  را انتخاب كرديد، درگير 

شدن كالچ كمپرسور )بازديد چشمي( و قرار داشتن دريچه هواي ورودي 
در وضعيت هواي تازه FRESH را تائيد كنيد. 

         وضعيت دريچه هواي ورودي در مرحله بعد كنترل خواهد شد. 

 ر * است
 ر * نيست

 ر * نيست

 ر * نيست

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * نيست

بلي

عالمت عيب ديگري نيز وجود داردخير

علت بوسيله عيب يابي هوشمند قابل تائيد نيست

   HA=7*   HA=6*   HA=5*   HA=4*   HA=3*   HA=2*   HA = *1  
  HA=13*   HA=12*   HA=11*       HA=10*  =j(HA  ) *9روش تائيد عملكرد   HA=8*

 HA=14*
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شرح سيستم 
قطعات اجزاء

اجزاء سيستم كنترل دريچه وضعيت )مد( عبارتند از :
تقويت كننده اتوماتيك  )1

(LCU) )2(  موتور دريچه وضعيت )مد
3(  سنسورداخل خودرو 

4(  سنسوردماي هواي بيرون 
5(  سنسورشدت تابش خورشيد

سنسوردماي هواي ورودي   )6
نحوه كار كرد سيستم 

تقويت كننده اتوماتيك، اطالعات تمام حسگرها را دريافت مي كند. تقويت كننده، اطالعات زاويه باز شدن دريچه هاي وضعيت )مد(. اختالط هوا و 
هواي ورودي را به موتور دريچه وضعيت LCU، موتور دريچه اختالط هوا LCU و موتور دريچه هواي ورودي LCU ارسال مي كند. 
موتورهاي دريچه وضعيت ، دريچه هواي مخلوط و هواي ورودي سيگنالهاي مربوطه به خود را با توجه به سيگنال آدرس مي خوانند. 

 LCU سيگنالهاي زاويه باز شدن دريافت شده از تقويت كننده اتوماتيك و سيگنال هاي هريك از حسگرهاي موقعيت موتور دريچه ها، بوسيله
موجود در هريك از موتورها با تصميم موجود و زاويه هاي باز بودن مقايسه مي شود. پس از آن وضعيت گرم / سرد يا باز / بسته يا ديفراست / تهويه 

انتخاب مي شود. اطالعات وضعيت جديد نيز مجدداً به تقويت كننده اتوماتيك برگشت داده مي شود. 
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مشخصات كنترل دريچه وضعيت )مد(

شرح اجزاء
موتور دريچه وضعيت به واحد بخاري وصل شده است. چرخش 

موتور باعث خارج شدن هوا از دريچه هائيكه توسط تقويت كننده 
اتوماتيك مشخص شده مي شود. حركت موتور به اتصالي كه دريچه 

وضعيت )مد( را فعال مي كند منتقل مي شود. 

روش تشخيص و عيب يابي مدار موتورهاي وضعيت دريچه، 
دريچه اختالط هوا و دريچه هواي ورودي 

عالئم عيب : موتورهاي وضعيت دريچه، دريچه اختالط هوا و 
دريچه هواي ورودي بطور معمول )نرمال( كار نمي كنند. 
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 . LCU كنترل منبع تغذيه براي تقويت كننده اتوماتيك. سمت 1
آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 21 دسته سيم(LCU) و اتصال بدنه وجود دارد؟

توجه:
اگر پس از بازديد پيوستگي مدار، نتيجه رضايت بخش نيست، سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد. 

بلي يا خير

به مرحله 2 رجوع كنيد.   ⇐ بلي                                      

. (LCU) .تقويت كننده كنترل اتوماتيك را تعويض كنيد ⇐ خير                                      

 LCU كنترل سيگنال تقويت كننده اتوماتيك سمت 2
آيا حدود 5.5 ولت بين سرسيم شماره 16 تقويت كننده اتوماتيك (LCU) و اتصال بدنه وجود دارد؟

توجه:
اگر پس از بازديد، پيوستگي مدار نتيجه رضايت بخش نيست، سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد. 

بلي يا خير

به مرحله 3 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      

تقويت كننده كنترل اتوماتيك LCU را تعويض كنيد.  ⇐ خير                                      

كنترل منبع تغذيه سمت موتور 3
آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 1 سيم كشي (LCU) موتور دريچه و اتصال بدنه وجود دارد؟

 
بلي يا خير

به مرحله 4 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      
سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ خير                                     

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

912

كنترل سيگنال سمت موتور  4
آيا حدود 5.5 ولت بين سرسيم شماره LCU 3) ( و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 5 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                      
سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ خير                                      

كنترل مدار اتصال بدنه موتور  5
آيا پيوستگي بين سرسيم شماره 2 سيم كشي (LCU) موتور وضعيت دريچه  و اتصال بدنه موجود است؟

 
بلي يا خير

به مرحله 6 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                                

سوكت يا سيم كشي را تعمير كنيد.  ⇐ خير                                               

كنترل نحوه كاركرد موتور 6
سوكت موتور را قطع و وصل كرده و نحوه كار موتور را تائيد كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
اتصال ضعيف در سوكت موتور  رضايت بخش است )به كاركرد معمول موتور بر 

⇐ مي گردد(                                         

به مرحله 7 مراجعه كنيد. رضايت بخش نيست )به كاركرد معمول موتور بر 
⇐ نمي گردد(                                        

كنترل نحوه كاركرد موتورهاي وضعيت دريچه و دريچه اختالط هوا 7
سوكت موتور دريچه هواي ورودي را قطع كنيد.   .1

2.  سوكت موتور وضعيت دريچه و اختالط هوا را دوباره وصل كرده و كاركرد موتور وضعيت دريچه و اختالط هوا را تائيد كنيد.  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موتور دريچه هواي ورودي را تعويض كنيد.  رضايت بخش است )موتورهاي وضعيت دريچه 
⇐ و اختالط هوا طبيعي كار مي كنند(            

به مرحله 8 مراجعه كنيد.  رضايت بخش نيست )موتورهاي وضعيت دريچه 
⇐ و اختالط هوا طبيعي كارنميكنند(.           
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كنترل عملكرد موتور دريچه اختالط هوا و موتور دريچه هواي ورودي  2
سوكت اتصال موتور وضعيت دريچه را قطع كنيد.   .1

2.  سوكت موتور دريچه هواي ورودي را دوباره وصل كرده و كاركرد موتورهاي دريچه اختالط هوا و دريچه هواي ورودي را تائيد كنيد.  
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موتور وضعيت دريچه را تعويض كنيد. رضايت بخش است )موتورهاي دريچه اختالط 
هوا و دريچه هواي ورودي طبيعي كار مي كن
⇐ ند(.                                              

به مرحله 9 مراجعه كنيد.  رضايت بخش نيست )موتورهاي دريچه اختالط 
 هوا و دريچه هواي ورودي طبيعي كار 

⇐ نمي كنند(.                                      

   

كنترل نحوه كاركرد موتور وضعيت دريچه و موتور دريچه هواي ورودي  9

سوكت اتصال دريچه اختالط را قطع كنيد.   .1
2.  سوكت اتصال موتور وضعيت دريچه را دوباره وصل كرده و كاركرد موتور دريچه هواي ورودي و موتور وضعيت دريچه را تائيد كنيد.  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موتور دريچه اختالط هوا را تعويض كنيد.  رضايت بخش است )موتور دريچه هواي ورودي و موتور 
⇐ وضعيت دريچه طبيعي كار مي كنند.(       

تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.  رضايتخبش نيست )موتور دريچه هواي ورودي و موتور 
⇐ وضعيت دريچه طبيعي كار نمي كنند.(     
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تنظيم اهرمهاي كنترل 
وضعيت دريچه

موتور وضعيت دريچه را روي بخاري نصب كرده و آنرا به سيم   .1
كشي اصلي وصل كنيد. 

تنظيم  را  هوشمند  عيب يابي   4 مرحله  در  موجود  كد  شماره   .2
كنيد. به HA   رجوع شود. 

در  را  دريچه  موتور  و  داده  حركت  دست  با  را  جانبي  اهرم    .3
وضعيت زير شيشه )ديفراست( قرار دهيد. 

اهرم  ميله  نگهدارنده  پايه  به  را  دريچه  وضعيت  موتور  ميله   .4
جانبي وصل كنيد. 

با فشار دادن دكمه دريچه زير شيشه  زمانيكه  مطمئن شويد   .5
)ديفراست( از شماره 41 تا 46 تغيير حالت ميدهيد.  موتور وضعيت 

دريچه بخوبي كار مي كند. 
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 .  تمام نشريات سرويس را كنترل كنيد. 2

  (*15) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 2.  مرحله 4

  (*1) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 1.  مرحله 3

  (*6)به مدار سنسورمعيوب مربوطه مراجعه كنيد. 

 (*15) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 4.  مرحله 5
به روش تشخيص و عيب يابي مدار موتور دريچه وضعيت )مد(، مدار موتور دريچه اختالط هوا و 
  (*7)مدار موتور دريچه هواي ورودي مراجعه كنيد. 

 اهرمهاي كنترل موتور دريچه اختالط هوا را كنترل   (*2).  مدار سنسوردماي بيرون را كنترل كنيد. 6
 (*8)كنيد 

اهرمهاي كنترل را 
تعمير يا تنظيم كنيد. 
(*9)  

  (*3).  مدار سنسوردماي داخل خودرو را كنترل كنيد. 7

  (*4).  مدار سنسورشدت تابش خورشيد را كنترل كنيد. 8

 (*14).  مدار سنسورهواي ورودي را كنترل كنيد. 9

   (*5) موتور دريچه اختالط هوا را كنترل كنيد. PBR.  مدار 10

 و وجود (*12)اگر عالئم عيب هنوز وجود دارد،آزمايش عملي را بطور كامل انجام دهيد 
 عالئم ديگر عيب را كنترل كنيد. 
 آيا عالئم ديگري هنوز وجود دارد؟[  رجوع شود.(*13) به جدول عالئم عيب [

به تشخيض عيب يابي 
براي عالئم عيب مربوطه 
 مراجعه كنيد. 

 پايان بازرسي تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد. 

 

 

بله عالئم عيب ديگري نيز  وجود دارد

1  با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيدآزمايش عملي
افزايش دما

 32ºC پيچ تنظيم دما را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا   One
)90ºF( روي صفحه ظاهر شود. 

خروج هواي گرم را از دريچه هاي هواي خروجي كنتر ل كنيد.   Two
كاهش دما 

پيچ تنظيم دما را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد.   .One
60ºF( 18ºC(  روي صفحه ظاهر شود 

خروج هواي سرد را از دريچه هاي هواي خروجي كنترل كنيد.  .Two
اگر رضايت بخش است )عالئم تكرار نمي شوند(. آزمايش عملي را كامل انجام 

دهيد. )*10(
اگر رضايت بخش نيست )عالئم عيب مورد تائيد است( با رجوع به مرحله 2 

در زير كار را ادامه دهيد.  

موتور دريچه اختالط هوا 
 )LAN( روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه اختالط هوا

عالئم عيب 
·  دماي هواي خروجي تغيير نمي كند. 

·  موتور دريچه مخلوط هوا كار نمي كند. 
ترتيب  بازرسي

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * نيست

 ر * نيست

علت بوسيله عيب يابي هوشمند قابل تائيد نيست

خير

HA :1*
  HA :2*
HA :3*

  HA :4*
HA :5*

*HA :6  :  روش تائيد عملكرد به شماره 13 مراجعه كنيد
HA :7*

  HA :8*
HA :9*

  HA :10*
HA :11*

  HA :12*
HA :13*

  HA :14*
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بله عالئم عيب ديگري نيز  وجود دارد

1  با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيدآزمايش عملي
افزايش دما

 32ºC پيچ تنظيم دما را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا   One
)90ºF( روي صفحه ظاهر شود. 

خروج هواي گرم را از دريچه هاي هواي خروجي كنتر ل كنيد.   Two
كاهش دما 

پيچ تنظيم دما را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد.   .One
60ºF( 18ºC(  روي صفحه ظاهر شود 

خروج هواي سرد را از دريچه هاي هواي خروجي كنترل كنيد.  .Two
اگر رضايت بخش است )عالئم تكرار نمي شوند(. آزمايش عملي را كامل انجام 

دهيد. )*10(
اگر رضايت بخش نيست )عالئم عيب مورد تائيد است( با رجوع به مرحله 2 

در زير كار را ادامه دهيد.  

موتور دريچه اختالط هوا 
 )LAN( روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه اختالط هوا

عالئم عيب 
·  دماي هواي خروجي تغيير نمي كند. 

·  موتور دريچه مخلوط هوا كار نمي كند. 
ترتيب  بازرسي

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * نيست

 ر * نيست

علت بوسيله عيب يابي هوشمند قابل تائيد نيست

خير

HA :1*
  HA :2*
HA :3*

  HA :4*
HA :5*

*HA :6  :  روش تائيد عملكرد به شماره 13 مراجعه كنيد
HA :7*

  HA :8*
HA :9*

  HA :10*
HA :11*

  HA :12*
HA :13*

  HA :14*
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 .  تمام نشريات سرويس را كنترل كنيد. 2

  (*15) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 2.  مرحله 4

  (*1) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 1.  مرحله 3

  (*6)به مدار سنسورمعيوب مربوطه مراجعه كنيد. 

 (*15) عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 4.  مرحله 5
به روش تشخيص و عيب يابي مدار موتور دريچه وضعيت )مد(، مدار موتور دريچه اختالط هوا و 
  (*7)مدار موتور دريچه هواي ورودي مراجعه كنيد. 

 اهرمهاي كنترل موتور دريچه اختالط هوا را كنترل   (*2).  مدار سنسوردماي بيرون را كنترل كنيد. 6
 (*8)كنيد 

اهرمهاي كنترل را 
تعمير يا تنظيم كنيد. 
(*9)  

  (*3).  مدار سنسوردماي داخل خودرو را كنترل كنيد. 7

  (*4).  مدار سنسورشدت تابش خورشيد را كنترل كنيد. 8

 (*14).  مدار سنسورهواي ورودي را كنترل كنيد. 9

   (*5) موتور دريچه اختالط هوا را كنترل كنيد. PBR.  مدار 10

 و وجود (*12)اگر عالئم عيب هنوز وجود دارد،آزمايش عملي را بطور كامل انجام دهيد 
 عالئم ديگر عيب را كنترل كنيد. 
 آيا عالئم ديگري هنوز وجود دارد؟[  رجوع شود.(*13) به جدول عالئم عيب [

به تشخيض عيب يابي 
براي عالئم عيب مربوطه 
 مراجعه كنيد. 

 پايان بازرسي تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد. 

 

 

بله عالئم عيب ديگري نيز  وجود دارد

1  با انجام آزمايش هاي عملي زير، عالئم عيب را تائيد كنيدآزمايش عملي
افزايش دما

 32ºC پيچ تنظيم دما را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا   One
)90ºF( روي صفحه ظاهر شود. 

خروج هواي گرم را از دريچه هاي هواي خروجي كنتر ل كنيد.   Two
كاهش دما 

پيچ تنظيم دما را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد.   .One
60ºF( 18ºC(  روي صفحه ظاهر شود 

خروج هواي سرد را از دريچه هاي هواي خروجي كنترل كنيد.  .Two
اگر رضايت بخش است )عالئم تكرار نمي شوند(. آزمايش عملي را كامل انجام 

دهيد. )*10(
اگر رضايت بخش نيست )عالئم عيب مورد تائيد است( با رجوع به مرحله 2 

در زير كار را ادامه دهيد.  

موتور دريچه اختالط هوا 
 )LAN( روش تشخيص و عيب يابي موتور دريچه اختالط هوا

عالئم عيب 
·  دماي هواي خروجي تغيير نمي كند. 

·  موتور دريچه مخلوط هوا كار نمي كند. 
ترتيب  بازرسي

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * است

 ر * نيست

 ر * نيست

علت بوسيله عيب يابي هوشمند قابل تائيد نيست

خير

HA :1*
  HA :2*
HA :3*

  HA :4*
HA :5*

*HA :6  :  روش تائيد عملكرد به شماره 13 مراجعه كنيد
HA :7*

  HA :8*
HA :9*

  HA :10*
HA :11*

  HA :12*
HA :13*

  HA :14*
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 خيرشرح سيستم 
اجزاء قطعات 

اجزاء سيستم كنترل دريچه اختالط هوا  عبارتند از :
1(  تقويت كننده اتوماتيك

(LCU) موتور دريچه اختالط هوا  )2
3(  سنسوردماي داخل خودرو 
4(  سنسوردماي هواي بيرون 

5(  سنسورشدت تابش خورشيد
سنسوردماي هواي ورودي   )6

نحوه كار كرد سيستم 
تقويت كننده اتوماتيك، اطالعات تمام حسگرها را دريافت مي كند. تقويت كننده، اطالعات زاويه باز شدن دريچه هاي وضعيت )مد(. اختالط هوا و 

هواي ورودي را به موتورهاي دريچه LCU، دريچه اختالط هوا LCU و دريچه هواي ورودي LCU ارسال مي كند. 
موتورهاي وضعيت دريچه، دريچه اختالط هوا و هواي ورودي سيگنالهاي مربوط به خود را با توجه به آدرس سيگنال مي خوانند. 

سيگنالهاي زاويه باز شدن دريافت شده از تقويت كننده اتوماتيك و سيگنال هاي هريك از حسگرهاي موقعيت موتور دريچه ها بوسيله LCU هاي 
موجود در هريك از موتورها با تصميم موجود و زاويه باز بودن مقايسه مي شوند. پس از آن وضعيت گرم / سرد يا ديفراست / تهويه انتخاب مي شود. 

اطالعات وضعيت جديد نيز مجدداً به تقويت كننده اتوماتيك برگشت داده مي شود. 
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مشخصات كنترل دريچه اختالط هوا

شرح اجزاء
زمانيكه  مي باشد.  وصل  بخاري  واحد  به  هوا   اختالط  دريچه  موتور 
دريچه اختالط هوا بوسيله تقويت كننده كنترل اتوماتيك در حالت باز 
يا بسته قرار گيرد موتور بچرخش در مي آيد. چرخش موتور از طريق 
شفت و وضعيت دريچه اختالط هوا به تقويت كننده اتوماتيك بوسيله 

PBR كه در موتور دريچه اختالط هوا تعبيه شده منتقل مي گردد. 

روش عيب يابي 
عالئم عيب: دماي هواي خروجي تغيير نمي كند. 

·  به HA    مراجعه كنيد. 

تنظيم اهرم كنترل 
دريچه اختالط هوا 

موتور دريچه اختالط هوا را روي واحد بخاري نصب كرده   .1
و آنرا به دسته سيم اصلي وصل كنيد. 

كد شماره 41 عيب يابي هوشمند در مرحله 4 را تنظيم   .2
كنيد. به HA   مراجعه كنيد. 

3.  اهرم دريچه اختالط هوا را با دست حركت داده و  در 
حالت كاماًل سرد نگهداريد. 

4.  اهرم دريچه اختالط هوا را به نگهدارنده ميله وصل كنيد. 
از صحيح عمل كردن دريچه اختالط هوا در هنگام تغيير   .5
از كد 41 تا 44 بوسيله فشار دادن دكمه هواي زير شيشه 

)ديفراست( مطمئن شويد. 
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شرح سيستم 
اجزاء قطعات 

اجزاء سيستم كنترل موتور دريچه اختالط هوا  عبارتند از :
1(   تقويت كننده اتوماتيك

2(   موتور دريچه هواي ورودي
3(   سنسوردماي داخل خودرو 

4(   سنسوردماي بيرون 
5(   سنسورشدت تابش خورشيد
 6(   سنسوردماي هواي ورودي 

نحوه كار كرد سيستم 
كنترل دريچه هواي ورودي بر مبناي دماي بيرون، دماي هواي ورودي و دماي داخل خودرو وضعيت دريچه هواي ورودي را معين مي كند. وقتيكه 
كليد اقتصادي  ECON، دريچه زير شيشه )ديفراست( يا دكمه OFF فشار داده شوند، تقويت كننده اتوماتيك دريچه هواي ورودي را در حالت 

هواي تازه قرار مي دهد. 
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مشخصات كنترل دريچه هواي ورودي 

شرح اجزاء
مي باشد.  وصل  ورودي  هواي  واحد  به  ورودي   هواي  دريچه  موتور 
زمانيكه بوسيله تقويت كننده  اتوماتيك هواي تنظيم شده از دريچه 
ورودي دميده مي شود موتور دريچه هواي ورود بچرخش در مي آيد. 
ورودي  هواي  دريچه  فعال شدن  باعث  كه  اهرمي  به  موتور  چرخش 

مي شود، منتقل مي شود. 

روش عيب يابي 
)نرمال(  معمول  بطور  ورودي  دريچه هواي  موتور  عالئم عيب: 

كار نمي كند. 
·  به HA    مراجعه كنيد. 

تنظيم اهرم كنترل 
دريچه ورودي هوا 

موتور دريچه هواي ورودي را روي واحد هواي ورودي سوار    1
و آنرا به دسته سيم اصلي وصل كنيد. 

تنظيم  را   4 مرحله  در  هوشمند  عيب يابي   41 شماره  كد    2
كنيد. به HA    مراجعه كنيد.  

3.   از صحيح عمل كردن دريچه هواي ورودي در هنگام تغيير 
از كد 41 تا 44 بوسيله فشار دادن دكمه هواي زير شيشه 

)ديفراست( مطمئن شويد. 
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شرح سيستم 
اجزاء قطعات 

اجزاء سيستم كنترل  سرعت فن دمنده عبارتند از :
1(   تقويت كننده اتوماتيك

2(   تقويت كننده كنترل فن 
3(   سيستم LAN اركانديشن )PBR در موتور دريچه اختالط هوا، موتور وضعيت دريچه، موتور دريچه هواي ورودي تعبيه شده ا ست.(  

4(   سنسوردماي داخل خودرو 
5(   سنسوردماي هواي بيرون 

6(   سنسورشدت تابش خورشيد
 7(   سنسوردماي هواي ورودي 

نحوه كار كرد سيستم 
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حالت )مد( اتوماتيك
در حالت )مد( اتوماتيك، سرعت موتور فن دمنده بوسيله تقويت كننده 
اتوماتيك بر مبناي اطالعات ارسالي از PBR سنسوردماي داخل خودرو، 
سنسورشدت تابش خورشيد، سنسوردماي هواي ورودي و سنسوردماي 
هواي بيرون تعيين مي شود. محدوده ولتاژ موتور فن دمنده حدود 5 

ولت )كمترين سرعت( تا 12 ولت )بيشترين سرعت( مي باشد. 
براي كنترل سرعت فن دمنده )در ولتاژ 5 تا 12 ولت(، تقويت كننده 
اتوماتيك ولتاژي پايه اي را براي كنترل تقويت كننده فراهم مي كند. بر 
مبناي اين ولتاژ، تقويت كننده كنترل فن  ولتاژ تغذيه شده به  موتور 

فن را كنترل مي كند. 

روشن شدن كنترل سرعت فن 
روشن شدن موتور در وضعيت مكش هواي سرد )موتور سرد( 

)حالت اتوماتيك(
 50ºC در شرايط استارت سرد كه دماي مايع خنك كننده موتور زير
h(122ºF) است، فن دمنده براي مدت كوتاهي در حدود 126 ثانيه 
كار نمي كند. مدت زمان دقيق تاخير در روشن شدن به درجه حرارت 

هواي بيرون و دماي مايع خنك كننده موتور بستگي دارد. 
در شديدترين حالت )دماي خيلي كم هواي بيرون( تاخير در روشن 
شدن فن دمنده همانطوريكه در باال ذكر شده 126 ثانيه مي باشد. پس 
از اين تاخير، فن دمنده در سرعت پائين كار مي كند تا درجه حرارت 
تا  اين زمان سرعت فن دمنده  55ºC (131ºF)h برسد، در  به  موتور 

سرعت دلخواه افزايش خواهد يافت. 

گرم  موتور  شرايط  يا  )نرمال(  معمول  حالت  در  شدن  روشن 
)حالت اتوماتيك(

چند لحظه پس از فشار دادن دكمه اتوماتيك فن شروع بكار خواهد 
كرد سپس سرعت فن بتدريج در 3 ثانيه يا كمتر )بستگي به سرعت 

نهايي فن دلخواه دارد( به سرعت دلخواه افزايش مي يابد. 

جبران سرعت فن دمنده 
شدت تابش خورشيد

باشند،  نزديك  بهم  تنظيم شده  و دماي  زمانيكه دماي داخل خودرو 
فن در سرعت كم كار مي كند سرعت كم فن به شدت تابش خورشيد 
تابش خورشيد سرعت كم فن دمنده  دارد. در شرايط شدت  بستگي 
طبيعي »نرمال« است )حدود 6 ولت( در شرايط كاهش تابش خورشيد 

سرعت كم فن به »كم« )حدود 5 ولت( تقليل پيدا مي كند. 
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مشخصات كنترل سرعت فن 

شرح اجزاء 
تقويت كننده كنترل فن 

قرار  تقويت كننده كنترل فن روي واحد فن و دستگاه خنك كننده 
دارد. تقويت كننده كنترل فن ولتاژ پايه را از تقويت كننده اتوماتيك 
ولت   12 تا  پله ائي5  حدود  در  را  فن  موتور  ولتاژ  و  مي كند  دريافت 

نگهداري مي كند. 

روش عيب يابي 
عالئم عيب : با روشن شدن كنترل سرعت فن نحوه كار موتور 

فن دچار مشكل مي شود.
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منبع تغذيه تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد  1
سوكت دسته سيم ، تقويت كننده كنترل فن را جدا كنيد. 

آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 1 تقويت كننده كنترل فن و اتصال بدنه وجود دارد؟ 

 
بلي يا خير

به مرحله 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                     

به مرحله 8 مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                     

 

مدار اتصال بدنه تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد.  2
آيا پيوستگي بين سرسيم شماره 3 تقويت كننده كنترل فن و اتصال بدنه موجود است؟

 
بلي يا خير

سوكت دسته سيم تقويت كننده كنترل فن را دوباره وصل كنيد و به مرحله 3 مراجعه كنيد.    ⇐ بلي                                      

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد ⇐ خير                                     

كنترل ولتاژ خروجي تقويت كننده اتوماتيك 3
مرحله 4 عيب يابي هوشمند را برقرار كنيد. 

ولتاژ را در سرسيم شماره 2 دسته سيم تقويت كننده كنترل فن و اتصال بدنه اندازه گيري كنيد. 
  ولتاژ  شماره سرسيم  شماره كد
41 – 45   )+(   )-( 

 اتصال   (2) 
بدنه

 حدود 2.5 تا 3 ولت

  

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 4 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

·  نتيجه كمتر از 2.5V .تقويت كننده كنترل فن را تعويض كنيد. 
·  نتيجه بيشتر از 3V .  به مرحله 4 مراجعه كنيد. 

⇐ رضايت بخش نيست                  
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تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد. 4
به HA   مراجعه كنيد.         

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 5 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
تقويت كننده كنترل فن را تعويض كنيد.   ⇐ رضايت بخش نيست                  

تقويت كننده كنترل فن را  بين مدار تقويت كننده كنترل فن و تقويت كننده  اتوماتيك )LCU( كنترل كنيد. 5
سوكت هاي دسته سيم تقويت كننده كنترل فن و تقويت كننده اتوماتيك LCU را جدا كنيد.   .1

2.  پيوستگي بين سرسيم شماره 35 تقويت كننده اتوماتيك LCU و سرسيم شماره 2 تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد. 

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد.            

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 6 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    
دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل مدار ولتاژ برگشتي فن 6
سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك LCU را دوباره وصل كنيد. 

آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 33 تقويت كننده اتوماتيك LCU و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 7 مراجعه كنيد. ⇐ بلي                                       

مدار منبع تغذيه و فيوزهاي 15 آمپر )فيوز شماره 51 و 52 واقع در بلوك فيوز( را كنترل 
كنيد. 

به EL-10 نقشه مدار تغذيه – POWER – مراجعه كنيد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر قطعي كنترل كنيد.  ·

      تعمير يا در صورت نياز تعويض كنيد.  
اگر رضايت بخش نيست، فيوز را تعويض و دسته سيم  را از نظر اتصالي در مدار   ·

بازديد كنيد. 
      تعمير يا در صورت نياز تعويض كنيد.  

⇐ خير                                     
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7 منبع تغذيه تقويت كننده  اتوماتيك را كنترل كنيد.
آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 34 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.   .1
2.  به »روش تائيد عملكرد« »عيب يابي هوشمند«  HA مراجعه كنيد و مرحله 4 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 
      كاركرد طبيعي )نرمال( موتور فن دمنده را تائيد كنيد.

⇐ بلي                                        

به مرحله 10 مراجعه كنيد.   ⇐ خير                                       

كنترل منبع تغذيه موتور فن دمنده  8
سوكت دسته سيم موتور فن دمنده را جدا كنيد.  

آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 1 موتور فن دمنده و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 9 مراجعه كنيد. ⇐ بلي                                       

مدار منبع تغذيه و فيوزهاي 15 آمپر )فيوز شماره 51 و 52 واقع در بلوك فيوز( را 
كنترل كنيد. 

رله موتور فن دمنده را كنترل كنيد.   ·
اگر رضايت بخش است، قطعي در مدار دسته سيم را كنترل كنيد.   ·

      تعمير و در صورت نياز تعويض كنيد.  
اگر رضايت بخش نيست، فيوز را تعويض و دسته سيم را از نظر اتصالي در مدار   ·

بازديد كنيد. 
      تعمير يا در صورت نياز تعويض كنيد.  

⇐ خير                                     
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پيوستگي مدار بين موتور فن دمنده و تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد.  9
سوكت موتور فن دمنده و سوكت تقويت كننده (LCU) را جدا كنيد. 

پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 2 دسته سيم موتور فن دمنده و سرسيم شماره 1 دسته سيم تقويت كننده كنترل فن را كنترل كنيد. 

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد.            

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

موتور فن دمنده را بازديد كنيد. به HA   رجوع كنيد. 
اگر رضايت بخش نيست، موتور فن دمنده را تعويض كنيد.   .1

به »روش تائيد عملكرد« ، »عيب يابي هوشمند« HA   مراجعه كنيد و مرحله 4   .2
عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. طبيعي )نرمال( بودن عملكرد موتور فن دمنده 

را تائيد كنيد. 

 ⇐ رضايت بخش است                    

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار بين موتور فن دمنده و تقويت كننده اتوماتيك )LCU(  را كنترل كنيد. 10
پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 2 دسته سيم موتور فن دمنده و سرسيم شماره 34 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را كنترل كنيد. 

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد.            

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                   
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بازرسي اجزاء 
موتور فن دمنده 

گردش نرم موتور فن دمنده را بازديد كنيد. 
·  از عدم وجود هرگونه شيء خارجي در واحد ورودي مطمئن شويد. 

 

تقويت كننده كنترل فن 
پيوستگي بين سرسيم ها را بررسي كنيد. 

پيوستگي شماره سرسيمها

بلي  2 – 3
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شرح سيستم 
و  بيرون  دماي  برمبناي  را  كمپرسور  كاركرد  اتوماتيك  كننده  تقويت 

سيگنال ارسالي از كامپيوتر كنترل مي كند. 
كنترل حفاظتي دماي پائين 

سنسوردماي  كه  سيگنالي  برحسب  اتوماتيك  كنترل  كننده  تقويت 
هواي بيرون تشخيص داده و ارسال كرده است كمپرسور را روشن و 
-2ºC (28ºF) از  خاموش مي كند. زمانيكه دماي هواي بيرون بيشتر 
 -5ºC باشد كمپرسور روشن و زمانيكه دماي هواي بيرون كمتر از u

g(23ºF) باشد كمپرسور خاموش مي شود. 

 روش عيب يابي 
كالچ  باشد  روشن  اتوماتيك  دكمه   زمانيكه  عيب:  عالئم 

مغناطيسي درگير نمي شود. 
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كنترل منبع تغذيه كمپرسور 1
سوكت دسته سيم كمپرسور را جدا كنيد. آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 1 كمپرسور و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

سيم پيچ كالچ مغناطيسي را كنترل كنيد. 
اگر رضايت بخش نيست، كالچ مغناطيسي را تعويض كنيد. به HA    رجوع   .1

كنيد. 
2.  به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند« HA    مراجعه كنيد و مرحله 
4 عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كه نحوه كار كالچ مغناطيسي 

طبيعي )نرمال(  است.

⇐ بلي                                       

رله اركانديشن را جدا كنيد. و به مرحله 2 مراجعه كنيد.   ⇐ خير                                     

كنترل پيوستگي مدار بين رله اركانديشن و كمپرسور 2
پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 3 دسته سيم رله اركانديشن و سرسيم  شماره 1 دسته سيم كمپرسور را كنترل كنيد. 

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد.            

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 3 مراجعه كنيد.   ⇐ رضايت بخش است                   
دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

933

كنترل كردن منبع تغذيه رله اركانديشن 3
رله اركانديشن را قطع كنيد. 

آيا حدود 12 ولت بين سرسيمهاي شماره 1 و 5 دسته سيم رله اركانديشن و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 4 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

مدار منبع تغذيه و فيوز 10A )شماره هاي 19 و 66 واقع در بلوك فيوز( را بازديد كنيد. 
به EL    نقشه مدار تغذيه – POWER – مراجعه كنيد. . 

اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر قطعي در مدار كنترل كنيد.   ·
      تعمير يا  در صورت نياز تعويض كنيد. 

اگر رضايت بخش نيست، فيوز را تعويض و دسته سيم را از نظر اتصالي مدار   ·
بازديد كنيد.

      تعمير يا در صورت نياز تعويض كنيد.   

⇐ خير                                     

رله اركانديشن را بعد از جدا كردن آن كنترل كنيد. 
4

به HA-86 مراجعه كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

رله اركانديشن را دوباره وصل كرده و به مرحله 5 رجوع كنيد.    ⇐ رضايت بخش است               

رله اركانديشن را تعويض كنيد.   .1
2.  به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«  HA    رجوع كنيد و مرحله 4 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. 
       تائيد كنيد كه نحوه كار كالچ مغناطيسي طبيعي )نرمال( است.

⇐ رضايت بخش نيست             
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كنترل مدار سمت سيم پيچ رله اركانديشن  5
آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 27 دسته سيم كامپيوتر و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 6 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

رله اركانديشن را جدا كنيد. 
سوكت دسته سيم كامپيوتر را قطع كنيد. 

به مرحله 9 مراجعه كنيد. 

⇐ خير                                     

كنترل ولتاژ كامپيوتر 6
آيا حدود 12 ولت بين سرسيم شماره 45 دسته سيم كامپيوتر و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

سوكت دسته سيم كامپيوتر را جدا كنيد. 
سوكت دسته سيم سنسورفشار گاز خنك كننده را جدا كنيد. 

به مرحله 7 مراجعه كنيد. 

⇐ بلي                                       

كامپيوتر را كنترل كنيد. به EC    ، »سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع« مراجعه كنيد.  ⇐ خير                                     
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كنترل سيگنال ورودي سنسورفشار گاز خنك كننده  7
آيا حدود 0.0 ولت بين سرسيم شماره 51 دسته سيم كامپيوتر و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 8 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

1.  دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 
2.  به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند« HA   رجوع كنيد و مرحله 4 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد.
      تائيد كنيد كه نحوه كار كالچ مغناطيسي طبيعي )نرمال( است.  

⇐ خير                                     

كنترل سنسورفشار گاز خنك كننده 
8

به HA   مراجعه كنيد. 
رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 9 مراجعه كنيد.    ⇐ رضايت بخش است                    

سنسورفشار گاز خنك كننده را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل پيوستگي مدار بين رله اركانديشن و كامپيوتر 9
پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 2 دسته سيم رله اركانديشن و سرسيم شماره 27 دسته سيم كامپيوتر را كنترل كنيد. 

  پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد.            

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

كامپيوتر را كنترل كنيد. به EC   ، »سرسيمهاي كامپيوتر و مقادير مرجع« مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                    

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد. 
تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد. 

⇐ رضايت بخش نيست                   
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بازرسي اجزاء 
رله اركانديشن 

پيوستگي بين سرسيمهاي 3 و 5 را كنترل كنيد. 

پيوستگي وضعيت 

بلي هنگاميكه برق 12 ولت مستقيم باطري بين 
سرسيم هاي 1 و 2 تغذيه شود.

خير جريان برق تغذيه نشود

اگر رضايت بخش نيست، رله را تعويض كنيد. 

سنسورفشار گاز خنك كننده 
از باال رفتن ولتاژ خروجي سنسورفشار گاز خنك كننده در نتيجه باال 

رفتن فشار گاز خنك كننده اركانديشن مطمئن شويد.
به EC   »روش عيب يابي« رجوع كنيد. 
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آزمايش كارائي
شرايط آزمايش

آزمايش بشرح زير بايد انجام شود.
داخل گاراژ يا در سايه )در محلي كه هوا خوب تهويه شود( موقعيت خودرو

بسته  درب ها 
باز شيشه هاي درب
باز درب موتور

حداكثر خنكي دما

دكمه وضعيت )مد(  در حالت تهويه برقرار شود.
دكمه گردش مجدد هوا  حالت گردش مجدد هوا برقرار شود.

سرعت فن حداكثر تنظيم شود. سرعت فن دمنده 
دور آرام موتور  دور موتور

قبل از اندازه گيري، سيستم اركانديشن را براي مدت 10 دقيقه روشن كنيد. 

نتيجه آزمايش
جدول دماي هواي گردش مجدد به هواي خروجي 

ºC (ºF)f هواي خروجي در محل دريچه تهويه وسط
هواي داخل )گردش مجدد هوا( در ورودي مجموعه فن دمنده 

 ºC (ºF)f دماي هوا رطوبت نسبي % 

3.4 – 5.4 (38-42 )  15 (59) 

50 – 60

6.6 – 8.9(44 – 48) 20 (68) 

9.5 – 12.6(49 – 55) 25 (77) 

13.4 –16.5 (56 – 62) 30 (86) 

17.6 –21.3 (64 – 70)   35 (95) 

5.4 –7.1 (42 – 45)   15 (59) 

60 – 70

8.9 –11.0 (48 – 52) 20 (68) 

12.6 –15.4 (55 – 60) 25 (77) 

16.5 –20.0 (62 – 68)  30 (86) 

21.3 -24.8(70 – 77)  35 (95) 
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جدول درجه حرارت هواي بيرون به فشار عملي كاركرد 

بخش فشار كم )بخش مكش(
kPa (bar, kg/cm 2 , psi) i

بخش فشار زياد )سمت تخليه(
kPa (bar, kg/cm 2 , psi)i

هواي بيرون
ºC  دماي هوا
(ºF) 

رطوبت نسبي   %

177 – 216
(26 – 31 ,1.8 – 2.2 ,177 – 216)

539– 657
(78 – 95 ,5.5 – 6.7 ,5.39 – 6.57) 15(59) 

50 – 70

167 – 206
(24 – 30 ,1.7 – 2.1 ,1.67 – 2.06)

577 – 824
(98 – 119 ,6.9 – 8.4 ,6.77 – 8.24) 20(68) 

177 – 226
(26 – 33 ,1.8 – 2.3 ,1.77 – 2.26)

843 – 1030
(122 – 149 ,8.6 – 10.6 ,8.43 – 10.5) 25(77) 

216 – 255
(31 – 37 ,2.2 – 2.6 ,2.16 – 2.55)

1.030 –12.75
(149 – 185 ,10.5 – 13.0 ,10.30 – 12.75) 30(86) 

265 – 324
(38 – 47 ,2.7 – 3.3 ,2.65 –3.24)

1,245 – 1,520
(181 – 220 ,12.7 – 15.5 ,12.45 – 15.20) 35(95) 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

943

تشخيص عيب براي فشار غير نرمال
هرگاه فشار سمت فشار كم و يا سمت فشار زياد از حدود معمول تجاور كند، با استفاده از گيج مانيفولد عيب يابي را انجام دهيد. 

عالمت باالي گيج)باند( در جدول زير نشاندهنده ميزان فشار معمول )نرمال( )استاندارد( است. فشار معمول ) نرمال( در خودروهاي مختلف با يكديگر 
تفاوت دارد. به HA   »جدول نسبت دماي هواي بيرون به فشار عملكرد« مراجعه كنيد. 

فشار هر دوسمت فشار كم و فشار زياد خيلي زياد است. 

تصحيح  علت احتمالي جريان گاز خنك كننده نشاندهنده – گيج

گاز را كم كنيد تا به فشار 
مشخص شده برسد. 

در زمان شارژ گاز ، گاز بيش از حد 
شارژ شده است. 

·  پس از پاشيده شدن آب روي 
كندانسر فشار خيلي زود پائين مي آيد. 

فشار هر دو سمت / فشار كم 
و فشار زياد خيلي زياد

است. 
·  كندانسر را تميز 

كنيد.
·  فن خنك كننده 
را بازديد نموده و در صورت 

نياز تعمير كنيد. 

عمل خنك كاري كندانسر ناكافي 
است.

↓                   
پره هاي كندانسر گرفتگي دارد.   .1
2.  چرخش نامناسب پره هاي فن 

خنك كننده 

هواي مكيده شده بوسيله فن خنك كننده 
ناكافي است

گاز را بكر ّ  ات تخليه و 
سيستم را دوباره شارژ كنيد. 

تبادل حرارتي ضعيف در كندانسر
)پس از خاموش شدن كمپرسور 

سمت فشار زياد خيلي آهسته كم 
↓ مي شود.     

هوا در مدارگاز خنك كننده وجود 
دارد.

·  لوله سمت / فشار كم ، سرد نيست.
پس از خاموش شدن كمپرسور مقدار   ·

فشار زياد به سرعت به حدود
196kPa

  (1.96bar.2kg-cm 2 ,28psi) 
 افت مي كند. و سپس بتدريج كم مي شود.

هريك از سيستمهاي خنك 
كننده موتور را بازديد و 

تعميركنيد. 

سيستم خنك كاري موتور اشكال 
دارد.

موتور گرم مي كند

شير انبساط را تعويض كنيد.  ·  مايع گازخنك كننده خيلي 
زياد در بخش فشار كم وجود دارد.

جريان گاز خروجي خيلي زياد   ·
است. 

شير انبساط در مقايسه با   ·
↓ مشخصات كم باز شده است.      
نصب نامناسب سوپاپ )شير(   .1

حرارتي
2.  تنظيم نامناسب شير انبساط 

·  يك قسمت از لوله فشار كم سردتر 
از قسمت نزديك به خروجي اواپراتور است. 
·  صفحات گاهي اوقات برفك مي زند.
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فشار سمت فشار زياد خيلي زياد و فشار سمت فشار كم خيلي كم است. 

تصحيح  علت احتمالي جريان گاز خنك كننده نشاندهنده – گيج

·  قطعات معيوب را تعميريا 
تعويض كنيد. 

روغن كمپرسور را از نظر   ·
آلودگي و كثيفي بازديد كنيد. 

لوله  سمت فشار زياد يا قطعات بين 
 كمپرسور و كندانسر گرفتگي يا

 له شدگي دارند.

قسمت باالي كندانسر و 
سمت فشار زياد داغ است، 
هر چند منبع  مايع گاز 
خنك كننده خيلي داغ 

نيست

فشار سمت فشار زياد خيلي 
زياد و فشار سمت / فشار كم 

خيلي كم است 

فشار سمت فشار زياد خيلي كم و فشار سمت / فشار كم خيلي زياد است.

تصحيح  علت احتمالي جريان گاز خنك كننده نشاندهنده – گيج
كمپرسور را تعويض كنيد.  فشار كمپرسور نامناسب است. 

↓                   
پكينگهاي داخل كمپرسور صدمه 

ديده اند.

پس از خاموش شدن كمپرسور فشار 
سمت فشار كم و فشار زياد خيلي زود 

يكسان مي شود

فشار سمت پر فشار زياد 
خيلي كم و فشار سمت / 
فشار كم خيلي زياد است

كمپرسور را تعويض كنيد.  فشار كمپرسور نامناسب است.
↓                  

پكينگهاي داخل كمپرسور صدمه 
ديده اند. 

اختالف دما بين سمت فشار كم و فشار 
زياد وجود ندارد

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

945

فشار هر دو سمت فشار كم و فشار زياد خيلي كم است.

تصحيح  علت احتمالي جريان گاز خنك كننده نشاندهنده – گيج

·  منبع مايع گاز 
خنك  كننده يا مجموعه 
دراير را تعويض كنيد. 

روغن كمپرسور   ·
را از نظر آلودگي بازديد 

كنيد. 

ظرفيت خروجي كمپرسور 
تغيير نمي كند. )كورس پيستون 
كمپرسور در حداكثر تنظيم شده 

است.(

اختالف دماي خيلي زياد بين لوله   ·
ورودي و خروجي دراير وجود دارد، 
دماي لوله خروجي خيلي كم است.
لوله ورودي منبع مايع گاز   ·

خنك كننده مايع و انبساط برفك زده 
است.

فشار هر دو سمت فشار كم و 
فشار زياد خيلي كم است. 

قطعات معيوب را   ·
بازديد و تعمير كنيد. 

روغن كمپرسور   ·
را از نظر آلودگي بازديد 

كنيد. 

لوله پر فشار واقع در بين ورودي 
)دريافتي( دراير و شير انبساط 

گرفتگي دارد. 

دماي لوله ورودي شير انبساط  در   ·
مقايسه با محوطه نزديك به منبع مايع 

گاز خنك كننده خيلي پائين است. 
لوله ورودي شير انبساط ممكن   ·

است برفك بزند. 
اختالف دما در قسمتهايي از      ·

سمت فشار زياد اتفاق مي افتد

نشتي گاز را كنترل كنيد. 
به HA-127 ،»بازرسي 
نشت گاز خنك كننده« 

مراجعه كنيد. 

گاز خنك كننده كم شارژ شده 
 ↓                 

نشتي در فيتينگها يا اجزاء وجود 
دارد

در هنگام لمس، شير انبساط و     ·
منبع مايع گاز خنك كننده گرم يا فقط 

سرد هستند. 

·  با  استفاده از هواي 
فشرده شيء خارجي را 

بيرون آوريد. 
روغن كمپرسور را از   ·
نظر آلودگي بازديد كنيد. 

شير انبساط در مقايسه با 
مشخصات كم بسته مي شود.

↓                  
تنظيم نامناسب شير انبساط  .1
اشكال در سوپاپ حرارتي  .2

لوله ورودي و خروجي ممكن   .3
است گرفتگي داشته باشند.

اختالف دماي زياد بين لوله ورودي 
و خروجي شير انبساط وجود دارد در 
حاليكه خود شير انبساط برفك زده 

است.

قطعات معيوب را بازديد   ·
يا تعمير كنيد. 

روغن كمپرسور را از   ·
نظر آلودگي بازديد كنيد. 

لوله فشار كم گرفتگي داشته يا له 
شدگي دارد.

يك قسمت از لوله فشار كم سردتر از 
قسمت هاي نزديك به لوله خروجي 

اواپراتور است.

كمپرسور را تعويض كنيد.  اواپراتور يخ زده است
↓                 

ظرفيت خروجي كمپرسور 
تغيير نمي كند )كورس پيستون 

كمپرسور در حداكثر تنظيم شده 
است (

مقدار جريان هوا كافي نيست يا خيلي 
كم است 
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گاهي اوقات سمت فشار كم منفي مي شود. 

تصحيح  علت احتمالي جريان گاز خنك كننده نشاندهنده – گيج
·  آب را از گاز خنك كننده 

تخليه يا گاز را تعويض كنيد. 
مخزن مايع گاز خنك   ·
كننده يا مجموعه دراير را تعويض 

كنيد. 

گاز خنك كننده مستمراً 
تخليه نمي شود. 
↓                 

در لوله ورودي و خروجي 
شير انبساط رطوبت يخ زده 

است.
↓                 

گاز خنك كننده با آب 
مخلوط شده است.

سيستم اركانديشن كار نمي كند   ·
و بطور مستمر هواي داخل خودرو را 

خنك نمي كند.
پس از خاموش و روشن شدن   ·

مجدد كمپرسور، سيستم براي مدتي 
بطور مداوم كار مي كند.

گاهي اوقات سمت فشار كم 
منفي مي شود.

سمت فشار كم منفي مي شود. 

تصحيح  علت احتمالي جريان گاز خنك كننده نشاندهنده – گيج
سيستم را در حالت استراحت قرار دهيد تا يخ زدگي از بين 

برود دوباره آنرا روشن كنيد و كنترل كنيد كه آيا علت اشكال 
وجود آب يا اشياء خارجي بوده است. 

·  اگر علت وجود آب باشد در ابتداً خنكي خوب است. 
سپس يخ زدن آب باعث گرفتگي مي شود. آب را از گاز خنك 

كننده تخليه يا گاز را تعويض كنيد. 
اگر علت وجود شيئي خارجي باشد شير انبساط را باز   ·

كرده و شيء خارجي را بوسيله كمپرسور هواي خشك بيرون 
آوريد.)نه هواي داخل تعميرگاه( 

اگر هر دو مورد باال مشكل را برطرف نكرد، شير انبساط را   ·
تعويض كنيد. 

مخزن مايع گاز خنك  كننده يا مجموعه دراير را تعويض   ·
كنيد. 

روغن كمپرسور را از نظر آلودگي بازديد كنيد.   ·

سمت فشار زياد بسته 
شده و گاز خنك كننده 

جريان ندارد. 
↓                 

شير انبساط يا مخزن 
مايع گاز خنك كننده 

يخ زده است. 

مخزن مايع گاز 
خنك كننده يا لوله هاي 
عقب و جلو شير انبساط 
يخ يا شبنم زده است. 

سمت فشار كم منفي 
مي شود.
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مدار سنسوردماي هواي بيرون 
شرح اجزاء 

سنسوردماي هواي بيرون در جلو و بسمت راست كندانسر وصل شده 
به  آنرا  و  مي دهد  تشخيص  را  بيرون  هواي  دماي  اين سنسور،  است، 
واحد )مقدار( مقاومت تبديل نموده و سپس به تقويت كننده اتوماتيك 

ارسال مي كند. 
                                                                                                                                               

پردازش ورودي دماي هواي بيرون 
ورودي  براي  پردازش«  »مدار  شامل  اتوماتيك  كننده  تقويت 
سنسوردماي هواي بيرون مي باشد. هرچند زمانيكه دماي كشف شده 
مدار  پيدا مي كند،  افزايش  بسرعت  بيرون  بوسيله سنسوردماي هواي 
پردازش عمل تقويت كننده اتوماتيك را كند مي كند. اين عمل باعث 
مي شود كه تقويت كننده اتوماتيك فقط قادر به تشخيص افزايش درجه 
باشد.  ثانيه   100 هر  0.33ºC (0.6ºF) hدر  مقدار  به  بيرون  حرارت 
براي مثال: توقف براي صرف يك فنجان قهوه پس از رانندگي با سرعت 
زياد هر چند كه دماي واقعي بيرون تغيير نكرده  است، دماي در حال 
كشف بوسيله سنسورافزايش خواهد يافت اين امر بخاطر قرار داشتن 
سنسوردماي هواي بيرون در محوطه شبكه جلو رادياتور مي باشد كه 

باعث مي شود تشعشع گرماي موتور به آن مستقيماً برخورد نمايد.
 

روش تشخيص و عيب يابي سنسوردماي هواي بيرون  
عالئم عيب: مدار سنسوردماي بيرون قطعي يا اتصالي دارد. )در 
نتيجه انجام مرحله 2 عيب يابي هوشمند عدد 21 يا –21 روي 

صفحه نمايشگر ظاهر مي شود(.
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كنترل كردن ولتاژ بين سوكت دسته سيم سنسوردماي بيرون و بدنه  1
سوكت دسته سيم سنسوردماي هواي بيرون را جدا كنيد. 

آيا حدود 5 ولت بين سرسيم شماره 1 دسته سيم سنسوردماي هواي بيرون و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

به مرحله 4 مراجعه كنيد.   ⇐ خير                                     

 LCU .مدار مابين سنسوردماي هواي بيرون و تقويت كننده  اتوماتيك را كنترل كنيد 2
سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك (LCU)را جدا كنيد.   .1

2.  پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 2 دسته سيم سنسوردماي هواي بيرون و سرسيم شماره 11 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك 
(LCU) را كنترل كنيد. 

      پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بررسي كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به مرحله 3 مراجعه كنيد.  ⇐ رضايت بخش است                   

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                 

كنترل سنسوردماي بيرون  3
به HA     مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

 (LCU) .تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد  .1
به »روش تائيد عملكرد« »عيب يابي هوشمند« HA    مراجعه كرده و مرحله 2   .2

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. ظاهر شدن كد شماره 20 را تائيد كنيد.  

  ⇐ رضايت بخش است                   

سنسوردماي هواي بيرون را تعويض كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                 
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 )LCU( مدار مابين سنسوردماي هواي بيرون و تقويت كننده  اتوماتيك 4
سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك (LCU) را جدا كنيد.   .1

پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 1 دسته سيم سنسوردماي هواي بيرون و سرسيم شماره 2 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك   .2
(LCU) را كنترل كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بررسي كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

 (LCU) .تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد  .1
به روش »تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«، HA   مراجعه كرده و مرحله 2   .2

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. ظاهر شدن كد شماره 20 را تائيد كنيد. . 

  ⇐ رضايت بخش است                   

سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                   
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بازرسي اجزاء 
سنسوردماي هواي بيرون 

بيرون،  هواي  سنسوردماي  سيم  دسته  سوكت  كردن  جدا  از  پس 
مقاومت بين سرسيمهاي شماره 2 و 1 دسته سيم سنسوررا با استفاده 

از جدول زير اندازه گيري كنيد. 

KΩK مقاومت ºC دما
(ºF) 

12.73 -15(5)
9.92 -10(14)
7.80 -5(23)
6.19 0(32) 
4.95 5(41) 
3.99 10(50) 
3.24 15(59) 
2.65 20(68) 
2.19 25(77) 
1.81 30(86)
1.51 35(95) 
1.27 40(104) 
1.07 45(113) 

اگر رضايت بخش نيست، سنسوردماي هواي بيرون را تعويض كنيد. 

مدار سنسوردماي داخل خودرو 
شرح اجزاء 

سنسوردماي داخل خودرو 
سنسوردماي داخل خودرو روي قسمت پائين جلو داشبورد قرار دارد. 
و تغييرات دماي هواي اطاق كه از مجراي مكش مكيده ميشود را به 
مقادير  از  مقاومت يكي  اين  و مقدار  تبديل مي كند.  مقاومت  )مقدار( 

ورودي به تقويت كننده اتوماتيك است. 
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دارد. خروج  قرار  بخاري  هوا در سمت جلوي  )تنفس(  مجراي مكش 
)جريان( هوا از واحد بخاري باعث ايجاد مكش )وكيوم( در اين مجرا 
مكيده  مكش،  مجراي  توسط  دائماً  اطاق  هواي  آن  نتيجه  در  و  شده 

مي شود.  

روش عيب يابي 
اتصالي  يا  قطعي  داخل خودرو  مدار سنسوردماي  عيب:  عالئم 
 22– يا   22 2 عيب يابي هوشمند  مرحله  انجام  نتيجه  )در  دارد 

روي صفحه نمايشگر ظاهر مي شود(.
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كنترل مدار بين سنسوردماي داخل خودرو و اتصال بدنه  1
سوكت دسته سيم سنسوردماي داخل خودرو  را جدا كنيد. 

آيا حدود 5 ولت بين سرسيم شماره 1 دسته سيم سنسوردماي داخل خودرو و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

به مرحله 4 مراجعه كنيد.   ⇐ خير                                     

مدار مابين سنسوردماي داخل خودرو و تقويت كننده اتوماتيك )LCU( را كنترل كنيد. 
2

سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را جدا كنيد.    1
2   پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 2 دسته سيم سنسوردماي داخل خودرو و سرسيم شماره 11 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك 

(LCU) را بازديد كنيد. 

      پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست
به مرحله 3 مراجعه كنيد.    ⇐ رضايت بخش است                   

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                 

كنترل كردن سنسوردماي داخل خودرو 3
به HA   مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.     1
2.   به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«، HA    مراجعه كرده و مرحله 2 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است. 

  ⇐ رضايت بخش است                    

سنسوردماي داخل خودرو  را تعويض كنيد.  .1
2.  »به روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند« HA    مراجعه كرده و مرحله 2 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است.  

⇐ رضايت بخش نيست                   
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)LCU( كنترل مدار سنسوردماي داخل خودرو بين سنسورهواي بيرون خودرو تقويت كننده اتوماتيك 4
سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك (LCU) را جدا كنيد.    1

پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 1 دسئه سيم سنسوردماي داخل خودرو  و سرسيم شماره 3 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را    2
بازديد كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

تقويت كننده اتوماتيك (LCU) را تعويض كنيد.    1
2.   به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند« HA    مراجعه و مرحله 2 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است. 

  ⇐ رضايت بخش است                   

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  
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بازرسي اجزاء 
سنسوردماي داخل خودرو 

خودرو،  داخل  سنسوردماي  سيم  دسته  سوكت  كردن  جدا  از  پس 
زير  جدول  از  استفاده  با  سنسوررا   2 و   1 سرسيمهاي  بين  مقاومت 

اندازه گيري كنيد. 

KΩ i مقاومت ºC دما
(ºF) 

12.73 -15(5)
9.92 -10(14)
7.80 -5(23)
6.19 0(32) 
4.95 5(41) 
3.99 10(50) 
3.24 15(59) 
2.65 20(68) 
2.19 25(77) 
1.81 30(86)
1.51 35(95) 
1.27 40(104) 
1.07 45(113) 

اگر رضايت بخش نيست، سنسوردماي داخل خودرو را تعويض كنيد. 

مدار سنسورشدت تابش خورشيد 
شرح اجزاء 

بخار(  )ضد  شيشه  زير  شبكة  روي  در  خورشيد  تابش  سنسورشدت 
از طريق  را  تابش خورشيد  اين سنسورشدت  دارد.  قرار  راست  سمت 

شيشه جلو توسط ديود نوري حس مي كند. 
سنسورشدت تابش خورشيد را به جريان الكتريكي تبديل و سپس به 

تقويت كننده اتوماتيك ارسال مي نمايد. 
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فرايند دريافت سنسورشدت تابش خورشيد
تقويت كننده اتوماتيك همچنين شامل مدار پردازشگري مي باشد كه 
متوسط تغييرات شدت تابش خورشيد كشف شده بوسيله سنسور)در 
طول مقاطع ثابتي از زمان ( را مبناي شدت تابش قرار مي دهد. اين 
عمل از بروز نوسانات شديد در سيستم كنترل درجه حرارت اركانديشن 
تابش  تغييرات شديد شدت  يا  تغييرات كم و  اثر كشف  اتوماتيك در 

خورشيد جلوگيري مي كند. 
براي مثال تصور كنيد در جاده ايي كه حاشيه هاي آن در فواصل مختلف 
بوسيله انبوهي از درختان تنومند پوشيده شده باشد، رانندگي مي كنيد. 
در لحظاتيكه درختان جلوي نور خورشيد را سد مي كنند، مقدار شدت 
تابش خورشيد كشف شده بوسيله حسگر، تغيير فوري خواهد داشت. 
بوسيله  شده  كشف  تغييرات  متوسط  پردازشگر،  مدار  حال  اين  در 
سنسوردر )طول مقاطع( ثابتي از زمان را مبناي شدت تابش خورشيد 
باعث  درختان  توسط  ناچيز خورشيد  تاثير سد شدن  تا  قرار مي دهد 
تغيير در شرايط عملكرد سيستم اركانديشن اتوماتيك نشود. از طرف 
ديگر، در هنگام وارد شدن به تونل هاي طوالني، پس از مدت كوتاهي 
سيستم تغيير شدت تابش خورشيد را تشخيص مي دهد و بر مبناي آن 

عمل خواهد كرد.

روش عيب يابي 
يا  است  قطع  خورشيد  تابش  سنسورشدت  مدار  عيب:  عالئم 
اتصالي دارد. )در نتيجه انجام مرحله 2 عيب يابي هوشمند عدد 

25 يا –25 روي صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.( 

 101 ري و اركانديشنبخا/ بخش اول 
 
 

 
 ºC (ºF)دما  Ω Kمقاومت 

12.73 -15 (5) 
9.92 -10 (14) 
7.80 -5 (23) 
6.19 0 (32) 
4.95 5 (41) 
3.99 10 (50) 
3.24 15 (59) 
2.65 20 (68) 
2.19 25 (77) 
1.81 30 (86) 
1.51 35 (95) 
1.27 40 (104) 
1.07 45 (113) 

 .اگر رضايت بخش نيست، سنسور دماي داخل خودرو را تعويض كنيد

 

 

 

 
 

 

 

 ت تابش خورشيد مدار سنسورشد

 شرح اجزاء 

اين . سمت راست قرار دارد   ) ضد بخار (سنسورشدت تابش خورشيد در روي شبكة زير شيشه          
 . سنسورشدت تابش خورشيد را از طريق شيشه جلو توسط ديود نوري حس مي كند

سنسورشدت تابش خورشيد را به جريان الكتريكي تبديل و سپس به تقويت كننده اتوماتيك 
 .  نمايدارسال مي

 
 فرايند دريافت سنسورشدت تابش خورشيد

تقويت كننده اتوماتيك همچنين شامل مدار پردازشگري مي باشد كه متوسط تغييرات شدت             
را مبناي شدت   ) در طول مقاطع ثابتي از زمان         ( شده بوسيله سنسور    جذبتابش خورشيد   

رل درجه حرارت    اين عمل از بروز نوسانات شديد در سيستم كنت              . تابش قرار مي دهد   
اركانديشن اتوماتيك در اثر تغييرات كم و يا تغييرات شديد شدت تابش خورشيد جلوگيري                 

 . مي كند
بـراي مـثال تصـور كنـيد در جـاده ايي كه حاشيه هاي آن در فواصل مختلف بوسيله انبوهي از                      

ر در لحظاتيكه درختان جلوي نو . درخـتان تنومـند پوشـيده شـده باشـد، رانندگـي مـي كنـيد               
 شده بوسيله حسگر، تغيير فوري      جذبخورشـيد را سـد مي كنند، مقدار شدت تابش خورشيد            

 شده بوسيله سنسوردر    جذبدر ايـن حـال مـدار پردازشگر، متوسط تغييرات           . خواهـد داشـت   
ثابتـي از زمـان را مبناي شدت تابش خورشيد قرار مي دهد تا تاثير سد شدن                 ) طـول مقـاطع   (

 باعث تغيير در شرايط عملكرد سيستم اركانديشن اتوماتيك         ناچـيز خورشـيد توسـط درختان      
از طـرف ديگر، در هنگام وارد شدن به تونل هاي طوالني، پس از مدت كوتاهي سيستم                 . نشـود 

 .تغيير شدت تابش خورشيد را تشخيص مي دهد و بر مبناي آن عمل خواهد كرد
 

 

 

 

�هنما� تعمير�� � سر�يس ماكسيما
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كنترل كردن مدار بين سنسورشدت تابش خورشيد  و اتصال بدنه  1
سوكت دسته سيم سنسورشدت تابش خورشيد  را جدا كنيد. 

آيا حدود 5 ولت بين سرسيم شماره 1 دسته سيم سنسورشدت تابش خورشيد و اتصال بدنه وجود دارد؟

 
بلي يا خير

به مرحله 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       

به مرحله 4 مراجعه كنيد.   ⇐ خير                                     

 )LCU( كنترل مدار بين سنسورشدت تابش خورشيد  و تقويت كننده  اتوماتيك 2
سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك (LCU) را جدا كنيد.    1

پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 2 دسته سيم سنسورشدت تابش خورشيد  و سرسيم شماره 11 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك    2
(LCU) را كنترل كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، سيم كشي را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 3 مراجعه كنيد.    ⇐ رضايت بخش است                    
دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

كنترل سنسورشدت تابش خورشيد 3
به HA    مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

 (LCU) .تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد   1
2.   به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«، HA   مراجعه و مرحله 2 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است. 

  ⇐ رضايت بخش است                    

سنسورشدت تابش خورشيد را تعويض كنيد.  .1
به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«، HA    مراجعه و مرحله 2   .2

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است..  

⇐ رضايت بخش نيست                   
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)LCU(  كنترل كردن مدار بين سنسورشدت تابش خورشيد و تقويت كننده اتوماتيك
4

سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك (LCU) را جدا كنيد.    1
 (LCU) پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 1 سنسورشدت تابش خورشيد  و سرسيم شماره 12 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك   2

را كنترل كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

تقويت كننده اتوماتيك (LCU) را تعويض كنيد.    1
2.   به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«، HA   مراجعه و مرحله 2 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است. 

  ⇐ رضايت بخش است                     

سيم كشي يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                   

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


راهنماي عيب يابي/ خوروي ماكسيما

963

بازرسي اجزاء 
سنسورشدت تابش خورشيد

بدنه  اتصال  و  اتوماتيك  كننده  تقويت   12 شماره  سرسيم  بين  ولتاژ 
تابش  سنسورشدت  نيست،  بخش  رضايت  اگر  كنيد.  اندازه گيري  را 

خورشيد را تعويض كنيد. 
كه  جائي  در  را  تابش خورشيد  كنترل سنسورشدت   ·

خورشيد مستقيمًا به آن بتابد انجام دهيد. 
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مدار سنسوردماي هواي ورودي 
شرح اجزاء 

سنسوردماي هواي ورودي 
اين سنسوردماي  دارد.  قرار  اواپراتور  روي  ورودي  هواي  سنسوردماي 
هوا را پس از عبور از اواپراتور به مقدار مقاومت تبديل كرده و به تقويت 

كننده اتوماتيك ارسال مي كند. 
پس از جدا كردن سوكت دسته سيم سنسورهواي ورودي، مقاومت بين 
سرسيم شماره 1 و 2 سمت دسته سيم سنسوررا با استفاده از جدول 

زير اندازه گيري كنيد. 

KΩ  i مقاومت ºC دما
(ºF) 

12.73 -15(5)
9.92 -10(14)
7.80 -5(23)
6.19 0(32) 
4.95 5(41) 
3.99 10(50) 
3.24 15(59) 
2.65 20(68) 
2.19 25(77) 
1.81 30(86)
1.51 35(95) 
1.27 40(104) 
1.07 45(113) 

اگر رضايت بخش نيست، سنسوردماي داخل خودرو را تعويض كنيد. 

روش عيب يابي 
يا  است  قطع  ورودي  هواي  سنسوردماي  مدار  عيب:  عالئم 
اتصالي دارد. )در نتيجه انجام مرحله 2 عيب يابي هوشمند عدد 

24 يا –24 روي صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.(
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كنترل مدار بين سنسوردماي هواي ورودي  و اتصال بدنه  1
سوكت دسته سيم سنسوردماي هواي ورودي را جدا كنيد. 

آيا حدود 5 ولت بين سرسيم شماره 1 دسته سيم سنسوردماي هواي ورودي و اتصال بدنه وجود دارد؟

بلي يا خير

به مرحله 2 مراجعه كنيد.  ⇐ بلي                                       
به مرحله 4 مراجعه كنيد.   ⇐ خير                                     

)LCU(  كنترل مدار بين سنسوردماي هواي ورودي  و تقويت كننده اتوماتيك
2

سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك (LCU) را جدا كنيد.    1
پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 2 دسته سيم سنسوردماي هواي ورودي  و سرسيم شماره 11 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك    2

(LCU) را كنترل كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

به مرحله 3 مراجعه كنيد.    ⇐ رضايت بخش است                   

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                 

كنترل سنسوردماي هواي ورودي  3
به HA   مراجعه كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.    1
2.   به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«، HA   مراجعه و مرحله 2 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است.

  ⇐ رضايت بخش است                   

سنسوردماي هواي ورودي را تعويض كنيد.  .1
2.  به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«، HA   مراجعه و مرحله 2 
عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است.

⇐ رضايت بخش نيست                  
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 )LCU( .كنترل مدار بين سنسوردماي هواي ورودي  و تقويت كننده  اتوماتيك 4
سوكت دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را جدا كنيد.    1

پيوستگي مدار بين سرسيم شماره 1 دسته سيم سنسور دماي هواي ورودي و سرسيم شماره 1 دسته سيم تقويت كننده اتوماتيك را    2
كنترل كنيد. 

       پيوستگي بايد وجود داشته باشد. 
اگر رضايت بخش است، دسته سيم را از نظر اتصالي بازديد كنيد. 

رضايت بخش است يا رضايت بخش نيست

تقويت كننده اتوماتيك را تعويض كنيد.    1
2   به »روش تائيد عملكرد«، »عيب يابي هوشمند«، HA   مراجعه و مرحله 2 

عيب يابي هوشمند را انجام دهيد. تائيد كنيد كد شماره 20 ظاهر شده است.

  ⇐ رضايت بخش است                   

دسته سيم يا سوكت را تعمير كنيد.  ⇐ رضايت بخش نيست                  

مدار PBR موتور دريچه اختالط هوا 
روش عيب يابي 

براي شرح مدار موتور دريچه اختالط هوا، موتور وضعيت دريچه و موتور دريچه هواي ورودي به     HA    رجوع كنيد. 
عالئم عيب: اگر مدار PBR قطع بوده يا اتصالي داشته باشد، در نتيجه انجام مرحله 2  عيب يابي هوشمند عدد 26 يا –26 روي صفحه 

نمايشگر ظاهر مي شود.
    HA  روش عيب يابي هوشمند را براي موتور دريچه اختالط هوا، موتور  وضعيت دريچه و موتور دريچه هواي ورودي انجام دهيد. به

مراجعه كنيد. 
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فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ: نام و نام خانوادگي:      

تلفن تماس: نام و كد نمايندگي مجاز:     

نقطه نظرات:

امضاء:-----------   

فرم نظرات و پيشنهادات

راهنماي تعميرات  پرايد/ سيستم هاي مكانيكي

www.cargarage.ir
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