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"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است ،مطابق با مشخصات فني خودرو
كه در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند ،تهيه شده است.
درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها ،ممكن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند".

تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه ،حتي جزئي ،اين اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدكي بدون اجازه
قبلي و كتبي از رنو اكيدا ً ممنوع مي باشد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ كارهاي مقدماتي

23A

.1كاربرد اين مستند فني
مستند حاضر قابل اجرا روي تمامواحد هاي كنترل الکترونيکي منطبق با مشخصات زير است

.ca
w

w

.2تجهيزات مورد نياز براي عيب يابي
نوع مستند فني
فرايندهاي عيب يابي(مستند حاضر)
ـ سيستم كمكي عيب يابي(تعبيه شده در ابزار عيب يابي). Dialogys،
نقشه هاي الكترونيكي مورد استفاده :
ـ  améchSـ (Visuبه صورت  ROMـ ، )CDكاغذي.
نوع ابزار عيب يابي
ـ CLIP
ابزار خاص مورد نياز

w

خودرو(ها) MEGANE II :و SCENIC II
عملکرد مربوطه :سيستم انتقال قدرت اتوماتيك

نام واحد الكترونيكي2005AΤ Siemens :
شمارهdiagV: 18- 14

مولتی متر

جعبه ترمينال عمومی

rg

ابزار آالت ضروری مورد نياز

Ele. 1681

ag
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.3ياد آوري ها
روش انجام عمليات
براي اجراي عيب يابي روي واحد هاي كنترل الكترونيكي سوئيچ خودرو را باز كرده و در حالت عيب يابي
قرار دهيد.
در ادامه ي كار به صورت زير عمل نماييد :
ـ ابزار عيب يابي را متصل كنيد و عمليات مورد نظر را انجام دهيد
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هشدار
در فرايند عيب يابي از منبع واحد كنترل الكترونيكي استفاده كنيد
براي راه اندازي و اجراي فرايند عيب يابي درواحد هاي كنترل الكترونيكي خودرو به شكل زير عمل
نماييد :
ـ كارت خودرو را در كارت خوان قرار دهيد( سناريوي  1خودروي بدون كليد(محل ورود  ،باستفاده از
دست)و سناريوي ( 2باالی محدوده ،بدون استفاده از دست( هندس فري))
ـ دكمه استارت را فشار داده و نگه داريد (بيش از  5ثانيه) بدون آنكه موتور را روشن كنيد،
ـ ابزار عيب يابي را متصل نماييد و عمليات مورد نظر را انجام دهيد
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ كارهاي مقدماتي
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خطاها
خطاها بصورت موجود يا ذخيره شده شناسايي مي شوند(بر اين اساس كه خطاها در شرايط خاصي ايجاد شده اند و از
آن زمان تاكنون يا از بين رفته اند يا همچنان باقي مانده اند اما در شرايط حاضر عيب يابي نشده اند).
وضعيت موجود يا ذخيره شده ي خطاها بايد پس از راه اندازي ابزار عيب يابي و برقراري اتصال در حالت  +سوئيچ باز
مورد بررسي قرار گيرند( بدون انجام عمليات بر روي قطعات سيستم).
براي يك خطاي موجود روند توضيح داده شده در بخش شرح خطاها را به كار ببريد.
براي يك خطاي ذخيره شده  ،خطاهاي نمايش داده شده را يادداشت كنيد و دستورالعمل موجود در بخش دستورالعمل
را به كار ببريد.
اگر خطا در صورت اجراي دستورالعمل هاي موجود تاييد گردد حاكي از آن است كه ايراد وجود دارد و در نتيجه
نسبت به برطرف سازي آن اقدام كنيد.
در صورت عدم تاييد خطا موارد زير را بررسي كنيد:
ـ مدارهاي الکتريکي مربوط به خطا ،
ـ اتصاالت الکتريکي اين مدارها( براي مواردي مانند اكسيداسيون  ،پايه هاي خم شده و غيره) ،
ـ مقاومت قطعه ي داراي عيب و نقص ،
ـ وضعيت سيم ها ( عايق ذوب شده يا قطع شده  ،ساييدگي).
بررسي تطبيقي
هدف از بررسي تطبيقي كنترل اطالعاتي است كه خطايي را بر روي ابزار عيب يابي نشان نمي دهند و اين پديده بدليل
عدم تناسب در اطالعات بوجود مي آيد .بنابراين از اين مرحله براي موارد زير استفاده مي شود:
ـ عيب يابي خرابي هايي كه بدون نمايش خطا هستند و مي توانند به شکايت مشتري مربوط گردند.
ـ كنترل وبررسي عملکرد صحيح سيستم و حصول اطمينان درعدم بروز مجدد خطا بعد از انجام تعميرات.

ag
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در اين بخش فرايند هاي عيب يابي براي وضعيت ها ،پارامتر ها و شرايط بررسي آنها ارائه شده است.
اگر وضيعتي به درستي عمل نکند يا پارامتري خارج از حد مجاز باشد ،به صفحه ي عيب يابي مربوط مراجعه كنيد.
نظرات مشتري ـ نمودار مرحله ايي عيب يابي
اگر تست و بررسي با كمك ابزار عيب يابي صحيح است اما شکايت مشتري همچنان پابرجاست مسئله را مطابق بخش
مربوط به نظرات مشتري برطرف نماييد

ir
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خالصه ايي از دنبال كردن روند كلي به شكل فلو چارت (نقشه
ي انجام و روند كار) در صفحه ي بعد عرضه شده است.

23A- 2

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ كارهاي مقدماتي
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.4مراحل انجام عيب يابی
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يك عيب يابی ابتدايی روی سيستم انجام دهيد
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 CLIPرا وصل كنيد

خرابی
بر طرف
شده
است

خرابی
بر طرف
شده
است
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 .4فرايند عيب يابي (ادامه)
بررسي سيم كشي ها
مشكالت عيب يابي
جدا كردن اتصاالت و /يا دستکاري سيم كشي مي تواند باعث حذف موقتي عامل ايراد گردد.
اندازه گيري هاي الکتريکي ولتاژها  ،مقاومت و عايق كاري ها معموال" به صورت صحيح نشان داده مي شوند خصوصا"
اگر در هنگام بررسي و عيب يابي خطايي قابل تشخيص نباشد (خطا ي ذخيره شده).
بازرسي ظاهري
به دنبال آسيب ها در محفظه ي موتور و در درون محفظه ي سرنشين خودرو باشيد.
فيوز ها ،عايق كاري ها و درستي مسير سيم كشي را به دقت بررسي كنيد.
اثرات مربوط به اكسيداسيون را بررسي نماييد.
بازرسي فيزيكي
هنگام دستکاري سيم كشي ها  ،از ابزار عيب يابي به نحوي استفاده نماييد كه بتوان تغيير وضعيت خطاها را از حالت
ذخيره شده به خطا ي موجود تشخيص داد.
نصب صحيح اتصاالت الکتريکي را بررسي كنيد.
فشار هاي ماليمي را روي اتصاالت الکتريکي وارد نماييد.
دسته سيم را خم نماييد.
چنانچه تغيير حالتي روي داد  ،سعي كنيد منشاء آن را پيدا نماييد.
بازرسي هريك از قطعات (اجزاء)
اتصاالت الکتريکي را جدا كنيد و شکل ظاهري بست ها(گيره ها) و پايه ها و همچنين نصب صحيح آنها را بررسي
نماييد(عدم قرار گيري محل نصب روي قسمت عايق كاري).
بررسي كنيد كه بست ها(گيره ها) و پايه ها به شکلي محکم در محل خود جاي گرفته باشند.
اطمينان حاصل كنيد كه هيچ بست(گيره) و پايه ايي در هنگام اتصال از جاي خود خارج نشده باشند.
فشار اتصال بست(گيره) ها را با استفاده از يك پايه ي مناسب كنترل و بررسي كنيد.
كنترل پيوستگي  /عايق كاري
ابتدا پيوستگي خطي كامل مدار را بررسي كنيد سپس بخش به بخش اين عمل را انجام دهيد.
اتصال كوتاه مدار به زمين ،به  +12Vيا اتصال به ساير سيم هارا بررسي كنيد.
در صورت شناسايي و تشخيص خطا ،دسته سيم را تعمير يا تعويض نماييد
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ كارهاي مقدماتي
 .5برگه عيب يابی

23A

توجه
از ابزار و روند عيب يابی متناسب با ايراد سيستم استفاده كنيد .برگه عيب يابی امکان نگهداری
مسير عيب يابی انجام شده را فراهم می كند .در زمان ارتباط با سازنده اين اطالعات ضروری
می باشد.

w

بنابر اين الزم است كه يك برگه عيب يابی را هر بار كه بخش پشتيبانی فنی يا قسمت بررس مدارک گارانتی در
خواست می كند ،پر كنيد.
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اين برگه هميشه در موارد زير خواسته می شود:
هنگام درخواست خدمات از شبكه پشتيبانی فنی،
برای درخواست تأييديه ،به هنگام تعويض قطعاتی كه برای آنها داشتن تأييديه اجباری است،
پيوست برگه روی قطعات تعويضی تحت بررسی .اين برگه برای بازپرداخت هزينه گارانتی الزامی است،
ضمن اين كه برای بررسی دقيقتر خرابی قطعات نيز مفيد خواهد بود.
 .6دستورالعمل های ايمنی
براي پيشگيري از هرگونه آسيب جاني يا مالي ،انجام هر گونه عمليات بر روي يکي از قطعات بايد با رعايت اصول
ايمني صورت گيرد:
_ براي جلوگيري ازكاهش كارايي و عملکرد واحد هاي كنترل الکترونيکي  ،ولتاژ باتري را بررسي كنيد،
_ از ابزارهاي مناسب استفاده نماييد ،
ـ براي انجام كليه ي تست ها و بررسي هاي مربوط به انتقال قدرت اتوماتيك در شرايطي كه موتور روشن است خودرو
را در محل تعمير به حالت سکون و بدون حركت درآوريد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ عملکرد سيستم

23A
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عملكرد سيستم
وضعيت هاي كليد چند منظوره(:)CMF

w

w

عملكرد عمومي
مدل انتقال قدرت اتوماتيك به كار رفته در اين خودرو از نوع DP 0است كه در ساير خودروهاي ساخته شده در
شركت رنو مانند سي يلو  ،2گانگوو يا مگان مورد استفاده قرار گرفته است.
واحد كنترل الکترونيکي انتقال قدرت اتوماتيك بر مبناي چند پارامتر از جمله نيروي گشتاور چرخشي موتور و حالتي
كه راننده براي رانندگي بر مي گزيند(حالت گازسوز يا بنزيني) تعويض دنده ي خودرو را كنترل مي كند.
كليه ي سيگنال ها از طريق سيم هاي الکتريکي به واحد كنترل الکترونيکي ارسال مي گردند .در اين ميان آندسته از
سيگنال هايي كه از واحد كنترل الکتروني انژكتوري سوخت منشاء مي گيرند استثناء هستند .اين گروه از سيگنال ها
از شبکه ي چند راهه (مالتي پلکس) براي ارسال بهواحد كنترل الکترونيکي بهره مي گيرند.
فرايند عيب يابي در واحد كنترل الکترونيکي از طريق شبکه ي چند راهه(مالتي پلکس) (خطوط الکتريکي چند راهه)
انجام مي گيرد.

وضعيت اهرم

rg

نکته:
در اين خودرو  ،اتصال الکتريکي  1Sدر كليد چند منظوره به " ET1 28وضعيت كليد اهرم ترتيبي باال" مربوط
است

اتصال الكتريكي كليد چند منظوره
بسته است

بسته است

P

بسته است

باز است

باز است

باز است

R

بسته است

باز است

بسته است

باز است

بسته است

N

بسته است

بسته است

بسته است

باز است

D

بسته است

بسته است

بسته است

باز است

M

بسته است

بسته است

باز است

+

بسته است

بسته است

بسته است

باز است

بسته است

بسته است
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S2
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S3
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابی –عملکرد سيستم

23A

وضعيت هاي كليد اهرم ترتيبي:
تذكر :
در اين خودرو نگهدارنده ي دنده سه ( )3Dوجود ندارد.

فعال

P

فعال

R

فعال

N

فعال

D

فعال
فعال
فعال

w

موقعيت اهرم

w

كليد اهرم ترتيبي باال

كليد اهرم ترتيبي پايين

فعال

-

فعال

غير فعال

.ca
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غير فعال

غير فعال

+

ir
e.

ag

ar

rg

غير فعال
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ عملکرد سيستم
وضعيت هاي شير سلونوئيدي ترتيبي(: )EVS

وضعيت هاي شير سلونوئيدي ترتيبي

1

3

2

R

غير فعال

غير فعال غير فعال

غير فعال غير فعال غير فعال غير فعال

غير فعال غير فعال

غير فعال

غير فعال غير فعال

غير فعال غير فعال

غير فعال غير فعال

 Nخالص(خنثي) غير فعال غير فعال

Dيا M
درحالت سكون خودرو
يا در حين حركت آن

3

غير فعال

فعال

4

غير فعال

فعال

غير فعال غير فعال غير فعال غير فعال
فعال

فعال

غير فعال غير فعال
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Dيا M
درحالت سكون خودرو
يا در حين حركت آن

2

غير فعال غير فعال

ar

Dيا M
درحالت سكون خودرو
يا در حين حركت آن

1

فعال

فعال

rg

Dيا M
درحالت سكون خودرو
يا در حين حركت آن

غير فعال غير فعال

.ca
w

PNيا
>∕Cº10

خالص(خنثي) غير فعال

فعال

فعال

w

 Pخالص(خنثي) غير فعال غير فعال
R

فعال

4

5

6

w

موقعيت اهرم وضعيت دنده

23A
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23A

اتصال دهنده ي ماجول (سامانه)
اتصال ماده
(اتصال دهنده ايي كه به سوئيچ ختم مي
شود و رابط نام دارد) حسگرها،
(شير سلونوئيدي مبدل قطع جريان)

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

w

اتصال نر
(اتصال دهنده ايي كه از واحد كنترل
الکترونيکي منشاء مي گيرد).

A
B
C
D
E

كليد چند كاره
رابط الکترونيکي هيدروليك
حسگر فشار روغن
حسگر سرعت توربين
شير سلونوئيدي مبدل قطع جريان
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ عملکرد سيستم

23A

ورودي ها و خروجي هاي واحد كنترل الكترونيكي(كامپيوتري)
ورودي ها
سوكت عيب يابي

خروجي ها
كنترل شير سلونوئيدي

 +تغذيه باتري
 +نمايشگر چراغ هاي هشدار

w

 +سوئيچ باز اجباري

سيگنال بين سيستم  +سوكت
عيب يابي
قفل اهرم دنده

w

سيگنال هاي بين سيستم +سوكت عيب
يابي

.ca
w

عملکردهاي راننده(كليد چراغ ترمز
،انتخاب دنده ،كليد چند كاره

چراغ هاي دنده عقب

ag

ar

rg

حسگرهاي اتوماتيك(سرعت
توربين ،فشار روغن،
دما يا درجه حرارت روغن

اتصال بدنه

ir
e.

اتصال سيمي
اتصال مالتي پلکس
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ تعويض قطعات

23A

تعويض واحد كنترل الكترونيكي (بخش كامپيوتري)
الزم است قبل از تعويض واحد كنترل الكترونيكي انتقال قدرت اتوماتيك با گروه تخصصي و فني مربوط
به اين بخش تماس بگيريد.

ar

rg

.ca
w

w

w

در صورت موافقت و تاييد پشتيبانی فني با تعويض واحد كنترل الكترونيكي به شكل زير عمل نماييد:
ـ كد سنجش وضعيت روغن جعبه دنده را در منوي شناسايي ID018 :سنجش وضعيت روغن و تاريخ آخرين زمان
سرويس وضعيت روغن جعبه دنده را در بخش  ID018 :تاريخ سرويس روغن جعبه دنده يادداشت كنيد.
_ موتور را خاموش كنيد.
ـ واحد كنترل الکترونيکي را تعويض نماييد.
ـ در صورت لزوم پيکر بندي واحد كنترل الکترونيکي را در منوي درج پيکربندي تغيير دهيد.
ـ  VINرا در فرمان ابزار عيب يابي  VP001ورود  VINواحد كنترل الکترونيکي وارد نماييد.
ـ كد سنجش وضعيت روغن مربوط به واحد كنترل الکترونيکي انتقال قدرت اتوماتيك قديمي را ( قابل مشاهده در
منوي شناسايي) با استفاده از فرمان 015VPسنجش وضعيت روغن سيستم انتقال قدرت درواحد كنترل الکترونيکي
جديد وارد نماييد.
ـ تاريخ سرويس روغن جعبه دنده را با استفاده از فرمان  VP016ورود تاريخ سرويس روغن جعبه دنده در اين واحد
جديد وارد نماييد.
ـ با استفاده از فرمان ابزار عيب يابي VP009ورود تاريخ آخرين سرويس خدمات پس از فروش تاريخ خدمات پس
از فروش را در واحد وارد نماييد.
ـ بررسي را با استفاده از ابزار عيب يابي بر روي صفحه ي نمايش شناسايي انجام دهيد.
ـ موتور را خاموش نماييد

ag

تعويض قطعه ي انتقال قدرت اتوماتيك
برای تعويض ساير قطعات كه سيستم انتقال قدرت اتوماتيك را تشکيل می دهند ( به  MR 364مکانيکی،23A ،
سيستم انتقال قدرت اتوماتيك ( برای  )|| MEGANEو به  MR 370مکانيکی ،23A ،سيستم انتقال قدرت (
برای  )|| SCENICمراجعه كنيد.

ir
e.

بعد از تعويض يك يا چند قطعه از بخش انتقال قدرت اتوماتيك يا بعد از برنامه ريزي مجدد ،شير هاي سلونوئيدي
را با به كار گيري فرمان "وفق دادن خودكار" RZ 005به شکل خودكار برنامه ريزي كنيد(نحوه ي كار با وضعيت
هاي دستور را مشاهده نماييد).
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ برنامه ريزي و پيکربندي

23A

.ca
w

w

w

برنامه ريزي
 VP001ورود :VIN
الزم است  VINرا در هربار برقراري ارتباط با ابزار عيب يابي وارد نماييد.عالوه بر آن در صورت تعويضواحد كنترل
الکترونيکي خودرو بايد  VINرا در هر واحد كنترل الکترونيکي خودرو برنامه ريزي كرد.
فرايند برنامه ريزي:
ـ ابزار عيب يابي را متصل كنيد.
ـ براي توصيه هاي مورد نظر به روند عيب يابي مربوط به انتقال قدرت اتوماتيك مراجعه نماييد.
ـ پيکربندي  VP001ورود  VINرا برگزينيد.
ـ  VINرا وارد نماييد.
ـ از حالت عيب يابي خارج شويد.
ـ موتور را خاموش نماييد.
ـ به مدت حداقل 10ثانيه براي پايان " ضبط اطالعات درون واحدكنترل الکترونيکي "( )power –latchصبر كنيد.

ir
e.

ag

ar

rg

•  VP009ورود آخرين تاريخ عمليات خدمات پس از فروش:
با هربار انجام تعميرات انتقال قدرت اتوماتيك در تعميرگاههاي فني  ،تاريخ عمليات و انجام كار را در واحد درج نماييد.
فرمان  VP009ورود آخرين تاريخ عمليات خدمات پس از فروش را در بخش ابزار عيب يابي انتخاب نماييد و سپس
از صفحه كليد عددي ابزار براي درج تاريخ عمليات استفاده نماييد.
• VP015انتقال سنجش وضعيت روغن :
كد شمارشگر فرسودگي روغن را از واحد كنترل الکترونيکي قديمي به واحد جديد انتقال دهيد.
فرمان VP015انتقال شمارشگرفرسودگي روغن را در بخش ابزار عيب يابي انتخاب نماييد و سپس از صفحه كليد
عددي براي درج كد مطابق واحد كنترل الکترونيکي جايگزين شده استفاده نماييد.
•  VP016ورود تاريخ خدمات مربوط به روغن جعبه دنده :
فرمان VP016ورود تاريخ خدمات مربوط به روغن جعبه دنده را در بخش ابزار عيب يابي انتخاب نماييد و سپس از
صفحه كليد عددي براي درج تاريخ مطابق واحد كنترل الکترونيکي جايگزين شده استفاده نماييد.

* بعد از خاموش كردن موتور به مدت چند ثانيه چراغ هشدار به طورتابت چشمك مي زند.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ جدول خالصه خطاها

خطاي ابزار عيب يابي

عنوان ابزارعيب يابي
منبع تغذيه ي حسگر انالوگ
مدار حسگر فشار روغن

DF005

0840

009DF

0705

DF012

0657

DF016

0795

DF017

2753

DF023

0710

DF029

0709

DF036

0775

مدار سامانه (ماجول) ي فشار شير سلونوئيدي

DF*064

0814

مدار الکتريکي نمايشگر

DF084

C001

DF085

0753

مدار شير(دريچه) سلونوئيدي در توالي(دنباله)EVS1

DF086

0758

DF087

0763

DF088

0773

rg

DF003

مربوطه
DTC
0641

23A

DF089

0768

مدار شير سلونوئيدي در تواليEVS4

DF093

0819

DF095

1928

DF105

0741

وضعيت پيشگيري كننده در كليد چند كاره
مدار قفل سلونوئيدي

مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده

.ca
w

وضعيت ناپايدار كليد چند كاره

w

مدارمبدل ميزان جريان شير سلونوئيدي

w

منبع شير سلونوئيدي

شبکه ي مالتي پلکس

مدار شير سلونوئيدي در تواليEVS2
مدار شير سلونوئيدي در تواليEVS3

ar

مدار شير سلونوئيدي در تواليEVS5

ir
e.

ag

مدار كنترل هاي توالي دستي

مدار الکترومغناطيسي قفل اهرم دنده

عملکرد خالص كردن و رهاسازي كالچ در هنگام توقف

سيگنال مالتي پلکس چرخش موتور

DF109

D123

DF112

2709

DF113

0740

DF131

0730

لغزش

DF145

D12F

عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس وضعيت پدال

مدار شير سلونوئيدي در تواليEVS6

كنترل خود تنظيم قفل مبدل
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ جدول خالصه خطاها

DF147
DF177
DF183
DF185

مربوطه عنوان ابزارعيب يابي
DTC
 D122عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس پيش بيني كننده چرخش
موتور
 0218حرارت زياد انتقال قدرت اتوماتيك

 C140عدم وجود سيگنال مالتي پلکس UCH
 C121عدم وجود سيگنال مالتي پلکس ESP/ABS

w

خطاي ابزار عيب يابي

23A

DF227

D403

DF228

B22D

DF229

 D208عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس ترمز ABS
 0720عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت خودرو

DF232
DF233
DF234
DF235

 0605واحد كنترل الکترونيکي(كامپيوتري)
 D121عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس وضعيت پدال

 F11Dعدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت موتور
 D100عدم كارايي و صحت سيگنال دماي مايع خنك كننده

ag

DF236

 D200عدم وجود سيگنال مالتي پلکس سرعت خودرو
 0603واحد كنترل الکترونيکي(كامپيوتري)
 0604واحد كنترل الکترونيکي(كامپيوتري)

ar

DF231

عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت دنده عقب ABS

rg

DF230

عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس پدال ترمز UCH

.ca
w

DF186

w

DF226

 C100عدم وجود سيگنال مالتي پلکس تزريق
 0841فشار داخلي انتقال قدرت اتوماتيك

DF237

ir
e.

DF238

 B12Dعدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس چرخش خام موتور
 D120عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس چرخش واقعي موتور

DF239

DF240

DF241
DF242

DF243
DF244
DF263

 D220عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت راست جلو
 D221عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت چپ جلو

 D225عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت راست عقب
 D226عدم كارايي و صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت چپ عقب

 0715سيگنال حسگر سرعت توربين
 D12Dسيگنال مالتي پلکس حداكثر چرخش ناگهاني موتور

23A- 14

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

منبع حسگر آنالوگي
(DEتوضيح)  :ولتاژ خارج از حد مجاز
F.1
1.DEF

DF003
خطای موجود يا
ذخيره شده

نكات ويژه:
در كليه ي عمليات هاي مرتبط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي( كامپيوتري) از
جعبه ترمينال عمومی
 Elé.1681استفاده نماييد.
شکايت مشتري :ايراد در شيوه هاي تغيير دنده

w

دستورالعمل ها

.ca
w

w

اولين مرحله ،خطاي بخش روبرو را رفع نماييد DF005 :مدار حسگر فشار روغن و DF023مدار حسگر دماي
روغن جعبه دنده(گير بکس)
باتري را جدا كنيد.
وضعيت و تميزي اتصال هاي رابط ماجول (سامانه) را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي (كامپيوتري) را بررسي كنيد.تميزي و و ضعيت اتصاالت را بررسي نماييد.
در صورت نياز آنها را تعمير كنيد

ag

ar

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت بهبه +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5Uبين قطعات 119و ،781
● كد اتصال  5Vبين قطعات 119و،781
● كد اتصال  5BCبين قطعات 119و،754
● كد اتصال  5BBبين قطعات 119و،754
منبع حسگرهاي آنالوگ را بررسي كنيد=5V
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..

ir
e.

در صورت عدم رفع ايراد ،با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ر خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري را انجام دهيد
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF005
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

مدار حسگر فشار روغن
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
خطا براي  10ثانيه در حالي كه موتور با سرعت  2000rpmدر حال كار كردن است
نشان داده مي شود.

دستورالعمل ها

w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

.ca
w

باتري را جدا كنيد.
اتصال سامانه (ماجول) را جدا نماييد و تميزي و وضعيت اتصالها را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد .تميزي و وضعيت اتصال ها ر ا بررسي كنيد.
در صورت لزوم اين بخش ها را تعمير كنيد

ir
e.

ag

ar

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5Uبين قطعات 119و.781
در حالت سويئچ باز ،ولتاژ +5Vبر روي اتصال  5Uرابط حسگر فشار روغن را بررسي كنيد.
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
● كد اتصال5Wبين قطعات 119و،781
● كد اتصال 5Vبين قطعات 119و.781
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
ولتاژ روي اتصال  5Uرابط ماجول يا سامانه بايد  +5Vباشد در غير اين صورت منبع واحد كنترل الکترونيکي(كامپيوتري)
را بررسي كنيد.
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
مقاومت قطعه ي  781بين اتصال هاي  5Vو 5Wربط واحد كنترل الکترونيکي(اتصال ماده) را اندازه گيري كنيد.
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتيکه مقاومت الکتريکي درحدود 20ΩKنباشد حسگر را تعويض نماييد

در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

وضعيت پيشگيري كننده در كليد چند كاره

DF009
خطای موجود يا
ذخيره شده

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
با تغيير وضعيت اهرم انتخابگر از موقعيت  pبه موقعيت  Dو توقف در هريك از اين
موقعيت هاي اهرم خطا موجود تشخيص داده مي شود.

دستورالعمل ها

w

w

نكات ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي(كامپيوتري) از جعبه
ترمينال عمومی  Elé.1681استفاده نماييد

از كتابچه فني مربوط به نمودار سيم كشی سينيك  2يا مگان  2استفاده نماييد.
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 Aپيوستگي بين  ET012 :وضعيت اهرم دنده ،نمايشگر جعبه ابزار و وضعيت اهرم دنده را با تغيير اهرم به كليه
ي حالت هاي ممکن بررسي كنيد.
 Bبراي بررسي عدم وجود فاصله يا لقي در بين اهرم خروج جعبه دنده و محور يا ميله ي كليد چند كاره ،تست 1
مربوط به بررسي فاصله و لقي موجود در خروجي اهرم جعبه دنده را مشاهده نماييد.
ـ در صورت وجود فاصله و لقي ،بررسي كنيد كه مهره ي محافظ آن محکم بسته شده باشد .در صورتي كه اين كار
موثر واقع نشد ،اهرم را تعويض نماييد.
ـ در صورت عدم وجود فاصله و لقي  ،مراحل بعدي را بررسي نماييد.
 Cواحد كنترل را تنظيم نماييد(بخش فني  ، MR370انتقال قدرت اتوماتيك  ، 23Aواحد كنترل انتقال
قدرت اتوماتيك (براي خودروي مگان  2و سينيك  )2را مشاهده نماييد).
ـ در صورت صحيح بودن تنظيمات ،روند و فرايند كاركامل است.
ـ در صورت نادرست بودن تنظيمات  ،مرحله ي بعدي را مورد بررسي قرار دهيد.
 Dتميزي  ،وضعيت و نصب كليد چند كاره را بررسي كنيد.
تنظيمات * CMFرا در وضعيت خالص بررسي كنيد (بخش فني  ، MR364انتقال قدرت اتوماتيك ، 23A
كليد چند كاره ،پياده سازي ـ تعمير مجدد (براي خودروي مگان  )2و(بخش فني  ، MR370انتقال قدرت
اتوماتيك  ، 23Aكليد چند كاره ،تنظيمات(براي سينيك  )2را مشاهده نماييد).
ـ در صورت نادرست بودن تنظيمات ،كليد چند كاره را تنظيم كنيد.
ـ در صورت عدم اشکال در تنظيمات  ،مرحله ي بعدي را بررسي كنيد.
 Eتنظيمات تيغه ي شيطانك توپي روي اهرم خروجي جعبه دنده و در بخش كنترل بيروني بدون گيره را بررسي
كنيد(اطالعيه فنی  :4194Aچشمك زن خطي نشانگر انتقال قدرت اتوماتيك را مشاهده نماييد) :
ـ در صورت نادرست بودن تنظيمات  ،تيغه ي شيطانك توپي را تنظيم نماييد.
ـ در صورتيکه در بررسي ها اشکالي مشاهده نشد ،بخش الکتريکي را بررسي كنيد.
در صورت لزوم  ،بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد
وضعيت و تميزي رابط  Aاتصاالت را بررسي كنيد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF009
ادامه
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پيوستگي موجود در قطعه ي  485بين اتصاالت زير را بررسي كنيد:
اهرم در وضعيت p
ـ كدهاي اتصال  5DGو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت R
ـ كدهاي اتصال  5DGو  5DKبين قطعات  119و.485
ـ كدهاي اتصال  5DHو  5DKبين قطعات  119و.485
ـ كدهاي اتصال  5DKو  5DJبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت N
ـ كدهاي اتصال  5DKو  5DHبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت D
ـ كدهاي اتصال  5DJو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورت وجود خطا و اشکال در پيوستگي ،كليد چند كاره(چند منظوره ) را تعويض كنيد

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها
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عايق كاري موجود در قطعه ي  485بين اتصاالت زير را بررسي كنيد:
اهرم در وضعيت p
● كدهاي اتصال  5DHو  5DKبين قطعات  119و.485
●كدهاي اتصال  5DJو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت N
● كدهاي اتصال  5DGو  5DKبين قطعات  119و.485
● كدهاي اتصال  5DJو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت D
● كدهاي اتصال  5DGو  5DKبين قطعات  119و.485
● كدهاي اتصال  5DHو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اگر عايق كاری معيوب است  ،كليد چند كاره(چند منظوره ) را تعويض كنيد
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تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كداتصال  5DGبين قطعات  119و .485
● كداتصال  5DHبين قطعات  119و .485
● كداتصال  5DJبين قطعات  119و .485
● كداتصال  5DKبين قطعات  119و .485
● اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( ببه كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی
الكتريكی ،سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض
كنيد..
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF012
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

منبع شير سلونوئيدي
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

w

دستورالعمل ها

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.
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باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.
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عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
(عملکرد سيستم و تخصيص مسيرهاي واحد كنترل الکترونيکي را بر روي اتصال يا رابط ماجول(سامانه) مشاهده
نماييد)
● كد اتصال  5AUبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AVبين قطعات  119و ،754
● كد اتصال  5AXبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AWبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AYبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5ALبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AMبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5BAبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AZبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5BXبين قطعات  119و ، 754
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در حالت سوئيچ باز  ،ولتاژ +12Vبر روي اتصاالت  5BA 5AUقطعه ي  754را بررسي كنيد
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

مدار قفل شير سلونوئيدي
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

DF016
خطای موجود يا
ذخيره شده

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

دستورالعمل ها

w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

.ca
w

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.
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عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
(عملکرد سيستم و تخصيص مسيرهاي واحد كنترل الکترونيکي را بر روي اتصال يا رابط ماجول(سامانه) مشاهده
نماييد)
● كد اتصال  5BXبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5BAبين قطعات  119و ، 754
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد.

ir
e.

ag

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5BX
● كد اتصال . 5BA
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 1Ω ±0.12در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد

در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF017
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

مدار مبدل ميزان جريان شير(دريچه) سلونوئيدي
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

w

دستورالعمل ها

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.
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باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.
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عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
(عملکرد سيستم و تخصيص مسيرهاي واحد كنترل الکترونيکي را بر روي اتصال يا رابط ماجول(سامانه) مشاهده
نماييد)
● كد اتصال  5DNبين قطعات  119و ، 1019
● كد اتصال  5DDبين قطعات  119و ، 1019

ag

اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..

ir
e.

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  1019بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5DN
● كد اتصال . 5DD
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 40Ω ±4در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده(گير بکس)
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه

DF023
خطای موجود يا
ذخيره شده

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از يك تست جاده  ،خطا موجود اعالم مي شود.

دستورالعمل ها

.ca
w

w

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.
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عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
(عملکرد سيستم و تخصيص مسيرهاي واحد كنترل الکترونيکي را بر روي اتصال يا رابط ماجول(سامانه) مشاهده
نماييد)
● كد اتصال  5BCبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5BBبين قطعات  119و ، 754
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
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ag

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5BC
● كد اتصال . 5BB
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي بين محدوده هاي زير نباشد ،حسگر يا سيم كشي را تعويض نماييد:
به ميزان 2360Ωو  2360Ωدر دماي 20°C
به ميزان 290Ωو  327Ωدر دماي 80°C
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.

23A- 23

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF029
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

كليد چند كاره در وضعيت ناپايدار

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
با تغيير وضعيت اهرم انتخابگر از موقعيت  pبه موقعيت  Dو توقف در هريك از اين
موقعيت هاي اهرم خطا موجود تشخيص داده مي شود.

دستورالعمل ها

w

w

نكات ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي(كامپيوتري) از جعبه
ترمينال عمومی  Elé.1681استفاده نماييد

.ca
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از نکته ي فني مربوط به نقشه ي الکتريکي سينيك  2يا مگان  2استفاده نماييد.
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 Aپيوستگي بين  ET012 :وضعيت اهرم دنده ،نمايشگر جعبه ابزار و وضعيت اهرم دنده را با تغيير اهرم به كليه
ي حالت هاي ممکن بررسي كنيد.
 Bبراي بررسي عدم وجود فاصله يا لقي در بين اهرم خروج جعبه دنده و محور يا ميله ي كليد چند كاره ،تست 1
مربوط به بررسي فاصله و لقي موجود در خروجي اهرم جعبه دنده را مشاهده نماييد.
ـ در صورت وجود فاصله و لقي ،بررسي كنيد كه مهره ي محافظ آن محکم بسته شده باشد .در صورتي كه اين كار
موثر واقع نشد ،اهرم را تعويض نماييد.
ـ در صورت عدم وجود فاصله و لقي  ،مراحل بعدي را بررسي نماييد.
 Cواحد كنترل را تنظيم نماييد(بخش فني  ، MR370انتقال قدرت اتوماتيك  ، 23Aواحد كنترل انتقال
قدرت اتوماتيك (براي خودروي مگان) 2و بخش فني  ، MR370انتقال قدرت اتوماتيك  ، 23Aواحد كنترل
انتقال قدرت اتوماتيك(براي سينيك  )2را مشاهده نماييد).
ـ در صورت صحيح بودن تنظيمات ،روند و فرايند كاركامل است.
ـ در صورت نادرست بودن تنظيمات  ،مرحله ي بعدي را مورد بررسي قرار دهيد.
 Dتميزي  ،وضعيت و نصب كليد چند كاره را بررسي كنيد.
تنظيمات * CMFرا در وضعيت خالص بررسي كنيد (بخش فني  ، MR364انتقال قدرت اتوماتيك ، 23A
كليد چند كاره ،پياده سازي ـ تعمير مجدد (براي خودروي مگان  )2و(بخش فني  ، MR370انتقال قدرت
اتوماتيك  ، 23Aكليد چند كاره ،تنظيمات(براي سينيك  )2را مشاهده نماييد).
ـ در صورت نادرست بودن تنظيمات ،كليد چند كاره را تنظيم كنيد.
ـ در صورت عدم اشکال در تنظيمات  ،مرحله ي بعدي را بررسي كنيد.
 Eتنظيمات تيغه ي شيطانك توپي روي اهرم خروجي جعبه دنده و در بخش كنترل بيروني بدون گيره را بررسي
كنيد(اطالعيه فنی  :4194Aچشمك زن خطي نشانگر انتقال قدرت اتوماتيك را مشاهده نماييد) :
ـ در صورت نادرست بودن تنظيمات  ،تيغه ي شيطانك توپي را تنظيم نماييد.
ـ در صورتيکه در بررسي ها اشکالي مشاهده نشد ،بخش الکتريکي را بررسي كنيد.
در صورت لزوم  ،بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد

* : CMFكليد چند كاره
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها
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باتري را جدا كنيد
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت رابط  Aاتصاالت را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصاالت زير را در رابط ماجول ماده بررسي كنيد.
اهرم در وضعيت p
ـ كدهاي اتصال  5DGو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت R
ـ كدهاي اتصال  5DGو  5DKبين قطعات  119و.485
ـ كدهاي اتصال  5DHو  5DKبين قطعات  119و.485
ـ كدهاي اتصال  5DKو  5DJبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت N
ـ كدهاي اتصال  5DKو  5DHبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت D
ـ كدهاي اتصال  5DJو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورت وجود خطا و اشکال در پيوستگي ،كليد چند كاره(چند منظوره ) را تعويض كنيد

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها
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عايق كاري موجود در قطعه ي  485بين اتصاالت زير را بررسي كنيد:
اهرم در وضعيت p
● كدهاي اتصال  5DHو  5DKبين قطعات  119و.485
●كدهاي اتصال  5DJو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت N
● كدهاي اتصال  5DGو  5DKبين قطعات  119و.485
● كدهاي اتصال  5DJو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اهرم در وضعيت D
● كدهاي اتصال  5DGو  5DKبين قطعات  119و.485
● كدهاي اتصال  5DHو  5DKبين قطعات  119و.485
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
اگر عايق كاری معيوب است  ،كليد چند كاره(چند منظوره ) را تعويض كنيد
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تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كداتصال  5DGبين قطعات  119و .485
● كداتصال  5DHبين قطعات  119و .485
● كداتصال  5DJبين قطعات  119و .485
● كداتصال  5DKبين قطعات  119و .485
● اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی
الكتريكی ،سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض
كنيد..
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

مدار مبدل ميزان جريان شير(دريچه) سلونوئيدي
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

DF036
خطای موجود يا
ذخيره شده

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

w

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است
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CO.0
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دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.
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عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال ، 5AZ
● كد اتصال 5BA
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اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 10Ω ±0.2در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
23A- 27

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها
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دستورالعمل ها
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به موردي اشاره نشده است
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در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

w

منبع ولتاژ  5ولت را بر روي اتصال  5AZقطعه ي  754بررسي نماييد.
منبع ولتاژ  12ولت را بر روي اتصال  5BAقطعه ي  754بررسي نماييد.
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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DF064
خطای موجود يا
ذخيره شده

مدار نمايشگر
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

باتري را جدا كنيد.
تميزي و وضعيت اتصاالت نمايشگر اهرم دنده را بررسي كنيد.

23A

w

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

.ca
w

w

واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد.
تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
از ابزار عمومي بورنير  Elé.1681براي بررسي عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير
استفاده نماييد:
● كد اتصال  5CQبين قطعات  119و 1129
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد.

ir
e.

ag

ar

rg

در صورت عدم رفع ايراد ،با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF084
خطای موجود يا
ذخيره شده

شبکه ي مالتي پلکس

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

23A

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورت عدم رفع ايراد ،با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

مدار شير سلونوئيدي در توالي(دنباله)EVS 1
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : COمدار باز
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

DF085
خطای موجود يا
ذخيره شده

در صورت وجود خطاي ذخيره شده يا موجود مربوط به DF012منبع شير هاي
سلونوئيدي ابتدا آنها را برطرف نماييد.

w

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي شود

دستورالعمل ها

.ca
w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

ag

ar

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5AVبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AUبين قطعات  119و ، 754
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي ،سيم
كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را
تعويض كنيد.

ir
e.

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5AV
● كد اتصال . 5AU
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 40Ω ±2در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد

در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

دستورالعمل ها

در صورت وجود خطاي ذخيره شده يا موجود مربوط به DF012منبع شير هاي
سلونوئيدي ابتدا آنها را برطرف نماييد.
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

w

DF086
خطای موجود يا
ذخيره شده

مدار شير سلونوئيدي در توالي EVS 2
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

.ca
w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

ar

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5AWبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AUبين قطعات  119و ، 754

ag

اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي ،سيم
كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را
تعويض كنيد..

ir
e.

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5AW
● كد اتصال . 5AU
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 40Ω ±2در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

دستورالعمل ها

در صورت وجود خطاي ذخيره شده يا موجود مربوط به DF012منبع شير هاي
سلونوئيدي ابتدا آنها را برطرف نماييد.
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

w

DF087
خطای موجود يا
ذخيره شده

مدار شير سلونوئيدي در توالي EVS 3
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

.ca
w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

ar

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5AUبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AXبين قطعات  119و ، 754

ag

اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي ،سيم كشي:
احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض
كنيد..

ir
e.

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5AU
● كد اتصال . 5AX
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 40Ω ±2در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

دستورالعمل ها

در صورت وجود خطاي ذخيره شده يا موجود مربوط به DF012منبع شير هاي
سلونوئيدي ابتدا آنها را برطرف نماييد.
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

w

DF088
خطای موجود يا
ذخيره شده

مدار شير سلونوئيدي در توالي EVS 5
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

.ca
w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

ar

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5AUبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5DLبين قطعات  119و ، 754

ag

اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي ،سيم
كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را
تعويض كنيد..

ir
e.

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5AU
● كد اتصال . 5DL
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 40Ω ±2در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

مدار شير سلونوئيدي در توالي EVS 5
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : COمدار باز
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

DF089
خطای موجود يا
ذخيره شده

w

در صورت وجود خطاي ذخيره شده يا موجود مربوط به DF012منبع شير هاي
سلونوئيدي ابتدا آنها را برطرف نماييد.
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

دستورالعمل ها

.ca
w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

ar

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5AUبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5AYبين قطعات  119و ، 754

ag

اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي ،سيم
كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را
تعويض كنيد..

ir
e.

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5AU
● كد اتصال . 5AY
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 40Ω ±2در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF093
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

مدار كنترل هاي توالي دستي
 :DEFناهماهنگي سيگنالي
1.
1.DEF
 : CC.0مدار كوتاه اتصال بدنه
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
در هنگام تست جاده و با قرار دهي اهرم در وضعيت ( Mكنترل تك لمسي) خطا موجود
اعالم مي شود.

دستورالعمل ها

w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

.ca
w

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير را بررسي كنيد:
● كد اتصال  5FMبين قطعات  119و ، 129
● كد اتصال  5Hبين قطعات  119و ، 129
● كد اتصال  5DUبين قطعات  119و ، 129
● كد اتصال  Nبين قطعات  119و ، 129

ag

ar

درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الكتريكي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين
صورت سيم كشي را تعويض نماييد

ir
e.

در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

مدار الکترومغناطيسي قفل اهرم انتخابگر(سلکتور)
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

DF095
خطای موجود يا
ذخيره شده

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
با قرار گرفتن اهرم دنده در وضعيت Pخطا موجود اعالم مي شود.

دستورالعمل ها

w

تميزي و وضعيت اتصاالت الکترو مغناطيسي قفل اهرم دنده را كنترل نماييد.

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال عمومی
 Elé.1681استفاه نماييد.

ar

rg

.ca
w

در حالت سوئيچ باز ،ولتاژ +12Vبر روي اتصال  AP43قطعه ي  129را بررسي كنيد.
ـ باتري را جدا كنيد.
ـ فيوز  F5در واحد حفاظت و واحد سوئيچينگ و همچنين تميزي و و ضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
ـ اتصال  PPH2را در واحد حفاظت و سوئيچينگ جدا كنيد.
ـ تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
از جعبه ابزار عمومي (بورنير)  Elé.1681براي بررسي عايق كاري نسبت به زمين و پيوستگي اتصال زير استفاده نماييد:
● كد اتصال  AP43بين قطعات  129و 1337
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري(اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي،
سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشي را
تعويض نماييد.
در صورتيکه در حالت سوئيچ باز ولتاژ  +12Vدر اتصال AP43قطعه ي 129موجود اعالم نگردد ،عيب يابي را در واحد
حفاظت و سوئيچينگ به اجرا در آوريد.

ag

باتري را جدا كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد .تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
از جعبه ابزار عمومي (بورنير)  Elé.1681براي بررسي عايق كاري نسبت به زمين و پيوستگي اتصال زير استفاده نماييد:
● كد اتصال 5AUبين قطعات  119و .129
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري(اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي ،سيم
كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشي را تعويض نماييد.

ir
e.

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5AU
● كد اتصال . AP43
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري(اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي،
سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشي را
تعويض نماييد.
مقاومت الکتريکي در دماي حدود  23°Cبايد  40Ω ±4باشد.
در غير از اين موارد ،الکترومغناطيس قفل اهرم دنده را تعويض نماييد.

در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي بررسي
ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF105
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

رها كردن كالچ در هنگام عمليات توقف و قرار گيري در وضعيت سکون
 : DEFسيگنال خارج از حد باال
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
به دنبال يك تاخير  5ثانيه ايي در حالتي كه موتور روشن است خطا موجود اعالم مي شود.
حالت سکون خودرو با قرار دادن دنده و وجود يك تفاوت سرعت بيش از  384rpmبين
سرعت موتور و سرعت توربين رخ مي دهد

w

دستورالعمل ها

.ca
w

w

دستورالعمل ويژه :
اي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي(كامپيوتري) از جعبه
ترمينال عمومی  Elé.1681استفاده نماييد.
از نکته ي فني نقشه ي الکتريکي مگان  2و سينيك  2استفاده نماييد

ir
e.

ag

ar

rg

سطح روغن را در موتور و جعبه دنده(گير بوكس) بررسي كنيد.
در صورت نياز  ،سطح روغن را افزايش دهيد(بخش فني  ، MR364 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،سطوح پر كردن
روغن( براي مگان  )2و بخش فني  ، MR370 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،سطوح پر كردن و تخليه ي روغن(
براي سينيك  )2را مشاهده نماييد).
سرعت موتور را بررسي كنيد:
ـ احتمال عدم ثبات در سرعت موتور
ـ خطاهاي نمايش داده شده را بر اساس بخش ابزار عيب يابي براي واحد كنترل الکترونيکي انژكتور برطرف نماييد.
ايتدا ساير خطاها را برطرف نماييد.
سرعت توربين را بررسي كنيد:
ـ احتمال ناهماهنگي در سرعت توربين ،
ـ احتمال وجود خطا در حسگر توربين،
ـ احتمال وجود خطا در فشار روغن شير سلونوئيدي.
در حالتي كه موتور خاموش است فشار روغن را با استفاده از فرمان PR003فشار روغن بررسي كنيد :در صورتي
كه فشار بيش از مقدار  bars 0.2باشد ،حسگر فشار را تعويض نماييد.
ـ موتور را با فشار روغن جعبه دنده(گير بوكس) بين  65و  90°Cگرم كنيد .
ـ فشار خطي تحت سه وضعيت زير را اندازه گيري نماييد:

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي بررسي ديگري
راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF105
ادامه

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

w

توجه
خودرو بايد در وضعيت ساكن و توقف قرار داشته باشد :ترمز دستي روشن و پدال ترمز فشرده باشد و هيچ يك از
دستگاه هاي جانبي خودرو در حال كار كردن و اجرا نباشند( براي مثال  ،سيستم خنك كننده يا كولر خودرو)
 1سرعت موتور در هنگام در جا كار كردن
اهرم دنده را به وضعيت هاي  R, Nو  Dتغيير دهيد  ،در اين حالت ها ثبت فشار بايد بيش از  2.5barباشد.
 2سرعت موتور به ميزان 1200mrp
ـ اهرم دنده در وضعيت  ،Rثبت فشار بايد بيش از  4barباشد.
ـاهرم دنده در وضعيت  ،Dثبت فشار بايد در اولين دنده بيش از  5.5barباشد.
 3سرعت موتور به ميزان 2200mrp
ـ اهرم دنده در وضعيت  ،Rثبت فشار بايد بيش از  11barباشد.
ـاهرم دنده در وضعيت  ،Dثبت فشار بايد در اولين دنده بيش از  11barباشد.
در صورت عدم صحت ثبت فشار خطي تحت يکي از سه وضعيت ارائه شده ،حسگر فشار خطي را تعويض نماييد.
در صورت صحت ثبت فشار خطي تحت يکي از سه وضعيت ارائه شده ،اين موضوع نتيجه گرفته مي شود كه حسگر
فشار به درستي عمل مي كند.
شير سلونوئيدي تنظيم كننده ي فشار را تعويض نماييد.
در صورتيکه خطا همچنان بعد از تعويض شير سلونوئيدي تنظيم كننده ي فشار ،موجود اعالم مي گردد ،پخش
كننده ي هيدروليکي را تعويض نماييد و در هنگام تعويض ،اطالعيه فنی  :4194Aچشمك زن خطي نشانگر انتقال
قدرت اتوماتيك مربوط به تنظيمات تيغه ي شيطانك توپي را مد نظر قرار دهيد.
در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF109
خطای موجود يا
ذخيره شده

سيگنال مالتي پلکس نيروي گشتاوري يا پيچشي موتور
 :DEعدم وجود قاب هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد كنترل
F.1
1.DEF
الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

اگر خطا همچنان موجود اعالم مي گردد ،عيب يابي در سيستم انژكتور را اجرا نماييد(،17Bسوخت رسانی يا ،13B
تزريق گازوئيل(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي بررسي ديگري
راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

دستورالعمل ها

در صورت وجود خطاي ذخيره شده يا موجود مربوط به DF012منبع شير هاي
سلونوئيدي ابتدا آنها را برطرف نماييد.
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي
شود

w

DF112
خطای موجود يا
ذخيره شده

مدار شير سلونوئيدي در توالي EVS 6
 : CO.0مدار باز يا مدار كوتاه اتصال بدنه
 : CC.1مدار كوتاه به +12V

.ca
w

w

دستورالعمل ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي از جعبه ترمينال
عمومی  Elé.1681استفاه نماييد.

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

ar

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5AUبين قطعات  119و ، 754
● كد اتصال  5DMبين قطعات  119و ، 754

ag

اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الكتريكي ،سيم كشي:
احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض
كنيد..

ir
e.

اتصال ماجول يا سامانه را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ، 5AU
● كد اتصال . 5DM
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 40Ω ±2در دماي  23°Cنباشد ،شير سلونوئيدي يا دسته سيم كشي
رابط الکتريك /هيدروليك را تعويض نماييد
در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF113
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

كنترل خود تنظيم قفل مبدل

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي شود

w

در صورتي كه هريك از خطا هاي زير ذخيره شده يا موجود اعالم گردند ابتدا آنها را
برطرف نماييد:
ـ  DF003منبع حسگر آنالوگي.
ـ  DF005مدار حسگر فشار روغن.
 DF016مدار قفل شير سلونوئيدي.ـ  DF177بر افروختگي و حرارت باالي انتقال اتوماتيك.
ـDF226فشار داخلي انتقال اتوماتيك.
ـDF224سيگنال حسگر سرعت توربين

.ca
w

w

دستورالعمل ها

از نکته ي فني نقشه ي الکتريکي مگان  2و سينيك  2استفاده نماييد.

rg

كيفيت و سطح روغن جعبه دنده(گير بکس) را بررسي كنيد(بخش فني  ، MR364 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك،
سطوح پر كردن روغن( براي مگان  )2و بخش فني  ، MR370 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،تعويض روغن( براي
سينيك  )2را مشاهده نماييد).
بررسي كنيد كه جعبه دنده داراي نشتي روغن نباشد

ir
e.

ag

ar

تست نقطه ي تنظيم مبدل را انجام دهيد.
براي محل يابي موقعيت كالهك به بخش فني  ، MR364 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،سنجش فشار خطي(براي
مگان  )2و بخش فني  ، MR370 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك  ،سنجش فشار خطي(براي سينيك  )2مراجعه
نماييد.
در حالتي كه موتور خاموش است فشار روغن را با استفاده از فرمان PR003فشار روغن بررسي كنيد :در صورتي
كه فشار بيش از مقدار bars 0.2باشد ،حسگر فشار را تعويض نماييد.
ـ موتور را با فشار روغن جعبه دنده(گير بوكس) بين  65و  90°Cگرم كنيد .
ـ فشار خطي تحت سه وضعيت زير را اندازه گيري نماييد:

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF113
ادامه

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

w

توجه
خودرو بايد در وضعيت ساكن و توقف قرار داشته باشد :ترمز دستي روشن و پدال ترمز فشرده باشد و هيچ يك از
دستگاه هاي جانبي خودرو در حال كار كردن و اجرا نباشند( براي مثال  ،سيستم خنك كننده يا كولر خودرو)
 1سرعت موتور در هنگام در جا كار كردن
اهرم دنده را به وضعيت هاي  R, Nو  Dتغيير دهيد  ،در اين حالت ها ثبت فشار بايد بيش از 2.5barباشد.
 2سرعت موتور به ميزان 1200mrp
ـ اهرم دنده در وضعيت  ،Rثبت فشار بايد بيش از  4barباشد.
ـاهرم دنده در وضعيت  ،Dثبت فشار بايد در اولين دنده بيش از  5.5barباشد.
 3سرعت موتور به ميزان 2200mrp
ـ اهرم دنده در وضعيت  ،Rثبت فشار بايد بيش از  11barباشد.
ـاهرم دنده در وضعيت  ،Dثبت فشار بايد در اولين دنده بيش از  11barباشد
در صورت عدم صحت ثبت فشار خطي تحت يکي از سه وضعيت ارائه شده ،حسگر فشار خطي را تعويض نماييد.
در صورت صحت ثبت فشار خطي تحت يکي از سه وضعيت ارائه شده ،اين موضوع نتيجه گرفته مي شود كه حسگر
فشار به درستي عمل مي كند.
شير سلونوئيدي تنظيم كننده ي فشار را تعويض نماييد.
در صورتيکه خطا همچنان بعد از تعويض شير سلونوئيدي تنظيم كننده ي فشار ،موجود اعالم مي گردد ،پخش
كننده ي هيدروليکي را تعويض نماييد و در هنگام تعويض ،اطالعيه فنی  :4194Aچشمك زن خطي نشانگر انتقال
قدرت اتوماتيك مربوط به تنظيمات تيغه ي شيطانك توپي را مد نظر قرار دهيد.
در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF131
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

لغزش
1.DEF
 :Dدرسطح پايين و دائمي
EF.1
ابتدا كليه ي خطاهاي ديگر را برطرف نماييد.
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
با موجود بودن خطا وضعيت سيف مود (سيستم تعبيه شده در كارخانه) شروع به كار مي
كند .اين مرحله با دخالت راننده رخ نمي دهد.

w

دستورالعمل ها

.ca
w

w

خصوصا" بررسي كنيد كه خطايي در بخش هاي زير موجود نباشد:
ـ حسگر سرعت توربين  DF244،سيگنال حسگر سرعت توربين.
ـسيگنال سرعت خودرو  DF230،عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت خودرو.
بررسي كنيد كه ميزان فشار  "PR003فشار روغن" برابر با  21barباشد(.نقطه ي تنظيم اجباري)
قطعات داراي عيب و ايراد احتمالي:
سيلندر برده(فرعي)(ترمزها ،كالچ) يا واحد كنترل الکترونيکي.
پس از مرحله ي باال ،تميزي و وضعيت روغن جعبه دنده(گيربکس) را بررسي كنيد.

ir
e.

ag

ar

rg

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
در صورتي كه به دنبال تست جاده و مشاهده ي عيب در كيفيت تعويض هاي دنده خطا
موجود اعالم گردد.

w

DF145
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس وضعيت پدال
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

.ca
w

w

باتري را جدا كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي جعبه دنده (گير بوكس) را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي مديريت موتور را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
اگر خطا همچنان موجود اعالم مي گردد ،عيب يابي در سيستم انژكتور را اجرا نماييد( ،17Bسوخت رسانی يا
 ،13Bتزريق گازوئيل(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد
يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
e.

ag

ar

rg

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF147
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس وضعيت پدال
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

حرارت زياد يا برافروختگي انتقال قدرت اتوماتيك

DF177
خطای موجود يا
ذخيره شده

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي شود

w

در صورتي كه هريك از خطا هاي زير ذخيره شده يا موجود اعالم گردند ابتدا آنها را
برطرف نماييد:
ـ  DF003منبع حسگر آنالوگي.
ـ  DF005مدار حسگر فشار روغن.
 DF016مدار قفل شير سلونوئيدي.DF017مدار شير سلونوئيدي جريان مبدل.ـ DF223مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده(گيربکس).
ـ DF236مدار شير سلونوئيدي فشار ماجولي.
ـ DF237عدم صحت سيگنال دماي مايع خنك كننده.
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
پس از انجام يك تست جاده  ،خطا موجود اعالم مي گردد.

.ca
w

w

دستورالعمل ها

ir
e.

ag

ar

rg

درجه و سطح روغن جعبه دنده(گير بوكس) را بررسي كنيد.
در صورتيکه انجام عملياتي الزم است (بخش فني  ، MR364 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،سطوح پر كردن
روغن( براي مگان  )2و بخش فني  ، MR370 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،تعويض روغن( براي سينيك  )2را
مشاهده نماييد).
بررسي كنيد كه مبدل روغن ـ آب مسدود نشده باشد.
مقاومت الکتريکي قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
● كد اتصال ،5BC
● كد اتصال.5BB
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،A6015تعمير سيم
الكتريكي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين
صورت سيم كشي را تعويض نماييد.
مقاومت بايد در محدوده ي داده شده ي زير باشد:
 2360Ω>R>2660Ωدر دماي  20°Cو 290Ω>R> 327Ωدر دماي 80°C
در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF183
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم وجود سيگنال مالتي پلکس UCH
1.DEF1
 :DEF.روند عيب يابي شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد.

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
e.
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ar

rg
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w

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم  UCHانجام دهيد(  ، 87Bواحد ارتباط جايگاه
سرنشين را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF185
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم وجود سيگنال مالتي پلکس ESP/ABS
1.DEF1
 :DEF.روند عيب يابي شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد.

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).
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ar

rg
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w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد(  38C ، ABSرا مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF186
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم وجود سيگنال مالتي پلکس تزريق
1.DEF1
 :DEF.روند عيب يابي شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد.

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).
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w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم تزريق انجام دهيد(  ، 17Bسوخت رسانی يا
، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

فشار داخلي انتقال قدرت اتوماتيك

DF226
خطای موجود يا
ذخيره شده

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
بعد از اجراي فرمان "AC024كنترل محرک توالي "  ،خطا موجود تشخيص داده مي شود

w

در صورتي كه هريك از خطا هاي زير ذخيره شده يا موجود اعالم گردند ابتدا آنها را
برطرف نماييد:
ـ  DF003منبع حسگر آنالوگي.
ـ  DF005مدار حسگر فشار روغن.
ـ DF223مدار حسگر دماي روغن جعبه دنده(گيربکس).
ـ DF236مدار شير سلونوئيدي فشار ماجولي.
ـ DF244سيگنال حسگر سرعت توربين
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
پس از انجام يك تست جاده  ،خطا موجود اعالم مي گردد.

.ca
w

w

دستورالعمل ها

ag

ar

rg

درجه و سطح روغن جعبه دنده(گير بکس) را بررسي كنيد(بخش فني  ، MR364 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك،
سطوح پر كردن روغن( براي مگان  )2و بخش فني  ، MR370 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،تعويض روغن( براي
سينيك  )2را مشاهده نماييد).
بررسي كنيد كه جعبه دنده داراي نشتي روغن نباشد.
براي محل يابي موقعيت كالهك به بخش فني  ، MR364 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،سنجش فشار خطي(براي
مگان  )2و بخش فني  ، MR370 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك  ،سنجش فشار خطي(براي سينيك  )2مراجعه
نماييد.
در حالتي كه موتور خاموش است فشار روغن را با استفاده از فرمان PR003فشار روغن بررسي كنيد :در صورتي
كه فشار بيش از مقدار  0.2barsباشد ،حسگر فشار را تعويض نماييد

ir
e.

● موتور را با فشار روغن جعبه دنده(گير بوكس) بين  65و  90°Cگرم كنيد .
● فشار خطي تحت سه وضعيت زير را اندازه گيري نماييد:
توجه
خودرو بايد در وضعيت ساكن و توقف قرار داشته باشد :ترمز دستي روشن و پدال ترمز فشرده باشد و هيچ يك از
دستگاه هاي جانبي خودرو در حال كار كردن و اجرا نباشند( براي مثال  ،سيستم خنك كننده يا كولر خودرو)
 1سرعت موتور در هنگام در جا كار كردن
اهرم دنده را به وضعيت هاي  R, Nو  Dتغيير دهيد  ،در اين حالت ها ثبت فشار بايد بيش از 2.5barباشد.
 2سرعت موتور به ميزان 1200mrp
ـ اهرم دنده در وضعيت  ،Rثبت فشار بايد بيش از  4barباشد.
ـاهرم دنده در وضعيت  ،Dثبت فشار بايد در اولين دنده بيش از  5.5barباشد.
 3سرعت موتور به ميزان 2200mrp
ـ اهرم دنده در وضعيت  ،Rثبت فشار بايد بيش از  11barباشد.
ـاهرم دنده در وضعيت  ،Dثبت فشار بايد در اولين دنده بيش از  11barباشد
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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23A

DF226
ادامه

ir
e.
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rg
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w

w

w

در صورت عدم صحت ثبت فشار خطي تحت يکي از سه وضعيت ارائه شده ،حسگر فشار خطي را تعويض نماييد.
در صورت صحت ثبت فشار خطي تحت يکي از سه وضعيت ارائه شده ،اين موضوع نتيجه گرفته مي شود كه حسگر
فشار به درستي عمل مي كند.
شير سلونوئيدي تنظيم كننده ي فشار را تعويض نماييد.
در صورتيکه خطا همچنان بعد از تعويض شير سلونوئيدي تنظيم كننده ي فشار ،موجود اعالم مي گردد ،پخش
كننده ي هيدروليکي را تعويض نماييد و در هنگام تعويض ،اطالعيه فنی  :4194Aچشمك زن خطي نشانگر انتقال
قدرت اتوماتيك مربوط به تنظيمات تيغه ي شيطانك توپي را مد نظر قرار دهيد.
در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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23A

DF227
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس پدال ترمز UCH
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).
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در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم  UCHانجام دهيد(  ، 87Bواحد ارتباط جايگاه
سرنشين را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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23A

دستورالعمل ها

ـ عدم صحت سيگنال مالتي پلكس سرعت عرضي : ABS
سيگنال به صورت قاب(فريم) هاي مالتي پلکس از طريق واحد كنترل الکترونيکي به واحد
كنترل الکترونيکي .

w

DF228
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت دنده به عقب ABS
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد(  38C ، ABSرا مشاهده نماييد).
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rg
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w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.

23A- 54

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF228
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس ترمز ABS
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

به موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).
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در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد(  38C ، ABSرا مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.

23A- 55

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF230
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت خودرو
1.DEF1
 :DEF.عدم هماهنگي در سيگنال

در صورتي كه هريك از خطا هاي زير ذخيره شده يا موجود اعالم گردند ابتدا آنها را
برطرف نماييد:
ـ  DF240عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت راست جلو.
 DF241عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت چپ جلو.ـ  DF242عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت راست عقب.
 DF243-عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت چپ عقب

w

w

دستورالعمل ها

.ca
w

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد(  38C ، ABSرا مشاهده نماييد).
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در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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23A

عدم وجود سيگنال مالتي پلکس سرعت خودرو
1.DEF1
 :DEF.روند عيب يابي شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد.

DF231
خطای موجود يا
ذخيره شده

در صورتي كه هريك از خطا هاي زير ذخيره شده يا موجود اعالم گردند ابتدا آنها را
برطرف نماييد:
ـ  DF240عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت راست جلو.
 DF241عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت چپ جلو.ـ  DF242عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت راست عقب.
 DF243-عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت چپ عقب

w

w

دستورالعمل ها
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يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد(  38C ، ABSرا مشاهده نماييد).
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در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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DF232
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

واحد كنترل الکترونيکي
1.DEF1
 :DEF.خطا ي الکترونيکي داخلي

نكته ي ويژه :
خطاي مربوط به يك عيب الکترونيکي داخلي

دستورالعمل ها

rg

.ca
w

w

w

خطاهاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد
سوئيچ را ببنديد  ،تا پايان " ضط اطالعات درون واحدكنترل الکترونيکي "( )power –latchصبر كنيد و مجددا"
سوئيچ را باز نماييد و ارتباط را براي بار ديگر برقرار نماييد.
ولتاژ  +12Vرا بر روي اتصال  AP4قطعه ي  119بررسي نماييد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الكتريكي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين
صورت سيم كشي را تعويض نماييد.
ولتاژ  +12Vرا بر روي اتصال  Nقطعه ي  119بررسي نماييد
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري(اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الكتريكي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين
صورت سيم كشي را تعويض نماييد

ir
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ag

ar

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

*بعد از بسته شدن سوئيچ  ،چراغ هشدار به مدت چند ثانيه بطور ثابت چشمك مي زند.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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23A

واحد كنترل الکترونيکي
1.DEF1
 :DEF.خطا ي الکترونيکي داخلي

DF233
خطای موجود يا
ذخيره شده

نكته ي ويژه :
خطاي مربوط به يك عيب الکترونيکي داخلي

دستورالعمل ها

rg
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w

خطاهاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد
سوئيچ را ببنديد  ،تا پايان " ضط اطالعات درون واحدكنترل الکترونيکي "( )power –latchصبر كنيد و مجددا"
سوئيچ را باز نماييد و ارتباط را براي بار ديگر برقرار نماييد.
ولتاژ  +12Vرا بر روي اتصال  AP4قطعه ي  119بررسي نماييد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الكتريكي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين
صورت سيم كشي را تعويض نماييد.
ولتاژ  +12Vرا بر روي اتصال  Nقطعه ي  119بررسي نماييد
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري(اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الكتريكي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين
صورت سيم كشي را تعويض نماييد

ir
e.

ag

ar

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

*بعد از بسته شدن سوئيچ  ،چراغ هشدار به مدت چند ثانيه بطور ثابت چشمك مي زند.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF234
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

واحد كنترل الکترونيکي
1.DEF1
 :DEF.خطا ي الکترونيکي داخلي

نكته ي ويژه :
خطاي مربوط به يك عيب الکترونيکي داخلي

دستورالعمل ها

rg

.ca
w

w

w

خطاهاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد
سوئيچ را ببنديد  ،تا پايان " ضط اطالعات درون واحدكنترل الکترونيکي "( )power –latchصبر كنيد و مجددا"
سوئيچ را باز نماييد و ارتباط را براي بار ديگر برقرار نماييد.
ولتاژ  +12Vرا بر روي اتصال  AP4قطعه ي  119بررسي نماييد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الكتريكي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين
صورت سيم كشي را تعويض نماييد.
ولتاژ  +12Vرا بر روي اتصال  Nقطعه ي  119بررسي نماييد
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري(اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الكتريكي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين
صورت سيم كشي را تعويض نماييد

ir
e.

ag

ar

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

*بعد از بسته شدن سوئيچ  ،چراغ هشدار به مدت چند ثانيه بطور ثابت چشمك مي زند.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
23A- 60

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

دستورالعمل ها

شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
در صورتيکه خطا به دنبال يك تست جاده و عدم كارايي در عملکرد جا گذاري دنده ظاهر
گردد.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

w

DF235
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس وضعيت پدال
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس )

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم تزريق سوخت انجام دهيد(  ، 17Bسوخت
رسانی يا ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

جا گذاري دنده  :نيروي آني كه با فشار ناگهاني و سخت پدال سرعت به سمت پايين آزاد مي گردد.
پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF236
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت موتور
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس )

دستورالعمل ها

موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم تزريق سوخت انجام دهيد(  ، 17Bسوخت
رسانی يا ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF237
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال دماي خنك كننده
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم تزريق سوخت انجام دهيد(  ، 17Bسوخت
رسانی يا ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF238
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس نيروي خام گشتاور موتور
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس )

دستورالعمل ها

موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم تزريق سوخت انجام دهيد(  ، 17Bسوخت
رسانی يا ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF239
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس نيروي واقعي گشتاور موتور
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
1.DEF1
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس )

دستورالعمل ها

موردي اشاره نشده است.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم تزريق سوخت انجام دهيد(  ، 17Bسوخت
رسانی يا ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF240
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت راست جلو
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

سيگنال سرعت چرخ سمت راست جلو براي واحد كنترل الکترونيکي انتقال اتوماتيك.

w

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).
در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد( 38C ،ABSرا مشاهده نماييد)

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF241
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت چپ جلو
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

سيگنال سرعت چرخ سمت چپ جلو براي واحد كنترل الکترونيکي انتقال اتوماتيك.

w

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
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ag

ar

rg

.ca
w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد( 38C ،ABSرا مشاهده نماييد)

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF242
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت راست عقب
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

سيگنال سرعت چرخ سمت راست جلو براي واحد كنترل الکترونيکي انتقال اتوماتيك.

w

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).
در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد( 38C ،ABSرا مشاهده نماييد)

ir
e.

ag

ar

rg
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w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF243
خطای موجود يا
ذخيره شده

عدم صحت سيگنال مالتي پلکس سرعت چرخ سمت چپ عقب
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

سيگنال سرعت چرخ سمت راست جلو براي واحد كنترل الکترونيکي انتقال اتوماتيك.

w

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).
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در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم انجام دهيد( 38C ،ABSرا مشاهده نماييد)

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

DF244
خطای موجود يا
ذخيره شده

23A

سيگنال حسگر سرعت توربين
1.DEF1
 :DEF.قطع ارتباط
2.DEF1
 :DEF.عدم وجود سيگنال
شرايط به كار بردن روش هاي عيب يابي بر روي خطاي ذخيره شده :
خطا با روشن شدن موتور و قرار گيري اهرم دنده در وضعيت  Pظاهر مي شود.

دستورالعمل ها

.ca
w

w

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيد و تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
در صورت لزوم بخش هاي مورد نظر را تعمير كنيد.

w

نكات ويژه :
براي كليه ي عملکردهاي مربوط به اتصاالت واحد كنترل الکترونيکي(كامپيوتري) از جعبه
ترمينال عمومی  Elé.1681استفاده نماييد

rg

عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را روي اتصال بدنه  ،و نسبت به +12Vاتصاالت زير را بررسي
كنيد:
● كد اتصال  5DAبين قطعات  119و ،1017
●كد اتصال  5DBبين قطعات  119و . 1017
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( بهكتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..

ir
e.

ag

ar

اتصال ماجول را وصل كنيد.
مقاومت قطعه ي  1017بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●كد اتصال ،5DA
● كد اتصال .5DB
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
در صورتي كه مقاومت الکتريکي به ميزان 300Ω ±40در دماي  23°Cنباشد ،حسگر يا دسته سيم كشي را
تعويض نماييد.

در صورت عدم رفع خطا با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح خطاها

23A

DF263
خطای موجود يا
ذخيره شده

سيگنال مالتي پلکس حداكثر نيروي گشتاور ناگهاني
1.DEF1
 :DEF.عدم وجود قاب(فريم) هاي مالتي پلکس يا عدم صحت مقادير(خطا در واحد
كنترل الکترونيکي توليد كننده ي سيگنال يا خطا در اتصال خط مالتي پلکس)

دستورالعمل ها

سيگنال حداكثر نيروي گشتاور آني براي واحد كنترل الکترونيکي انتقال اتوماتيك.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد( ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورتي كه خطا همچنان وجود دارد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

w

در صورتي كه همچنان خطا وجود دارد ،عيب يابي را برروي سيستم تزريق سوخت انجام دهيد(  ، 17Bسوخت
رسانی يا ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

ساير خطا ها را رفع كنيد.خطا هاي ذخيره شده در حافظه را پاک كنيد.
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده انجام داده و به دنبال آن با استفاده از ابزار عيب يابي
بررسي ديگري راانجام دهيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

23A

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.

1

سرعت موتور

2

سرعت توربين

3

منبع تغذيه

4

دماي روغن جعبه
دنده

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

 : PR006سرعت
موتور

.ca
w
13V> X>10V

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

 : PR008ولتاژ
تغذيه ي واحد
كنترل الکترونيکي
 : PR004دماي
روغن جعبه دنده

در صورت بروز مشکل،به توضيح
140°C>X>40°C
اين پارامتر مراجعه نماييد.

 :PR001دماي
خنك كننده

در صورت بروز مشکل،به توضيح
120°C>X>40°C
اين پارامتر مراجعه نماييد.

ar

6

فشار روغن

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

rg

5

دماي مايع خنك
كننده

 :PR007سرعت
توربين

w

رديف

عملكرد

عيب يابي

w

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده
شده و مالحظات

ir
e.

ag

 : PR003فشار
روغن

0.2bar>X
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

23A

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

رديف

عملكرد

7

وضعيت اهرم
دنده

 Pدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Pباشد.
 Nدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيتNباشد.
 Rدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Rباشد.
 : ET012وضعيت  Dدر صورتي كه انتخابگر در
اهرم دنده
وضعيت  Dباشد.
 Mدر صورتي كه انتخابگر در در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.
وضعيت  Mباشد.
 +Mدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  +Mباشد.
 Mدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت . Mباشد.

حالت دستي

ar

rg

.ca
w

w

w

عيب يابي

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

 : ET083روغن
قديمي

بله
خير

عدم وجود روند عيب يابي براي
اين وضعيت

ir
e.

ag

8

 : ET097حالت
دستي

غير فعال
فعال  ،در صورتي كه اهرم
باشد  Mدر وضعيت

9

روغن قديمي

10

وضعيت پدال  : PR136وضعيت
پدال خام
خام

%
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

23A

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :تغيير(تعويض) دنده

 Pدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Pباشد.
 Nدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيتNباشد.
 Rدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Rباشد.
 : ET012وضعيت  Dدر صورتي كه انتخابگر در
اهرم دنده
وضعيت  Dباشد.
 Mدر صورتي كه انتخابگر در در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.
وضعيت  Mباشد.
 +Mدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  +Mباشد.
 -Mدر صورتي كه انتخابگر
در وضعيت . -Mباشد.

ag

ar

rg

.ca
w

w

1

وضعيت اهرم
دنده

عيب يابي

w

رديف

عملكرد

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

ir
e.

كليد اهرم
توالي

 : ET128كليد
اهرم توالي باال

2

3

حالت انتخاب
(سلکشن)

 : ET127كليد
اهرم توالي پايين

 :ET097حالت
دستي

غير فعال
در صورت بروز مشکل،به توضيح
فعال ،
اين حالت مراجعه نماييد.
در صورتي كه اهرم انتخابگر
در وضعيت  +Mباشد
غير فعال
در صورت بروز مشکل،به توضيح
فعال ،
اين حالت مراجعه نماييد.
در صورتي كه اهرم انتخابگر
در وضعيت  Mباشد

غير فعال
فعال ،
در صورت بروز مشکل،به توضيح
در صورتي كه اهرم انتخابگر
اين حالت مراجعه نماييد.
در وضعيت  Mباشد
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

23A

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :تغيير(تعويض) دنده (ادامه )1

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

ag

ar

rg

.ca
w

w

4

جاگذاري دنده

: ET013
جاگذاري دنده

 Rبراي دنده عقب.
1Pبراي اولين قفل.
2Pبراي دومين قفل.
3Pبراي سومين قفل.
4Pبراي چهارمين قفل.
 1Gبراي اولين لغزش.
 2Gبراي دومين لغزش.
 3Gبراي سومين لغزش.
 4Gبراي چهارمين لغزش.
 1براي اولين باز كردن
 2براي دومين باز كردن
3براي سومين باز كردن
4براي چهارمين باز كردن

عيب يابي

w

رديف

عملكرد

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

6

سرعت موتور

 : PR006سرعت
موتور

ir
e.

5

فشار روغن

 : PR003فشار
روغن

7

8

0.2bar>X
0rpm

 : PR135وضعيت
وضعيت
استاندارد پدال
استاندارد پدال
وضعيت پدال  : PR136وضعيت
پدال خام
خام

%
%
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

وضعيت سرعت  : PR124وضعيت
سرعت پدال براي
پدال براي
تعويض دنده به
تعويض دنده به
پايين
پايين
:ET021كنترل
شير سلونوئيدي در
توالي 1

فعال
غير فعال
فعال
غير فعال

:ET023كنترل
شير سلونوئيدي در
توالي3

ag

كنترل شير
سلونوئيدي

:ET024كنترل
شير سلونوئيدي در
توالي4

ir
e.

10

ar

rg

:ET022كنترل
شير سلونوئيدي در
توالي2

%

:ET025كنترل
شير سلونوئيدي در
توالي5
:ET026كنترل
شير سلونوئيدي در
توالي6

عيب يابي

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

.ca
w

عملكرد

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

w

9

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :تغيير(تعويض) دنده (ادامه )2

w

رديف

23A

فعال
غير فعال
فعال
غير فعال
فعال
غير فعال

فعال
غير فعال
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :تغيير(تعويض) دنده (ادامه )2

 :ET125كليد چند
كاره S4

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

 Pاهرم در وضعيت
باز

 :ET126كليد چند
كاره N/P

ar

 :AC024كنترل
سيستم محرک توالي

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

ابزارهاي كنترل كليه ي شير در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين فرمان مراجعه نماييد
هاي سلونوئيدي

ir
e.

ag

12

كنترل
سيستم
محرک
توالي

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

rg

كليد چند
كاره

:ET123كليد چند كاره
S2
 :ET124كليد چند
كاره
S3

.ca
w

11

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

w

عملكرد

پيغام نمايش داده شده و
پارامتر ،وضعيت
مالحظات
بررسي شده يا فعاليت

عيب يابي

w

رديف

23A
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

23A

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :كنترل فشار

.ca
w

ar

rg
ag

 : PR006سرعت
موتور

3

فشار روغن

4

ولتاژ حسگر
فشار روغن
جعبه دنده(گير
(بوكس

5

فشار مرجع

 : PR003فشار
روغن

ir
e.

2

سرعت موتور

 :PR118ولتاژ
حسگر فشار روغن
جعبه دنده(گير
بوكس)

 :PR138فشار
مرجع

w

1

جاگذاري دنده

: ET013
جاگذاري دنده

 Rبراي دنده عقب.
1Pبراي اولين قفل.
2Pبراي دومين قفل.
3Pبراي سومين قفل.
4Pبراي چهارمين قفل.
 1Gبراي اولين لغزش.
 2Gبراي دومين لغزش.
 3Gبراي سومين لغزش.
 4Gبراي چهارمين لغزش.
 1براي اولين باز كردن
 2براي دومين باز كردن
3براي سومين باز كردن
4براي چهارمين باز كردن

عيب يابي

w

رديف

عملكرد

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

0rpm
0.2bar>X

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

5V=X

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

21bar

به موردي اشاره نشده است.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :تنظيم فشار (ادامه)

در صورت بروز مشکل،به توضيح
X =PR138-PR003
اين پارامتر مراجعه نماييد.

.ca
w

 : PR004دماي
روغن جعبه دنده

140°C>X>40°C

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

كنترل سيستم  :AC024كنترل ابزارهاي كنترل كليه ي شير در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين فرمان مراجعه نماييد
هاي سلونوئيدي
محرک توالي سيستم محرک توالي

ir
e.

ag

ar

rg

9

دماي روغن
جعبه دنده

 : PR146تفاوت
بين فشار مرجع و
فشار روغن

عيب يابي

w

6

تفاوت بين
فشار مرجع و
فشار روغن

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

w

رديف

عملكرد

7

23A
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

23A

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :قفل اهرم

 Pدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Pباشد.
 Nدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيتNباشد.
 Rدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Rباشد.
 : ET012وضعيت  Dدر صورتي كه انتخابگر در
اهرم دنده
وضعيت  Dباشد.
 Mدر صورتي كه انتخابگر در در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.
وضعيت  Mباشد.
 +Mدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  +Mباشد.
 -Mدر صورتي كه انتخابگر
در وضعيت . -Mباشد.

پدال ترمز

 : ET003كليد
چراغ ترمز (باز)

پدال ترمز

 : ET004كليد
چراغ ترمز(بسته)

ir
e.

2

ag

ar

rg

.ca
w

w

1

وضعيت اهرم
دنده

عيب يابي

w

رديف

عملكرد

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

3

4

باز ،در صورتي كه پدال ترمز
فشار داده شود.
بسته ،در صورتي كه پدال
ترمز فشرده نباشد.
باز ،در صورتي كه پدال ترمز
فشار داده شود.
بسته ،در صورتي كه پدال
ترمز فشرده نباشد.

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

كنترل سيستم  :AC024كنترل ابزارهاي كنترل كليه ي شير در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين فرمان مراجعه نماييد
هاي سلونوئيدي
محرک توالي سيستم محرک توالي

23A- 80

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :قفل كردن /باز كردن

2

نيروي
گشتاوري
محاسبه شده
ي موتور

3

سرعت موتور

4

تفاوت سرعت
توربين/موتور

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

.ca
w

1

سرعت موتور

 : PR006سرعت
موتور

عيب يابي

0Nm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

 :PR007سرعت
موتور

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

 : PR128تفاوت
سرعت توربين/موتور

0rpm

ar

rg

 :PR123نيروي
گشتاوري محاسبه
شده ي موتور

ag
 : PR126سرعت
آني توربين

ir
e.

سرعت آني
توربين

6

فشار مرجع

7

فشار روغن

w

رديف

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

w

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

عملكرد

5

23A

 :PR138فشار
مرجع
 : PR003فشار
روغن

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

21bar

به موردي اشاره نشده است.

0.2bar>X

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :قفل كردن /باز كردن

9

كنترل شير
سلونوئيدي
محرک مبدل

 :ET020كنترل
شير سلونوئيدي
محرک مبدل

10

دماي روغن
جعبه دنده

5V=X

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

فعال
غير فعال

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

rg

8

ولتاژ حسگر
فشار روغن
جعبه دنده(گير
(بوكس

 :PR118ولتاژ
حسگر فشار روغن
جعبه دنده(گير
بوكس)

.ca
w

رديف

عملكرد

140°C>X>40°C

ar

 : PR004دماي
روغن جعبه دنده

عيب يابي

w

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

w

دستورالعمل ها

23A

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

12

سيگنال داغي
زياد روغن

 :ET010سيگنال
داغي زياد روغن

13

كنترل سيستم  :AC024كنترل ابزارهاي كنترل كليه ي شير در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين فرمان مراجعه نماييد
هاي سلونوئيدي
محرک توالي سيستم محرک توالي

ir
e.

ag

11

تفاوت بين
فشار مرجع و
فشار روغن

 : PR146تفاوت
بين فشار مرجع و
فشار روغن

در صورت بروز مشکل،به توضيح
X =PR138-PR003
اين پارامتر مراجعه نماييد.

بله  ،در صورتي كه دماي
 140°C<Xروغن
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در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين وضعيت مراجعه نماييد
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

23A

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :رها سازي(خالصي) كالچ در حالت سكون

 : PR006سرعت
موتور

 Pدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Pباشد.
 Nدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيتNباشد.
 Rدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Rباشد.
 : ET012وضعيت  Dدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  Dباشد.
اهرم دنده
 Mدر صورتي كه انتخابگر در در صورت بروز مشکل،به توضيح
وضعيت  Mباشد.
اين حالت مراجعه نماييد.
 +Mدر صورتي كه انتخابگر در
وضعيت  +Mباشد.
 -Mدر صورتي كه انتخابگر
در وضعيت . -Mباشد.

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

2

وضعيت اهرم
دنده

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

w

1

سرعت موتور

عيب يابي

w

رديف

عملكرد

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

3

جاگذاري دنده

: ET013
جاگذاري دنده

 Rبراي دنده عقب.
1Pبراي اولين قفل.
2Pبراي دومين قفل.
3Pبراي سومين قفل.
4Pبراي چهارمين قفل.
 1Gبراي اولين لغزش.
 2Gبراي دومين لغزش.
 3Gبراي سومين لغزش.
 4Gبراي چهارمين لغزش.
 1براي اولين باز كردن
 2براي دومين باز كردن
3براي سومين باز كردن
4براي چهارمين باز كردن
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در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

پدال ترمز

 : ET004كليد
چراغ ترمز(بسته)

باز ،در صورتي كه پدال ترمز
فشار داده شود.
بسته ،در صورتي كه پدال
ترمز فشرده نباشد.

عيب يابي

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

كنترل سيستم  :AC024كنترل ابزارهاي كنترل كليه ي شير در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين فرمان مراجعه نماييد
هاي سلونوئيدي
محرک توالي سيستم محرک توالي

ir
e.

ag

ar

3

پدال ترمز

 : ET003كليد
چراغ ترمز (باز)

باز ،در صورتي كه پدال ترمز
فشار داده شود.
بسته ،در صورتي كه پدال
ترمز فشرده نباشد.

rg

2

عملكرد

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

.ca
w

1

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :رها سازي(خالصي) كالچ در حالت سكون (ادامه)

w

رديف

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

w

دستورالعمل ها

23A
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

دستورالعمل ها

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :خزش با سرعت درجا

0.2bar>X

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

 : PR003فشار
روغن
 : ET004دماي
روغن جعبه دنده

.ca
w

باز ،در صورتي كه پدال ترمز
فشار داده شود.
بسته ،در صورتي كه پدال
ترمز فشرده نباشد.

 :PR105سرعت
خودرو

rg

دماي روغن
جعبه دنده

عيب يابي

4

سرعت موتور

 : PR006سرعت
موتور

0mph

ar

3

سرعت خودرو

w

1

فشار روغن

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

w

رديف

عملكرد

2

23A

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.
در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

5

سرعت موتور

 :PR007سرعت
موتور

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

6

تفاوت سرعت
توربين/موتور

 :PR128تفاوت
سرعت توربين/موتور

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

ir
e.

ag

0rpm

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسي تطبيقي

%

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين پارامتر مراجعه نماييد.

 : PR135وضعيت
وضعيت
استاندارد پدال
استاندارد پدال

پدال ترمز

پدال ترمز

 : ET003كليد
چراغ ترمز (باز)

باز ،در صورتي كه پدال ترمز
فشار داده شود.
بسته ،در صورتي كه پدال
ترمز فشرده نباشد.
باز ،در صورتي كه پدال ترمز
فشار داده شود.
بسته ،در صورتي كه پدال
ترمز فشرده نباشد.

 : ET004كليد
چراغ ترمز(بسته)

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

در صورت بروز مشکل،به توضيح
اين حالت مراجعه نماييد.

ir
e.

ag

ar

9

عيب يابي

rg

8

پارامتر ،وضعيت
بررسي شده يا
فعاليت

پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

.ca
w

7

شرايط انجام بررسي  :موتور خاموش  ،سوئيچ باز.
مقادير درج شده در جدول تطبيقي زير فقط جهت نمونه ارائه شده اند.
عملكرد فرعي  :خزش با سرعت درجا (ادامه)

w

رديف

عملكرد

فقط پس از يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي  ،اين بررسي تطبيقي را انجام دهيد( عدم
وجود خطا هاي ذخيره شده يا موجود)

w

دستورالعمل ها

23A

10

جاگذاري دنده

: ET013
جاگذاري دنده

 Rبراي دنده عقب.
1Pبراي اولين قفل.
2Pبراي دومين قفل.
3Pبراي سومين قفل.
4Pبراي چهارمين قفل.
 1Gبراي اولين لغزش.
 2Gبراي دومين لغزش.
 3Gبراي سومين لغزش.
 4Gبراي چهارمين لغزش.
 1براي اولين باز كردن
 2براي دومين باز كردن
3براي سومين باز كردن
4براي چهارمين باز كردن
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اين حالت مراجعه نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ جدول خالصه وضعيت ها

ET013
ET020
ET021
ET022
ET023
ET024
ET025
ET026
ET081
ET083
ET097
ET108
ET123

وضعيت اهرم دنده
جاگذاري دنده

كنترل شير سلونوئيدي كنترل كننده ي جريان مبدل
كنترل شير سلونوئيدي در توالي 1
كنترل شير سلونوئيدي در توالي 2
كنترل شير سلونوئيدي در توالي 3
كنترل شير سلونوئيدي در توالي 4
كنترل شير سلونوئيدي در توالي 5

كنترل شير سلونوئيدي در توالي 6
در حالت برفي

روغن كهنه(قديمي)

حالت دستي

كاهش نيروي گشتاوري

كليد چند كارهS 2
كليد چند كارهS 3

ir
e.

ET124

سيگنال سرعت موتور

ag

ET012

سيگنال داغي زياد روغن

ar

ET011

كليد چراغ ترمز(بسته)

rg

ET010

كليد چراغ ترمز(باز)

.ca
w

ET004

منبع شير سلونوئيدي

ET125
ET126
ET127
ET128
ET157

w

ET003

عنوان نمايش شده

w

كد وضعيت
ET001

23A

كليد چند كارهS 4

كليد چند كارهN/P

كليد اهرم ترتيبي(توالي) پايين

كليد اهرم (ترتيبي)توالي باال

باز كردن اهرم دنده

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

منبع شير سلونوئيدي

ET001
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

منبع شير هاي سلونوئيدي را با اجراي فرمان  "AC024كنترل محرک توالي" به كار اندازيد(به بررسی دستورات
مراجعه نماييد).

.ca
w

w

w

اتصال رابط هيدروليك /الکتريك را جدا كنيد و موارد زير را بررسي كنيد:
● اتصال بدنه مربوط به اتصال  5AUقطعه ي  754را بررسي كنيد.
● اتصال بدنه مربوط به اتصال  5DNقطعه ي  1019را بررسي كنيد.
● اتصال بدنه مربوط به اتصال  5AZقطعه ي  754را بررسي كنيد.
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
وضعيت تغذيه شير هاي سلونوئيدي در ولتاژ " +12Vموجود" اعالم مي گردد.
در صورت عدم صحت اين وضعيت  ،توضيح خطاي  DF012منبع شير هاي سلونويئدي را به كار بگيريد

ir
e.

ag

ar

rg

در صورت عدم رفع ايراد ،با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

كليد چراغ ترمز (باز)

ET003
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

تميزي و وضعيت اتصاالت كليد چراغ ترمز را بررسي كنيد.

w

با رها كردن پدال وضعيت "باز" به نمايش در مي آيد و با عمل فشردن پدال ترمز اين وضعيت به " بسته" تغيير
مي كند.

w

وضعيت ،تنظيمات و عملكرد مناسب كليد چراغ ترمز را بررسي كنيد (.مراقب فرش كف خودرو باشيد
چون مي تواند سبب پارازيت در كليد گردد).

.ca
w

باتري را جدا كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيدوتميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
براي بررسي عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير از جعبه ابزارعمومي بورنير Elé.1681
استفادهنماييد:
●كد اتصال  5Aبين قطعات  119و160

rg

اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..

ir
e.

ag

ar

در صورتي كه وضعيت مناسب نمايش داده نشد  ،كليد را تعويض نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

كليد چراغ توقف (بسته)

ET004
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

با رها كردن پدال وضعيت " بسته" به نمايش در مي آيد و با عمل فشردن پدال ترمز اين وضعيت به " باز" تغيير
مي كند.

w

تميزي و وضعيت اتصاالت كليد چراغ ترمز را بررسي كنيد.

w

وضعيت ،تنظيمات و عملكرد مناسب كليد چراغ ترمز را بررسي كنيد (.مراقب فرش كف خودرو باشيد
چون مي تواند سبب پارازيت در كليد گردد).

.ca
w

باتري را جدا كنيد.
واحد كنترل الکترونيکي را جدا كنيدوتميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
براي بررسي عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصال زير از جعبه ابزارعمومي بورنير Elé.1681
استفادهنماييد:
●كد اتصال  5Aبين قطعات  119و160

rg

اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..

ir
e.

ag

ar

در صورتي كه وضعيت مناسب نمايش داده نشد  ،كليد را تعويض نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

سيگنال داغي زياد روغن

ET010
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

w

در اين وضعيت دماي روغن در سطحي باالتر از دماي نرمال عملکرد قرار دارد.
اين وضعيت در صورتي كه دماي روغن جعبه دنده پايين تر از 140°Cباشد " ،خير" را نمايش مي دهد.
اين وضعيت در زماني كه دماي روغن جعبه دنده باالتر تر از 140°Cباشد " ،بله" را نمايش مي دهد.

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

در صورتي كه وضعيت مناسب نمايش داده نشد  ،از توضيح خطاي  " FD177حرارت بيش از اندازه ي انتقال
قدرت اتوماتيك" استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

ET012

وضعيت اهرم دنده

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

w

وضعيت اهرم
""P"-"R"-"N"- "D

ميزي ،وضعيت و نصب كليد چند كاره ي انتقال اتوماتيك را بررسي كنيد.
تنظيمات كنترل را بررسي نماييد.
(به  MR370مكانيكی  23A ،انتقال قدرت اتوماتيك  ،واحد كنترل انتقال
قدرت اتوماتيك (براي خودروي مگان  2و سينيك  )2رجوع نماييد).

.ca
w

w

باتري را جدا كنيد.
اتصال ماجول يا سامانه را جدا كنيد و تميزي و وضعيت رابط  Aاتصاالت را بررسي
كنيد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري ( نکته
ي فني ،6015Aتعمير سيم الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير
رامشاهده نماييد) اتصال را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشي را تعويض

ir
e.

ag

ar

rg

پيوستگي اتصاالت زير را بررسي كنيد:
اهرم در وضعيت ""P
● كدهاي اتصال  5DG 5DKبين قطعات  119و .485
اهرم در وضعيت" "R
● كدهاي اتصال  5DG، 5DH، DJ 5DKبين قطعات  119و .485
اهرم در وضعيت ""N
● كد اتصال  5DHبين قطعات  119و .485
اهرم در وضعيت ""D
●كد اتصال  5DJبين قطعات  119و .485
عايق كاري نسبت به ولتاژ  +12Vرا در اتصاالت زير بررسي كنيد:
اهرم در وضعيت ""P
● كدهاي اتصال  5DH ،5DJو  5DKبين قطعات
اهرم در وضعيت ""N
● كدهاي اتصال  5DG ،5DJ 5DKبين قطعات  119و .485
اهرم در وضعيت ""D
● كدهاي اتصال  5DG ،5DH 5DKبين قطعات  119و .485
در صورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( نکته ي
فني  ، 6015Aتعمير سيم الکتريکي  ،سيم كشي  :احتياط هاي مربوط به تعمير
را مشاهده نماييد) ،سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت آن را تعويض
نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها
وضعيت اهرم دنده

تميزي و وضعيت اتصاالت ماجول اهرم توالي را بررسي نماييد.

تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي نماييد.
از جعبه ابزار عمومي بورنير Elé .1681استفاده نماييد.
عايق كاري ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:
●كد اتصال  5FMبين قطعات  119و .129
در صورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( نکته
ي فني  ، 6015Aتعمير سيم الکتريکي  ،سيم كشي  :احتياط هاي مربوط به
تعمير را مشاهده نماييد) ،سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت آن را
تعويض نماييد

ir
e.

ag

ar

rg

وضعيت اهرم به صورت
كاهش پله ايي ""+M
برحسب واحد مرجع
 " rdbl\Mو واحد مرجع
\rdblـ" M

.ca
w

w

وضعيت اهرم
""P"-"R"-"N"- "D
ادامه

كليد چند كاره را جدا كنيد.
از جعبه ابزار عمومي بورنير Elé .1681براي بررسي عايق كاري ،پيوستگي و عدم
وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير استفاده نماييد:
● كد اتصال DG5بين قطعات  119و ،485
● كد اتصال  DH5بين قطعات  119و ،485
● كد اتصال  DJ5بين قطعات  119و ،485
● كد اتصال  DK5بين قطعات  119و .485
در صورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( نکته
ي فني  ، 6015Aتعمير سيم الکتريکي  ،سيم كشي  :احتياط هاي مربوط به
تعمير را مشاهده نماييد) ،سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت آن را
تعويض نماييد

w

 ET012ادامه

23A

● كد اتصال  5Hبين قطعات  119و .129
در صورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( نکته ي
فني  ، 6015Aتعمير سيم الکتريکي  ،سيم كشي  :احتياط هاي مربوط به تعمير
را مشاهده نماييد) ،سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت آن را تعويض
نماييد.
● كد اتصال  Nبين قطعات  129و .107
در صورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( نکته ي
فني  ، 6015Aتعمير سيم الکتريکي  ،سيم كشي  :احتياط هاي مربوط به تعمير
را مشاهده نماييد) ،سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت آن را تعويض
نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

جاگذاري دنده

ET013
دستورالعمل ها

rg

.ca
w

w

 1Pبراي اولين قفل
 2Pبراي دومين قفل
 3Pبراي سومين قفل
 4Pبراي چهارمين قفل
 Rبراي معکوس (دنده عقب)
 Dبراي وضعيت پيش فرض
 Nبراي وضعيت خالص
1براي اولين باز كردن قفل
2براي دومين باز كردن قفل
3براي سومين باز كردن قفل
 4براي چهارمين باز كردن قفل
 1Gبراي اولين لغزش
 2Gبراي دومين لغزش
 3Gبراي سومين لغزش
 4Gبراي چهارمين لغزش

w

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

ar

در صورت مشاهده ي خطا در قفل مبدل ،از توضيح خطا ي  " DF016مدار قفل شير سلونوئيدي" استفاده نماييد.

ir
e.

ag

در صورتي كه منشاء خطا در جاگذاري دنده باشد  ،عيب يابي را بر روي كليد چند كاره انجام دهيد.
بررسي كنيد كه وضعيت هاي  ET125 ،ET123 ET123به درستي عمل مي كنند.
ـ "ET123كليد چند كاره."S2
ـ "ET123كليد چند كاره."S2
ـ "ET123كليد چند كاره."S2
تنظيمات كليد چند كاره را بررسي كنيد

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

شير سلونوئيدي كنترل جريان مبدل*

ET020
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

w

وضعيت فرمان شير سلونوئيدي كنترل جريان مبدل در وضعيت هاي زير " فعال" را نمايش مي دهد:
ـ دماي روغن جعبه دنده باالتر از  100°Cباشد ،
ـ سرعت موتور بيش از  2000rpmباشد .
در سايرشرايط  ،وضعيت شير سلونوئيدي " غير فعال" را نمايش مي دهد.

ar

rg

.ca
w

w

واحد كنترل الکترونيکي را جدا نماييد  .تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصاالت زير را بررسي نماييد:
●كد اتصال  5DDبين قطعات  119و ،1019
●كد اتصال  5DNبين قطعات  119و .1019
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
مقاومت الکتريکي قطعه ي  1019بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●كد اتصال ، 5DD
●كد اتصال . 5DN
مقدار مقاومت الکتريکي بايد 40Ω ±4در دماي حدود  23°Cباشد.
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..

ag

در صورتي كه مقاومت بيش از  50Ωباشد ،دسته سيم  ،اتصال واحد كنترل الکترونيکي و اتصال ماجول را بررسي
كنيد.
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در صورتي كه تغيير وضعيت فرمان دچار مشکل شده باشد ،از توضيح خطاي  "DF017مدار شير سلونوئيدي
جريان مبدل" استفاده نماييد.
* ، EVشير سلونوئيدي

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

كنترل توالي 1شير سلونوئيدي

ET021
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

rg
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w

w
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واحد كنترل الکترونيکي را جدا نماييد  .تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
پيوستگي بين مسير (تراک)  10اتصال واحد كنترل الکترونيکي و مسير (تراک)  B8اتصال ماجول را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصاالت زير را بررسي نماييد:
●كد اتصال  5AVبين قطعات  119و ،754
اگر اتصال معيوب و اگر يك روش تعمير وجود دارد ( به كتابچه فنی  ،6015Aتعمير سيم كشی الكتريكی،
سيم كشی  :هشدار برای تعميرات) ،سيم كشی را تعمير كنيد ،در غير اين صورت آن را تعويض كنيد..
مقاومت الکتريکي قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●كد اتصال ، 5AV
●كد اتصال . 5AU
مقدار مقاومت الکتريکي بايد 40Ω ±2در دماي حدود 23°Cاشد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.

ar

در صورتي كه مقاومت بيش از  50Ωباشد ،دسته سيم  ،اتصال واحد كنترل الکترونيکي و اتصال ماجول را بررسي
كنيد.
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در صورتي كه وضعيت به شکل مشخص شده عمل ننمايد ،از توضيح خطاي  "DF085مدار توالي 1شير سلونوئيدي
" استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

كنترل توالي 2شير سلونوئيدي

ET022
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

اين وضعيت با جاگذاري دنده در وضعيت" "Nيا" "2يا " "3يا" "،"4فعال" را نمايش مي دهد و در وضعيت هاي ديگر
دنده " غير فعال " را به نمايش مي گذارد.
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واحد كنترل الکترونيکي را جدا نماييد  .تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصاالت زير را بررسي نماييد:
●كد اتصال  5AWبين قطعات  119و ،754
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد
مقاومت الکتريکي قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●كد اتصال ، 5AW
●كد اتصال . 5AU
مقدار مقاومت الکتريکي بايد 40Ω ±2در دماي حدود  23°می باشد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
در صورتي كه مقاومت بيش از  50Ωباشد ،دسته سيم  ،اتصال واحد كنترل الکترونيکي و اتصال ماجول را بررسي
كنيد.
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در صورتي كه وضعيت به شکل مشخص شده عمل ننمايد ،از توضيح خطاي  "DF085مدار توالي 2شير سلونوئيدي
" استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

كنترل توالي 3شير سلونوئيدي

ET023
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

اين وضعيت با جاگذاري دنده در وضعيت" "pيا" "Nيا" "، "1فعال" را نمايش مي دهد و در وضعيت هاي ديگر دنده
" غير فعال " را به نمايش مي گذارد.
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واحد كنترل الکترونيکي را جدا نماييد  .تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصاالت زير را بررسي نماييد:
●كد اتصال  5AXبين قطعات  119و ،754
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد
مقاومت الکتريکي قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●كد اتصال ، 5AX
●كد اتصال . 5AU
مقدار مقاومت الکتريکي بايد 40Ω ±2در دماي حدود  23°Cمی باشد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
در صورتي كه مقاومت بيش از  50Ωباشد ،دسته سيم  ،اتصال واحد كنترل الکترونيکي و اتصال ماجول را بررسي
كنيد.
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در صورتي كه وضعيت به شکل مشخص شده عمل ننمايد ،از توضيح خطاي  "DF085مدار توالي 3شير سلونوئيدي
" استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

كنترل توالي 4شير سلونوئيدي

ET024
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

اين وضعيت با جاگذاري دنده در وضعيت " "1يا" "، "2فعال" را نمايش مي دهد و در وضعيت هاي ديگر دنده " غير
فعال " را به نمايش مي گذارد.
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واحد كنترل الکترونيکي را جدا نماييد  .تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصاالت زير را بررسي نماييد:
●كد اتصال  5AYبين قطعات  119و ،754
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد
مقاومت الکتريکي قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●كد اتصال ، 5AU
●كد اتصال . 5AY
مقدار مقاومت الکتريکي بايد 40Ω ±2در دماي حدود  23°Cمی باشد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
در صورتي كه مقاومت بيش از  50Ωباشد ،دسته سيم  ،اتصال واحد كنترل الکترونيکي و اتصال ماجول را بررسي
كنيد.
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در صورتي كه وضعيت به شکل مشخص شده عمل ننمايد ،از توضيح خطاي  "DF085مدار توالي 4شير سلونوئيدي
" استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

ET025

23A

كنترل توالي 5شير سلونوئيدي

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

اين وضعيت با جاگذاري دنده در وضعيت " "، "1فعال" را نمايش مي دهد و در وضعيت هاي ديگر دنده " غير فعال
" را به نمايش مي گذارد.
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واحد كنترل الکترونيکي را جدا نماييد  .تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصاالت زير را بررسي نماييد:
●كد اتصال  5DLبين قطعات  119و ،754
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد
مقاومت الکتريکي قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●كد اتصال ، 5AU
●كد اتصال . 5DL
مقدار مقاومت الکتريکي بايد 40Ω ±2در دماي حدود  23°Cباشد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
در صورتي كه مقاومت بيش از  50Ωباشد ،دسته سيم  ،اتصال واحد كنترل الکترونيکي و اتصال ماجول را بررسي
كنيد.
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در صورتي كه وضعيت به شکل مشخص شده عمل ننمايد ،از توضيح خطاي  "DF085مدار توالي 5شير سلونوئيدي
" استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

ET026

23A

كنترل توالي 6شير سلونوئيدي

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

اين وضعيت با جاگذاري دنده در هر وضعيتي  "،غير فعال " را نمايش مي دهد.
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واحد كنترل الکترونيکي را جدا نماييد  .تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد.
پيوستگي اتصاالت زير را بررسي نماييد:
●كد اتصال  5DMبين قطعات  119و ،754
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد
مقاومت الکتريکي قطعه ي  754بين اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
مقدار مقاومت الکتريکي بايد 40Ω ±2در دماي حدود  23°Cمی باشد.
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.

rg

در صورتي كه مقاومت بيش از  50Ωباشد ،دسته سيم  ،اتصال واحد كنترل الکترونيکي و اتصال ماجول را بررسي
كنيد.
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در صورتي كه وضعيت به شکل مشخص شده عمل ننمايد ،از توضيح خطاي  "DF112مدار توالي6شير سلونوئيدي
" استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

حالت دستي

ET097
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

w

اين حالت وضعيت اهرم دنده را نشان مي دهد.
اين وضعيت با قرار گيري دنده در وضعيت ""M"،"+Mيا " "، "M -فعال" را نمايش مي دهد
اين وضعيت با قرار گيري دنده در وضعيت ""p"،"R"،" Nيا " " ، "Dغير فعال " را به نمايش مي گذارد.
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در صورتي كه وضعيت صحيح نمايش داده نشود ،از توضيح خطاي  "DF093مدارهاي كنترل هاي توالي دستي "
استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

23A

ET123
ET124
ET125

كليد چند كاره در توالي )S2( 2
كليد چند كاره در توالي )S3( 3
كليد چند كاره در توالي )S4( 4

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.
اتصال  S1كليد چند كاره به اين خودروي متصل نمي باشد.

باز

R

باز

بسته

N

باز

بسته

D

بسته

بسته

M

بسته

بسته

بسته
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اين وضعيت ها نشان دهنده ي كليد چند كاره براي هريك از وضعيت هاي اهرم دنده است
وضعيت كليد مي تواند " باز" يا " بسته " باشد( جدول زير را مشاهده نماييد
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در صورتي كه وضعيت به شکل مشخص شده عمل ننمايد ،از توضيح خطاي  "DF009كليد چند كاره در وضعيت
پيشگيري كننده " استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

ET127

23A

كليد اهرم(ترتيبي) توالي پايين

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

w

اين حالت وضعيت كليد اهرم توالي پايين را نشان مي دهد.
اين وضعيت با قرار گيري اهرم دنده در وضعيت " "، "M -فعال" را نمايش مي دهد
اين وضعيت با قرار گيري دنده در وضعيتي غير از" " ، "M -غير فعال " را به نمايش مي گذارد.

.ca
w

w

منبع اهرم توالي را در اتصاالت زير بررسي كنيد:
● ولتاژ +12Vبر روي اتصال  AP43قطعه ي  129بررسي نماييد ،
● اتصال بدنه خودرو را بر روي اتصال  Nقطعه ي  129بررسي نماييد .
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.

ag

ar

rg

در حالتي كه اهرم دنده در وضعيت " "Mاست  ،ولتاژ اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●اتصال بدنه خودرو را بر روي اتصال  5Hقطعه ي  129بررسي نماييد ،
● اتصال بدنه خودرو را بر روي اتصال  5FMقطعه ي  129بررسي نماييد .
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
در صورتي كه مقادير اندازه گيري شده  +12Vباشد ،اهرم توالي را تعويض نماييد.
در صورتي كه مقادير  0Vباشد ،بررسي كنيد كه وضعيت هاي اهرم دنده با صفحه نمايش جعبه ابزار در تناسب و
هماهنگي باشد.

ir
e.

در صورتي كه وضعيت درست نمايش داده نمي شود ،توضيح خطاي "DF093مدارهاي كنترل هاي توالي دستي"
استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

ET128

23A

كليد اهرم (ترتيبي)توالي باال

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

w

اين حالت وضعيت كليد اهرم توالي پايين را نشان مي دهد.
اين وضعيت با قرار گيري اهرم دنده در وضعيت " "، "M +فعال" را نمايش مي دهد
اين وضعيت با قرار گيري دنده در وضعيتي غير از" " ، "M+غير فعال " را به نمايش مي گذارد.

.ca
w

w

منبع اهرم توالي را در اتصاالت زير بررسي كنيد:
● ولتاژ +12Vبر روي اتصال  AP43قطعه ي  129بررسي نماييد ،
● اتصال بدنه خودرو را بر روي اتصال  Nقطعه ي  129بررسي نماييد .
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.

ag
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rg

در حالتي كه اهرم دنده در وضعيت " "Mاست  ،ولتاژ اتصاالت زير را اندازه گيري نماييد:
●اتصال بدنه خودرو را بر روي اتصال  5Hقطعه ي  129بررسي نماييد ،
● اتصال بدنه خودرو را بر روي اتصال  5FMقطعه ي  129بررسي نماييد .
درصورت وجود خطا در اتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
در صورتي كه مقادير اندازه گيري شده  +12Vباشد ،اهرم توالي را تعويض نماييد.
در صورتي كه مقادير  0Vباشد ،بررسي كنيد كه وضعيت هاي اهرم دنده با صفحه نمايش جعبه ابزار در تناسب و
هماهنگي باشد.

ir
e.

در صورتي كه وضعيت درست نمايش داده نمي شود ،توضيح خطاي "DF093مدارهاي كنترل هاي توالي دستي"
استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح وضعيت ها

ET157

23A

باز كردن فقل اهرم دنده

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

اين وضعيت در زماني كه اهرم دنده قفل است " فعال" را به نمايش در مي آورد و با باز كردن اهرم دنده " غير فعال
" را نمايش مي دهد.

.ca
w

w

w

اين وضعيت را در حالت هاي زير بررسي كنيد:
ـ اهرم دنده در وضعيت" ."P
ـ جعبه(پانل) ابزار نمايش دهنده ي " "Pبراي وضعيت اهرم دنده.
پدال ترمز را فشار دهيد؛ پيام در پنجره(پانل) ابزار به صورت :فشردن پدال ترمز ناپديد مي شود.
اين وضعيت با فشار دادن پدال ترمز و اجازه ي باز كردن قفل اهرم دنده " غير فعال" را نمايش مي دهد.
اين وضعيت بارها سازي پدال ترمز و قفل اهرم دنده در وضعيت " " ،"Pفعال" را نمايش مي دهد.
اين وضعيت را تنها با قرار گرفتن اهرم دنده در وضعيت" "Pمي توان بررسي نمود.

ir
e.
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در صورتي كه وضعيت درست نمايش داده نمي شود ،توضيح خطاي "DF095مدارهاي كنترل هاي توالي دستي"
استفاده نماييد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
از كاركرد مناسب تغييرهردنده به سمت باال و پايين اطمينان حاصل كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ جدول خالصه پارامترها
پارامتر ابزار عيب يابي
PR001

عنوان ابزار عيب يابي

PR003

فشار روغن

PR118
PR123
PR124
PR126
PR128
PR135
PR136
PR138

سرعت خودرو

ولتاژ حسگر فشار روغن جعبه دنده

نيروي گشتاوري محاسبه شده ي موتور

وضعيت پدال سرعت براي تعيير دنده به سمت پايين

سرعت كنوني توربين

تفاوت سرعت توربين  /موتور

وضعيت استاندارد پدال
وضعيت خام پدال
فشار مرجع

تفاوت ميان فشار مرجع و فشار روغن

ir
e.

ag

PR146

ولتاژ تغذيه ي واحد كنترل الکترونيکي

ar

PR105

سرعت توربين

rg

PR008

سرعت موتور

.ca
w

PR007

دماي روغن جعبه دنده

w

PR006

دماي مايع خنك كننده

w

PR004

23A
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR001

23A

دماي مايع خنك كننده

دستورالعمل ها

نكات ويژه :
تنها در زماني بررسي ها را به كار بگيريد كه در پارامتر ناهماهنگي مشاهده مي شود

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد) .

ir
e.

ag

ar

rg
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w

w

در صورت عدم وجود پارامتر "PR001دماي مايع خنك كننده" به توضيح پارامتر مراجعه نماييد(مگان MR366،
 ، 17Bسوخت رسانيي يا  ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR003

23A

فشار روغن

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

ir
e.

ag
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rg
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w

w

خودرو را به حالت سکون در آوريد :ترمز دستي روشن و پدال ترمز در وضعيت فشرده
مقادير فشار روغن را در ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
ـ موتور خاموش  :ثبت فشار كمتر از . 0.2bar
ـ موتور با سرعت در جا ( )~820rpmو اهرم دنده در وضعيت  Dيا  : Rثبت فشار . ~0.2bar
ـ سرعت موتور  ~1400rpmو اهرم دنده در وضعيت  Dيا  : Rثبت فشار ~2.6bar

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR004

23A

دماي روغن جعبه دنده

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

ir
e.
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rg
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w

مقادير فشار روغن را در ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
حداقل دما  40°C:ـ .
حداكثر دما . +140°C :
اين مقادير به عملکرد عادي و نرمال خودرو مربوط مي شود.

w

مقادير دماي روغن جعبه دنده بر اساس نحوه ي استفاده از خودرو متفاوت است.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR006

23A

سرعت موتور

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد) .
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rg
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w

در صورت عدم وجود پارامتر "PR006دماي مايع خنك كننده" به توضيح پارامتر مراجعه نماييد(مگان MR366،
 ، 17Bسوخت رسانيي يا  ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR007

23A

سرعت توربين

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

سرعت توربين .~681rpm
سرعت توربين ~654rpm

ir
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ag
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rg
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w

سرعت توربين را بر روي ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
اهرم دنده در وضعيت . N
دماي روغن  : 43°Cسرعت موتور ~762rpm
دماي روغن  : 45°Cسرعت موتور ~743rpm

w

سرعت توربين بر اساس دماي روغن و فشار متفاوت است.
سرعت توربين به سرعت موتور وابسته است.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
23A- 112

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR008

23A

ولتاژ منبع واحد كنترل الکترونيکي

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

يك بررسي شارژ مداري و باتري كامل را انجام دهيد( اطالعيه فنی  ، 6014Aعيب يابي شارژ مدار را مشاهده
نماييد).

w

w

واحد كنترل الکترونيکي را جدا سازيد.
تميزي و وضعيت اتصال را بررسي نماييد

.ca
w

اتصال بدنه را در اتصال  Nقطعه ي  119بررسي نماييد.
درصورت وجود خطا در اتصال و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الکتريکي ،سيم
كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت آن را تعويض
نماييد.
فيوز  30Aواحد كنترل الکترونيکي را بررسي كنيد.
فيوز تغذيه ي سوئيچ اجباري  5Aواحد كنترل الکترونيکي را بررسي كنيد.

ir
e.

ag
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rg

در حالت سوئيچ باز  ،ولتاژ  +12Vرا بر روي اتصاالت زير بررسي نماييد:
●كد اتصالBP42بين قطعات  119و ،1337
●كد اتصالAP4بين قطعات  119و . 1337
درصورت وجود خطا در هر يك از اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،A6015تعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
اتصال بدنه را در اتصاالت زير بررسي نماييد:
●كد اتصال Nبين قطعات ،119
●كد اتصال Mبين قطعات .119
واحد حفاظت و سوئيچينگ(تغيير كليد) را در صورت نياز بررسي كنيد.

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR015

23A

سرعت خودرو

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد) .

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

w

در صورت عدم وجود "PR 105سرعت خودرو" ،عيب يابي را در سيستم انجام دهيد( 38C، ABSرا مشاهده
نماييد).

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

23A

PR018
ولتاژ حسگر فشار روغن جعبه دنده
دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

w

هماهنگي الكتريكي حسگرها
پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم را در اتصاالت زير بررسي كنيد:
●كد اتصال 5Uبين قطعات 119و ، 781
●كد اتصال 5Wبين قطعات 119و ، 781
●كد اتصال 5Vبين قطعات 119و . 781
درصورت وجود خطا در هر يك از اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
در صورت صحت كليه ي اتصاالت  ،ولتاژ  +5Vروي اتصال  5Uقطعه ي  781بررسي كنيد.
درصورت وجود خطا و يا وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم الکتريکي ،سيم كشي :احتياط
هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت آن را تعويض نماييد.
در صورت صحت كليه ي اتصاالت  ،اتصال بدنه روي اتصال  5Vقطعه ي  781بررسي كنيد.
درصورت وجود خطا در هر يك از اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR123

23A

نيروي گشتاوري محاسبه شده ي موتور

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد) .
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در صورت عدم وجود پارامتر "PR123دماي مايع خنك كننده" به توضيح پارامتر مراجعه نماييد(مگان MR366،
 ، 17Bسوخت رسانيي يا  ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR124

23A

وضعيت پدال سرعت در زمان تغيير دنده به سمت پايين (سراشيبي)

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد) .
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در صورت عدم وجود پارامتر "PR124دماي مايع خنك كننده" به توضيح پارامتر مراجعه نماييد(مگان MR366،
 ، 17Bسوخت رسانيي يا  ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR126

23A

سرعت كنوني توربين

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

.ca
w

w

w

تميزي و وضعيت حسگر سرعت توربين و اتصاالت آن را بررسي كنيد.
عايق كاري  ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم نسبت زمين  ،به ولتاژ  +12Vو اتصاالت زير را بررسي كنيد:
●كد اتصال 5DAبين قطعات 119و ، 1017
●كد اتصال 5DBبين قطعات 119و . 1017
درصورت وجود خطا در هر يك از اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد
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سرعت توربين را بر روي ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
وضعيت اهرم دنده در وضعيت  Nيا . P
دماي روغن  : 43°Cسرعت توربين  ~681rpmو سرعت موتور.~743rpm
دماي روغن  : 45°Cسرعت توربين ~654rpmسرعت توربين ~743rpm

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR128

23A

تفاوت سرعت توربين /موتور

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

تميزي و وضعيت حسگر سرعت موتور و اتصاالت آن را بررسي كنيد
يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد) .

.ca
w

تميزي و وضعيت حسگر سرعت توربين و اتصاالت آن را بررسي كنيد

w

w

بعد از اين بررسي ها ،در صورت عدم وجود پارامتر "PR 006سرعت موتور" به توضيح پارامتر مراجعه نماييد(،17B
تزريق بنزين يا ،13Bتزريق گازوئيل(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).
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اين پارامتر تفاوت بين پارامتر  "PR 006سرعت موتور" و پارامتر "PR 007سرعت توربين" است.
تفاوت سرعت توربين  /موتور را با ابزار عيب يابي بررسي نماييد:
موتور در حالت در جا:
تفاوت= ~89rpm
سرعت موتور  ~743rpmو سرعت توربين ~654rpm :

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR135

23A

وضعيت استاندارد پدال

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد) .
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در صورت عدم وجود پارامتر "PR135دماي مايع خنك كننده" به توضيح پارامتر مراجعه نماييد(مگان MR366،
 ، 17Bسوخت رسانيي يا  ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR136

23A

وضعيت خام پدال

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

يك تست شبکه ي مالتي پلکس را انجام دهيد(  ، 88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد) .
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در صورت عدم وجود پارامتر "PR136دماي مايع خنك كننده" به توضيح پارامتر مراجعه نماييد(مگان MR366،
 ، 17Bسوخت رسانيي يا  ، 13Bسوخت رسانی(سوخت ديزلي) را مشاهده نماييد).

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

PR138

23A

فشار مرجع

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

فشار مرجع از طريق واحد كنترل الکترونيکي انتقال قدرت اتوماتيك تعيين مي گردد .
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مقادير فشار مرجع را در ابزار عيب يابي بررسي كنيد:
ـ موتور خاموش  :ثبت فشار .21bar
ـ موتور با سرعت در جا ( )~700rpmو اهرم دنده در وضعيت  Dيا  : Rثبت فشار . ~2.7bar
ـ سرعت موتور  ~1400rpmو اهرم دنده در وضعيت  Dيا  : Rثبت فشار ~8.9bar

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح پارامترها

23A

PR146

تفاوت بين فشار روغن و فشار مرجع

دستورالعمل ها

هيچ خطا ي موجود يا ذخيره شده ايي نبايد وجود نداشته باشد.

w

مقاديرفشار مرجع در حافظه ي واحد كنترل الکترونيکي انتقال و بر اساس نحوه ي استفاده از خودرو ذخيره مي
گردد.
فشار روغن بر اساس فشار مرجع تنظيم مي گردد  .مقادير فشار روغن بايد همواره به مقادير ارائه شده در فشار
مرجع نزديك باشد.
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اين پارامتر تفاوت بين پارامتر "PR138فشار مرجع" و پارامتر  "PR 003فشار روغن" است.
ـ موتور خاموش  :ثبت فشار مرجع.21bar
ثبت فشار روغن= 0bar
ـ موتور با سرعت در جا ( )~700rpmو اهرم دنده در وضعيت  Dيا  : Rثبت فشار. ~2.7bar
ثبت فشار روغن= ~2.6bar
ـ سرعت موتور  ~1400rpmو اهرم دنده در وضعيت  Dيا  : Rثبت فشار . ~8.9bar
ثبت فشار روغن= ~8.7bar

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ بررسی حالتهای فرمان

23A
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قبل از استفاده از اين فرمان هاي حذف سازي  ،سرعت موتور و خودرو بايد صفر باشد و اهرم انتخابگر در وضعيت
 Pيا  Nقرار گيرد.
"AC024كنترل محرک توالي"
اين فرمان توالي سلونوئيد هاي EVS 1به  EVS 6بطور همزمان فعال مي نمايد تا عملکرد مناسب آنها را بررسي
نمايد.
 "RZ004حافظه ي خطا "
اين فرمان بدنبال برنامه ريزي مجدد يا بعد از تعويض قطعات انتقال براي پاک سازي واحد كنترل الکترونيکي اتوماتيك
بصورت سازگاري خودكار مورد استفاده قرار مي گيرد.
بعد از به اجرا در آوردن اين فرمان  ،يك تست جاده با خودرويي كه قرار است به مشتري داده شود انجام دهيد.اين
مسئله بدين خاطر است كه انتقال قدرت اتوماتيك ممکن است در طول زمان برنامه هاي خود سازگاري نسبت به راه
اندازي مجدد دچار نقص فني گردد

پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شرح فرمان ها

23A

تفاوت بين فشار روغن و فشار مرجع

AC024

فيوز منبع دائمي  30Aواحد كنترل الکترونيکي را در واحد حفاظت و واحد
سوئيچينگ(تغيير كليد) بررسي كنيد.
فيوز سوئيچ اجباري  5Aواحد كنترل الکترونيکي را در واحد حفاظت و واحد
سوئيچينگ(تغيير كليد) بررسي كنيد.
در صورت لزوم فيوزها را تعويض نماييد.
تميزي و وضعيت اتصاالت را بررسي كنيد
سرعت موتور صفر و اهرم دنده در وضعيت  Pيا N

w

w

دستورالعمل ها
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w

اين فرمان اين امکان را بوجود مي آورد كه كليه ي سيستم هاي تحريك كننده ي شير سلونوئيدي انتقال قدرت
اتوماتيك عمل نمايند.
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عايق كاري  ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت مزاحم در اتصاالت زير را بررسي كنيد:
●كد اتصال 5DNبين قطعات 119و ، 1019
●كد اتصال 5BAبين قطعات 119و ،754
●كد اتصال 5AUبين قطعات 119و . 754
درصورت وجود خطا در هر يك از اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
كنترل شير سلونوئيدي : EVS1
●كد اتصال 5AVبين قطعات 119و . 754
كنترل شير سلونوئيدي : EVS2
●كد اتصال 5AWبين قطعات 119و . 754
كنترل شير سلونوئيدي : EVS3
●كد اتصال 5AXبين قطعات 119و . 754
كنترل شير سلونوئيدي : EVS4
●كد اتصال 5AYبين قطعات 119و . 754
كنترل شير سلونوئيدي : EVS5
●كد اتصال5DLبين قطعات 119و . 754
كنترل شير سلونوئيدي : EVS6
●كد اتصال 5DMبين قطعات 119و . 754
درصورت وجود خطا در هر يك از اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
ابتدا شير هاي سلونوئيدي را تست كنيد و بعد از آن خطاهاي موجود در واحد كنترل الکترونيکي را بررسي نماييد.
پس از انجام تعميرات

بررسي تطبيقي را از آغاز تکرار كنيد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ شکايات مشتري

تنها به بخش نظر مشتري بعد از عيب يابي كامل با ابزار عيب يابي و بررسي تطبيقي
رجوع كنيد.

ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي برقرار نيست

ALP 1

ايراد هاي استارت موتور

ALP 2

.ca
w

w

w

دستورالعمل ها

23A

ايرادهاي عملكرد انتقال اتوماتيك

نقص فني انتقال اتوماتيك در تغيير دنده

rg

تغييرات نامنظم در دنده

ag

ar

چراغ هاي دنده عقب كار نمي كنند
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مشاهده ي روغن در زير خودرو
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ALP 5

ALP 6
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www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

ارتباط با واحد كنترل الكترونيكي برقرار نيست

ALP 1
دستورالعمل ها

به هيچ موردي اشاره نشده است.

ابزار عيب يابي را بر روي خودروي ديگري امتحان كنيد.
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بررسي:
ـ اتصال بين ابزار عيب يابي و سوكت عيب يابي (اتصال و كابل در وضعيت مناسب)،
ـ منبع تغذيه واحد كنترل الکترونيکي،
ـ فيوزهاي موتور و اطاقك سرنشين.
بررسي كنيد كه حسگر  CLIPبا اتصاالت  BP32 ، MANو  NAMقطعه ي 225تغذيه مي گردد و هنگاميکه
هر دو چراغ قرمز چشمك زن حسگر روشن هستند به نمايش در مي آيد.
اطمينان حاصل كنيد كه حسگر  CLIPبه دهانه(پورت)  USBواحد كنترل الکترونيکي وصل است.
اطمينان حاصل كنيد كه حسگر  CLIPبه درستي با واحد كنترل الکترونيکي خودرو در ارتباط است .اين پديده را
مي توان از طريق دو ديود روشن و سبز رنگ موجود بر روي حسگر مشاهده نمود.

ar

rg

اتصاالت زير را بر روي قطعه ي  225بررسي كنيد:
●كد اتصال +( AP43تغذيه ي سوئيچ اجباري) ،
●كد اتصال +( BP32تغذيه ي باتري)،
●كد اتصال(MANاتصال بدنه) .
درصورت وجود خطا دراتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد
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اتصال واحد كنترل الکترونيکي انتقال قدرت اتوماتيك را براي بررسي عايق كاري  ،پيوستگي و عدم وجود مقاومت
مزاحم در اتصاالت زير بررسي نماييد:
●كد اتصال AP4بين قطعات 119و ،1337
●كد اتصال BP42بين قطعات 119و ،1337
●كد اتصال Nبين قطعات 119و ،107
●كد اتصال 3MTبين قطعات 119و ،120
●كد اتصال 3MSبين قطعات 119و ،120
درصورت وجود خطا دراتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد

در صورتي كه همچنان خطا موجود است با بخش پشتيباني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

ايراد در استارت(روشن كردن ) موتور

ALP 2

تنها به بخش نظر مشتري بعد از عيب يابي كامل با ابزار عيب يابي و بررسي تطبيقي
رجوع كنيد.

دستورالعمل ها

w

مطمئن گرديد گزارش ابزار عيب يابي  ،وضعيت هاي اهرم دنده و پنجره ابزار(پانل) به يك جاگذاري دنده مشابه
اشاره مي كند.
در صورت وجود ايراد  ،كابل اهرم دنده را تنظيم نماييد.

w

تنها در زمانيکه اهرم دنده در وضعيت  Pيا  Nباشد موتور روشن خواهد شد.

.ca
w

شارژ باتري و وضعيت ترمينال ها را بررسي كنيد(اكسيداسيون).
نصب كليد چند كاره و كارايي آن را بررسي كنيد.
كابل كنترل اهرم دنده را بررسي كنيد و در صورت نياز آن را تيظيم نماييد (اطالعيه فنی  ،MR364، 23Aانتقال
قدرت اتوماتيك ،كليد چند كاره ،پياده سازي و نصب مجدد (براي مگان  )2و اطالعيه فنی  ،MR370، 23Aانتقال
قدرت اتوماتيك ،كليد چند كاره ،تنظيمات(براي سينيك  )2را مشاهده نماييد).
اطمينان حاصل نماييد كه سوئيچ احتراق(سوئيچ خودرو) بدرستي كار مي كند.

rg

مدار نيرو(برق)رله ي استارتر(راه انداز) و استارتر را بررسي كنيد.

عيب يابي را بر روي سيستم انژكشن انجام دهيد.

ir
e.

ag

ar

در صورتي كه موتور همچنان روشن نمي شود  ،با بخش پشتيباني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

ايراد در عملكرد انتقال اتوماتيك

ALP3

تنها به بخش نظر مشتري بعد از عيب يابي كامل با ابزار عيب يابي و بررسي تطبيقي
رجوع كنيد.
در صورتي كه موتور با تغيير از  2/1و با سرد بودن روغن بلغزد (دماي روغن انتقال
اتوماتيك كمتر از  15°Cباشد)،شير سلونوئيدي تنظيم فشار ي را تعويض نماييد()EVM

دستورالعمل ها

w

با چرخه ALP 1كار را آغاز نماييد.

w

از ابزار عيب يابي براي بررسي بين هماهنگي بين
صفحه نمايش و وضعيت هاي اهرم دنده استفاده
نماييد(سوئيچ باز و موتور خاموش).

.ca
w

بر اساس دستورالعمل هاي داده شده تنظيمات كنترل
را انجام دهيد(نکته فني ،MR370، 23Aانتقال
اتوماتيك  ،واحد كنترل انتقال اتوماتيك(براي مگان
 2و سينيك  )2را مشاهده نماييد).

خير

آيا اين موارد در هماهنگي با يکديگر هستند؟
بله

rg

اهرم روغن و وضعيت روغن (رنگ  ،بو و غيره) را
بررسي كنيد.
آيا وضعيت روغن نشان دهنده ي يك ايراد داخلي
در انتقال اتوماتيك است؟

ag

ar

خير

بله

انتقال اتوماتيك را تعويض نماييد(نکته فني
،MR364، 23Aانتقال اتوماتيك ،پياده سازي و
نصب مجدد انتقال اتوماتيك(براي مگان  )2و(نکته
فني ،MR370، 23Aانتقال اتوماتيك  ،پياده
سازي و نصب مجدد انتقال اتوماتيك (براي سينيك
 )2را مشاهده نماييد).

ir
e.

موتور را متوقف كنيد و اطالعات فشار خطي توليد
شده از طريق حسگر فشار را بررسي كنيد
( PR003فشار روغن).
آيا مقدار فشار بيش از  0.2barاست؟

بله

خير

حسگر فشار را تعويض نماييد(نکته فني MR364،
،23Aانتقال اتوماتيك ،حسگر فشارانتقال
اتوماتيك(براي مگان  )2و(نکته فني MR370،
،23Aانتقال اتوماتيك  ،حسگر فشار انتقال اتوماتيك
(براي سينيك  ) 2را مشاهده نماييد).

A

پس از انجام تعميرات

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

ايراد در عملكرد انتقال اتوماتيك

ALP3
ادامه1

A

rg

.ca
w

w

w

سطح روغن را بررسي كنيد.
فشار روغن را با استفاده از فرمان "PR003فشار روغن " بررسي كنيد:
موتور را با دماي روغن جعبه دنده بين  60و  90°Cگرم كنيد.
فشار خطي را تحت وضعيت هاي زير اندازه بگيريد:
توجه
خودرو بايد در وضعيت ساكن و توقف قرار داشته باشد :ترمز دستي روشن و پدال ترمز فشرده باشد و هيچ يك از
دستگاه هاي جانبي خودرو در حال كار كردن و اجرا نباشند( براي مثال  ،سيستم خنك كننده يا كولر خودرو)
 1سرعت موتور در هنگام در جا كار كردن
اهرم دنده را به وضعيت هاي  R, Nو  Dتغيير دهيد  ،در اين حالت ها ثبت فشار بايد بيش از  2.5barباشد.
 2سرعت موتور به ميزان 1200mrp
ـ اهرم دنده در وضعيت  ، Rثبت فشار بايد بيش از bar 4باشد.
ـاهرم دنده در وضعيت  ،Dثبت فشار بايد در اولين دنده بيش از  5.5barباشد.
 3سرعت موتور به ميزان 2200mrp
ـ اهرم دنده در وضعيت  ،Rثبت فشار بايد بيش از  11barباشد.
ـاهرم دنده در وضعيت  ،Dثبت فشار بايد در اولين دنده بيش از 11barباشد
خير

ag

بله

ar

آيا مقادير ثبت شده با مقادير تعيين شده مطابقت دارند؟

ir
e.

شير سلونوئيدي فشار ماجولي و روغن را تعويض نماييد.
اهرم دنده را به وضعيت  Dتغيير دهيد و در زمان
بعد از تعويضبررسي را تکرار كنيد.در صورتي كه خطا
سرعت گرفتن با استفاده از فرمان "PR007
همچنان وجود دارد ،بخش كننده ي هيدروليکي و
سرعت توربين" آن را كنترل كنيد.
همه ي شير هاي سلونوئيدي را تعويض نماييد(.نکته
آيا سرعت توربين تغيير مي كند؟
فني ،MR364، 23Aانتقال اتوماتيك ،بخش كننده
خير
ي هيدروليکي انتقال اتوماتيك(براي مگان  )2و(نکته
بله
فني ،MR370، 23Aانتقال اتوماتيك  ،بخش
B
كننده ي هيدروليکي انتقال اتوماتيك (براي سينيك
انتقال اتوماتيك را تعويض نماييد(نکته فني  ) 2 MR364،را مشاهده نماييد).
،23Aانتقال اتوماتيك ،پياده سازي و نصب مجدد انتقال
اتوماتيك(براي مگان  )2و(نکته فني ،MR370، 23Aانتقال
اتوماتيك  ،پياده سازي و نصب مجدد انتقال اتوماتيك (براي
سينيك  ) 2را مشاهده نماييد).
پس از انجام تعميرات

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

ايراد در عملكرد انتقال اتوماتيك

ALP3
ادامه2

B
خير

w

براي انجام يك نقطه ي تنظيم به فرايند و دستورالعمل هاي امنيتي مراجعه نماييد تا مبدل نيروي گشتاوري
بررسي نماييد.
سرعت نظري موتور در نقطه ي تنظيم 150rpm±2300:
آيا مقدار عددي نقطه ي تنظيم نادرست است يا پارازيت داخلي در مبدل وجود داراد؟

w

خير

بله

.ca
w

يك تست جاده انجام دهيد  .سرعت خودرو را
در پنجره ابزار(پانل ابزار) و اطالعات به نمايش
در آمده بر روي ابزار عيب يابي را مشاهده
نماييد(" PR006سرعت موتور").

مبدل نيروي گشتاوري  ،شير سلونوئيدي قفل
كننده و روغن را تعويض نماييد .در صورت سوختن
روغن ،پخش كننده ي هيدروليکي و كليه ي شير
هاي سلونوئيدي را هم تعويض نماييد( نکته فني
،MR364، 23Aانتقال اتوماتيك ،بخش كننده ي
هيدروليکي انتقال اتوماتيك(براي مگان  )2و(نکته
فني ،MR370، 23Aانتقال اتوماتيك  ،بخش
كننده ي هيدروليکي انتقال اتوماتيك (براي سينيك
 ) 2را مشاهده نماييد).
در هنگام تعويض مبدل نيروي گشتاوري اطمينان
حاصل نماييد كه ميله ي واكنش به درستي به مركز
پمپ روغن وصل شده است( مركز لبه)
نکته:
در صورتيکه نقطه ي تنظيم در سطح بسيار پاييني
قرار داشته باشد  ،عدم وجود نيرو(برق) موتور را نشان
مي دهد.

rg

آيا با هر بار تغيير سرعت موتور ،تغيير در دنده هم
رخ مي دهد؟

ar

بله

ir
e.

ag

بررسي هاي انجام گرفته شواهدي دال بر وجود
خطا را نشان نمي دهند و بنظر مي آيد كه انتقال
اتوماتيك به درستي كار مي كند .اگر ايراد طبق
نظر مشتري در خودرو نمايان شد ،فرايند عيب
يابي را بطور كامل ادامه دهيد.

پس از انجام تعميرات

خير

پخش كننده ي هيدروليکي و كليه ي شير هاي سلونوئيدي را تعويض
نماييد(نکته فني ،MR364، 23Aانتقال اتوماتيك ،بخش كننده
ي هيدروليکي انتقال اتوماتيك(براي مگان  )2و(نکته فني MR370،
،23Aانتقال اتوماتيك  ،بخش كننده ي هيدروليکي انتقال اتوماتيك (براي
سينيك  ) 2را مشاهده نماييد).

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

نقص فني در انتقال اتوماتيك در هنگام تعويض(تغيير) دنده

ALP4

تنها به بخش نظر مشتري بعد از عيب يابي كامل با ابزار عيب يابي و بررسي تطبيقي
رجوع كنيد.

دستورالعمل ها

نقص هاي فني در انتقال قدرت اتوماتيك ممکن است در زمان تعويض دنده و بدون عدم ذخيرهي هيچ نوع خطايي
در واحد كنترل الکترونيکي مشاهده گردند.

ir
e.

ag

ar

rg

.ca
w

w

w

اين نقص ها مي توانند به موارد زير مربوط باشند:
ـ خطاهاي اتصال( عايق كاري  :خطايي را بوجود آورد ،مقاومت الکتريکي) در دسته سيم كنترل توالي شير
سلونوئيدي(.)EVS6 EVS1
ـ محکم بودن و وضعيت كليپ ها(گيره ها) بر روي كليه ي اتصاالت سيم كنترل شير سلونوئيدي از واحد كنترل
الکترونيکي تا هر يك از شير هاي سلونوئيدي را بررسي نماييد.
براي كشف هر نوع خطايي از فرمان " AC 024كنترل محرک هاي توالي " استفاده نماييد
ـ خطاهاي پخش كننده ي هيدروليکي(بستن شير سلونوئيدي هيروليك  ،مهرپخش كننده/صافي) كه ازكار كرد
مناسب توالي شير هاي سلونوئيدي جلوگيري مي كند.
وضعيت روغن (رنگ  ،سوخته يا سالم)  ،سطح و فشار آن  :افزايش همراه با سرعت توربين /موتور را بررسي كنيد.
ـ فقدان فشار در هنگام تعويض دنده( ترمزهاي كالچ  /نشت هاي سيلندر)
مقادير پارامترهاي زير را بر روي ابزار كليپ( )CLIPبخوانيد(وضعيت اهرم دنده  Dيا  : Rخودرو در وضعيت ساكن
و استفاده از ترمز دستي):
ـ  "PR003فشار روغن"،
ـ  "PR006سرعت موتور"،
ـ  "PR007سرعت توربين"،
ـ "PR138فشار مرجع"،
ـ  "PR008ولتاژ تغذيه ي واحد كنترل الکترونيکي".
اين پارامترها به عملکرد انتقال قدرت اتوماتيك مربوط هستند.
اگر يکي از مقادير نادرست باشد ،خطايي را كه بوجود مي آورد يادداشت كنيد.
در صورت نياز قطعه ي داراي ايراد را تعويض نماييد و بررسي را انجام دهيد

در صورتي كه خطا همچنان موجود اعالم مي گردد با بخش پشتيباني فني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

ناهماهنگي در تغييرات(تعويض هاي) دنده

ALP 5
دستورالعمل ها

يك تست شبکه ي مالتي پلکس انجام دهيد( ،88Bمالتي پلکس را مشاهده نماييد).
پارامترهاي زير را بررسي كنيد:
ـ  "PR135وضعيت استاندارد پدال"،
ـ  "PR136وضعيت خام پدال"،

w

تنها به بخش نظر مشتري بعد از عيب يابي كامل با ابزار عيب يابي و بررسي تطبيقي
رجوع كنيد.

w

تست جاده ايي را با استفاده از ابزار عيب يابي انجام دهيد و اطمينان حاصل كنيد كه وضعيت  ET013جاگذاري
دنده به خوبي عمل مي كند.

.ca
w

اگر طبق نظر مشتري خطا در زمان رها سازي پدال ترمز رخ دهد  ،بررسي كنيد كه وضعيت  ET014كليد چراغ
ترمز(بسته) ،خير است.
در غير اين صورت ،كليد چراغ ترمز و پدال ترمز را تنظيم كنيد.

اطمينان حاصل كنيد كه پنجره ي ابزار نمايش دهنده ي جاگذاري دنده با وضعيت اهرم دنده متناسب و هماهنگ
است.

rg

دسته سيم انتقال قدرت اتوماتيك را بررسي كنيد (كنترل توالي شير سلونوئيدي).
در صورت لزوم آن را تعويض نماييد.

ar

عملکرد مناسب كابل اهرم دنده را بررسي كنيد و در صورت نياز آن را تنظيم نماييد.
عملکرد مناسب كليد چند كاره را بررسي كنيد.

ir
e.

ag

در صورتي كه خطا همچنان موجود اعالم مي شود ،با بخش پشتيباني تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

عدم عملكرد چراغ هاي عقب

ALP 6

تنها به بخش نظر مشتري بعد از عيب يابي كامل با ابزار عيب يابي و بررسي تطبيقي
رجوع كنيد.

دستورالعمل ها

.ca
w

w

w

موارد زير را بررسي كنيد:
ـ وضعيت فيوز ها در .UPS
ـ وضعيت چراغ ها
ـ وضيت اتصا الت چراغ ها .در صورت لزوم آنها را تعميير كنيد.
بررسي كنيد كه اتصال بدنه در اتصاالت زير موجود باشد:
●كد اتصال MAQقطعه ي ، 172
●كد اتصال MZقطعه ي .173
درصورت وجود خطا دراتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد
سوئيچ را ببنديد و اتصال ماجول را جدا كنيد.
سوئيچ را مجددا" باز كنيد  .تغذيه ي سوئيچ اجباري  +12Vبر روي اتصال AP 11قطعه ي  485را بررسي كنيد.
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سوئيچ را ببنديد و در حاليکه اهرم دنده در وضعيت  Rقراردارد پيوستگي اتصاالت زير را بررسي كنيد:
●كد اتصال H66Pبين قطعات  485و ، 1337
●كد اتصال AP11بين قطعات  485و . 1337
درصورت وجود خطا دراتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.
تنظيم مناسب كابل اهرم دنده را بررسي كنيد و در عين حال نمايشگر پنجره ي ابزار را بررسي نماييد.
در صورت خطا در پيوستگي ،كليد چند كاره را تعويض نماييد.

ir
e.

سوئيچ را باز كنيد.
در حالي كه اهرم دنده در وضعيت"  "Rقرار دارد ،تغذيه ي سوئيچ اجباري +12Vرا بر روي اتصاالت زير بررسي
نماييد:
●كد اتصال H66Pبين قطعات  172و ، 1337
●كد اتصال H66Pبين قطعات  173و . 1337
درصورت وجود خطا دراتصال يا اتصاالت و در صورت وجود روند تعميري( اطالعيه فنی  ،6015Aتعمير سيم
الکتريکي ،سيم كشي :احتياط هاي مربوط به تعمير را مشاهده نماييد) سيم كشي را تعمير كنيد در غير اين صورت
آن را تعويض نماييد.

پس از انجام تعميرات

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
نمودار مرحله ای عيب يابي

23A

وجود روغن در زير خودرو(نشتي روغن)

ALP 7

تنها به بخش نظر مشتري بعد از عيب يابي كامل با ابزار عيب يابي و بررسي تطبيقي
رجوع كنيد.

دستورالعمل ها

w

رنگ روغن ريخته شده در زير خودرو را براي تعيين منبع نشتي بررسي نماييد(مايع انتقال قدرت اتوماتيك قرمز
است).
موتور و جعبه دنده را تميز نماييد.

.ca
w

w

سطوح روغن را در موتور و جعبه دنده بررسي نماييد.
ر صورت لزوم خودرو را باال بکشيد(بخش فني  ، MR364 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،سطوح پر كردن روغن(
براي مگان  )2و بخش فني  ، MR370 ،23Aانتقال قدرت اتوماتيك ،تعويض روغن( براي سينيك  )2را مشاهده
نماييد).
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در صورت عدم وجود نشتي در جعبه دنده ،به دنبال نشتي در اطاقك موتور باشيد.
اگر نشتي از جعبه دنده باشد:
ـ منبع نشتي را پيدا كنيد و تعييرات الزم را انجام دهيد.
ـ قطعات داراي ايراد را تعويض نماييد.
ـ سطح روغن را بررسي كنيد

پس از انجام تعميرات

تست جاده ايي را انجام دهيد و بعد از آن يك بررسي كامل با ابزار عيب يابي از سيستم را
اجرا نماييد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ تست ها

تست 1

ir
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w

w

بررسي لقي اهرم خروجي جعبه دنده

23A

23A- 136

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ تست ها
تست 1

23A

بررسي لقي اهرم خروجي جعبه دنده

rg
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اهرم سالم و نرمال:
لقي را در تيغه ي توپي دنده ثابت يك بررسي كنيد .در اين حالت بايد لقي اندكي وجود داشته باشد يا لقي در
اهرم مشاهده نگردد.
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اهرم مبدل :
لقي را در تيغه ي توپي دنده ثابت يك بررسي كنيد .در اين حالت بايد لقي اندكي وجود داشته باشد يا لقي در
اهرم مشاهده نگردد.
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انتقال قدرت اتوماتيك
عيب يابي ـ تست ها

تست 1
ادامه

23A

بررسي لقي اهرم خروجي جعبه دنده

rg
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اهرم سالم و نرمال:
لقي را در وضعيت پارک بررسي كنيد .در اين حالت لقي بايد حدود  1.5mmباشد ( اندازه گيري شده در محل
مشترک بخش توپي).
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اهرم مبدل :
لقي را در وضعيت پارک بررسي كنيد .در اين حالت لقي بايد حدود 1.5mmباشد( اندازه گيري شده در محل
مشترک بخش توپي).
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