
صفحه نشانگرها
TDB ph2 (EG/MG(

04xx :ویرایش برنامه
Vdiag No.: 08, 0C

                                                                               83A-1                                             عيب یابي - كارهاي مقدماتي
                                             83A-6                                               عيب یابي - عملکرد سيستم
                                                             83A-7                                                عيب یابي - تعویض قطعات
 83A-8                                   عيب یابي - پيکر بندی و برنامه ریزی
                                              83A-12                                        عيب یابي – جدول خالصه خطا
                                  83A-13                                             عيب یابي – بررسی  خطاها
                                      83A-20                                            عيب یابي – بررسی تطبيقی
                            83A-25                                    عيب یابي – جدول خالصه وضعيت
                       83A-26                                        عيب یابي – بررسی  وضعيت ها
                                                  83A-32                                     عيب یابي – جدول خالصه پارامتر
                                      83A-33                                          عيب یابي – بررسی  پارامترها
                                            83A-39                                      عيب یابي – جدول خالصه فرمان
                                              83A-40                                          عيب یابي – بررسی  فرمان ها
 83A-46                                                 عيب یابي – نظر مشتری
                        83A-47                       عيب یابي – نمودار مرحله اي تشخيص ایراد

تجهيزات الكتريكي8
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V9

تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از این مستند فني متعلق به رنو است.

هر گونه تأليف مجدد و یا ترجمه، حتي جزئي، این اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات یدكي بدون اجازه 
قبلي و كتبي از رنو اكيداً ممنوع مي باشد.

"روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات كه در این راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني خودرو 
كه در زمان تهيه این راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

درصورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي این راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند."
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1. کاربرد
اين مستندمربوط به عيب يابي تمام صفحه نشانگرها باتوجه به مشخصات زيراست:

2. تجهيزات مورد نياز براي عيب يابي
نوع مستند فنی

روش های عيب يابی )مستند حاضر(
Dialogys ،)سيستم كمکی عيب یابی  )تعبيه شده در ابزار عيب یابی -

نقشه های الکتریکی
- )Visu-Schéma)CD-ROM ، كاغذ.

نوع ابزارعيب يابی 
-  CLIP + سنسور

نوع ابزارموردنياز

ابزار آالت ضروری مورد نياز
مولتی متر

Ele. 1681 جعبه ترمينال عمومی                                                                       
3. يادآوری

براي عيب یابی واحدهای الکترونيکی خودرو، سوئيچ رابازكرده، درحالت عيب یابی قراردهيد )سوئيچ بازاجباري(
روش انجام عمليات

-كارت كليد خودرو را برروي كارتخوان قراردهيد،
- فشارطوالني )بيش از ۵ ثانيه( برروي دكمه استارت بدون اینکه موتور را روشن كنيد واردنمایيد،

- ابزارعيب یابي رامتصل كنيدوعمليات مورد نظر را انجام دهيد.
براي قطع تغذیه درحالت سوئيچ باز، به روش زیرعمل كنيد:

- اتصال ابزارعيب  یابی راجدا كنيد،
- دو فشاركوتاه )كمتراز۳ثانيه( روي دكمه استارت واردكنيد،

-قطع + سوئيچ بازاجباري را با خاموش شدن چراغ هاي هشدار واحدهاي كنترل الکترونيکي درصفحه نشانگرها بررسي كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ كارهاي مقدماتي

خودرو )ها(: مگان 
عملکرد مربوطه: صفحه نشانگرها

نام واحد كنترل الکترونيکی: صفحه نشانگر ها
2 سطح:

ویرایش اصلی: مگان  فاز 2
ویرایش متوسط : مگان  فاز 2

04XX : ویرایش برنامه
Vdiag: 08, 0C شماره
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خطاها
اندیاهمچنان  رفته  بين  از  یا  تاكنون  زمان  اندوازآن  ایجادشده  )خطاهادرشرایطي  شده  ذخيره  یا  اند  شده  شناسایي  موجود  یا  خطاها 

موجودهستند اماطبق شرایط حاضرعيب  یابی نشده اند(.
وضعيت موجود یاذخيرهشدهخطاها بایدبه دنبال راه اندازي ابزارعيب یابی پس از برقراري اتصال درحالت + سوئيچ باز بررسي شوند )بدون 

انجام عمليات برروي قطعات سيستم(.
براي یك خطاي موجود،روند مشخص شده درقسمت بررسي خطاها را به كار ببرید.

براي یك خطاي ذخيره شده، خطاهاي نشان داده شده را یادداشت كنيد ودستورالعملهای دفترچه را اجرا كنيد.
اگر خطا با اجراي دستورالعملها تأیيد شده است خرابي وجوددارد. ایراد را برطرف كنيد.

اگر خطا تأیيد نشده است، موارد زیر را بررسي كنيد:
-مدارها ي الکتریکي مربوط به خطا،

-اتصاالت الکتریکي این مدارها)اكسيداسيون،پایه هاي خمشده، غيره(،
-مقاومت قطعهاي كه معيوب شناسایي شده،

-وضعيت سيمها)عایق ذوب شده یاقطع شده، سایيدگي(.
بررسي تطبيقي

شرایط  نتيجه  در  مرحله  این  نميدهند.  نشان  یابی  ابزارعيب  روي  را  كه خطایي  است  اطالعاتي  تطبيقي،بررسي  بررسي  ازانجام  هدف 
زیرراممکن ميسازد:

-عيب یابی خرابيهایي كه بدون نمایش خطا هستند و ميتوانند به شکایت مشتري مربوط باشند،
-بررسي عملکرد صحيح سيستم و حصول اطمينان از عدم بروز مجدد ایراد پس از انجام تعميرات.

در این بخش روند عيب یابی براي وضعيتها، و پارامترها و شرایط بررسي آنها نشان داده ميشود.
اگروضعيت یدرست عمل نميکند یا اگر پارامتري خارج از حد مجاز است، به صفحه عيب یابی مربوطه رجوع كنيد.

اظهارات مشتري – نمودارمرحله اي تشخيص ایراد
اگربررسي باكمك ابزارعيب یابی صحيح است اماشکایت مشتري همچنان پابرجاست مشکل را طبق بخش اظهارات مشتري برطرف كنيد.

خالصه اي از نحوه دنبال کردن روند کلي به شكل فلوچارت درصفحه بعد 
موجود است.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ كارهاي مقدماتي
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4.مراحل انجام عيب يابی

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ كارهاي مقدماتي
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4 . روند عيب يابی )ادامه(
بررسي سيم کشي ها
مشكالت عيب يابی 

جداكردن اتصاالت الکتریکي و/  یا دست كاري سيم كشي ميتواند باعث حذف موقتي عامل ایراد گردد.
اندازه گيري هاي الکتریکي ولتاژ ها ،مقاومت و عایقکاریها معموالًصحيح هستند، به خصوص وقتي كه هنگام عيب یابی، خطا قابل تشخيص 

نباشد )خطاي ذخيره شده(.
بررسي ظاهري

به دنبال آسيبها در محفظه موتور و درون محفظه سرنشين خودرو باشيد.
محافظ ها، عایقکاري  ها و درستي مسيرسيم كشي ها را با دقت بررسی كنيد.

اثرات اكسيداسيون را بررسي كنيد.
بررسي فيزيكي

هنگام دستکاري سيم كشي ها ، از ابزار عيب یابی به نحوي استفاده كنيد كه بتوان تغيير وضعيت خطاها را ازحالت "ذخيره شده" به 
خطاي" موجود" تشخيص داد.

از نصب صحيح اتصاالت الکتریکي اطمينان حاصل كنيد.
فشارهاي مالیمي روي اتصاالت الکتریکي وارد كنيد.

دسته سيم راخم كنيد.
چنانچه تغيير حالتي پيش آمد، سعي كنيدكه منشأ آنرا پيدا كنيد.

آزمایش هر یك از قطعات
اتصاالت الکتریکي را جدا كنيد و حالت بستها و پایه ها و همچنين نصب صحيح آنها را بررسي نمایيد)عدم قرارگيري محل نصب روي 

قسمت عایقکاري(.
دقت كنيد كه بستها و پایه ها به خوبي در جاي خود محکم شده باشند.

دقت نمایيد كه بستها و پایه ها هنگام اتصال از جاي خود خارج نشده باشند.
فشار اتصال بستها را با استفاده یك پایه مناسب بررسي كنيد.

بررسي مقاومت
ابتدا پيوستگي خط یك املمدار را بررسي كنيد ، سپس بخش به بخش این عمل را انجام دهيد.

اتصال كوتاه به بدنه ، با اتصال 12V+ یا با یك سيم دیگر پيدا كنيد.

چنانچه خطایي بهوجودآمده ،سيم كشي را تعمير و یا تعویض كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ كارهاي مقدماتي
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5. برگه عيب يابی

این برگه هميشه در موارد زیر خواسته می شود:
● هنگام درخواست خدمات از شبکه پشتيبانی فنی، 

● برای درخواست تأیيدیه، به هنگام تعویض قطعاتی كه برای آنها داشتن تأیيدیه اجباری است، 
● پيوست برگه روی قطعات تعویضی تحت بررسی. این برگه برای بازپرداخت هزینه گارانتی الزامی است، ضمن این كه برای بررسی 

دقيقتر خرابی قطعات نيز مفيد خواهد بود.

6. دستورالعمل های ايمنی
براي پيشگيري از هرگونه آسيب جاني یا مالي، انجام هر گونه عمليات بر روي یکي از قطعات باید با رعایت اصول ایمني صورت گيرد:

_ براي جلوگيري ازكاهش كارایي و عملکرد واحد هاي كنترل الکترونيکي ، ولتاژ باتري را بررسي كنيد،
_ از ابزارهاي مناسب استفاده نمایيد ،

ـ  براي انجام كليه ي تست ها و بررسي هاي مربوط به انتقال قدرت اتوماتيك در شرایطي كه موتور روشن است خودرو را در محل تعمير 
به حالت سکون و بدون حركت درآورید.

توجه
از ابزار و روند عيب یابی متناسب با ایراد سيستم استفاده كنيد. برگه عيب یابی امکان نگهداری مسير عيب 

یابی انجام شده را فراهم می كند. در زمان ارتباط با سازنده این اطالعات ضروری می باشد.

بنابر این الزم است كه یك برگه عيب یابی را هر بار كه بخش پشتيبانی فنی یا قسمت بررس مدارک گارانتی در خواست می كند، 
پر كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ كارهاي مقدماتي
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عملكرد های صفحه نشانگر ها
صفحه نشانگر ها قادر است كه:

- با یك نشانگر عقربه ای موارد زیر را نمایش دهد:
- سرعت خودرو

- دور موتور
- اندازه سوخت

- دمای مایع خنك كننده موتور
- كنترل 20 چراغ هشدار/ نشانگر 

- نمایش موارد زیر به صورت الفبای عددی:
- كيلومتر شمار كلی و جزئی

- سطح روغن موتور
- پيغام ها )68 پيغام(

- پيغام های بدون كليد خودرو
- پيغام های هشدار

- كنترل یك هشدار دهنده صوتی چند منظوره
- هشدار دهنده صوتی برای موارد زیر بکار می رود:

- هشدار عملکرد چراغ های راهنما
- عالمت دهی برای روشن باقی ماندن چراغ ها

- هشدار برای نبستن كمر بند راننده در حين رانندگی
- هشدار برای بطور كامل بسته نبودن یك از در ها یا در صندوق عقب

- عالمت دهی برای باال بودن ترمز دستی
-   هشدار برای تجاوز از سرعت از حد مجاز، برای مدل های توليد شده برای عربستان سعودی، هنگامی كه هشدار برای سرعت باال، قانوناً الزامی باشد.

- هشدار به راننده كه در حين رانندگی سيستم  قفل خودكار درب ها فعال/ غير فعال است.

هشدار های صوتی زیر می توانند بصدا در آیند:
- روشن بودن چراغ ها 

- راهنما ها
- كنترل و نمایش پارامتر های سفر

- كيلومتر شمار جزئی
- سوخت مصرف شده

- مصرف متوسط سوخت
- مصرف لحظه ای سوخت

- مقدار مسافتی كه می توان با سوخت باقيمانده پيمود
- مسافت طی شده

- سرعت متوسط
- فواصل مسافتی تعویض روغن به كيلومتر

- فواصل زمانی تعویض روغن
- سرعت برنامه ریزی شده )چنانچه كنترل كروز و ویژگی محدود كننده سرعت موجود باشد(

- دكمه كنترل روشنایی صفحه نشانگرها: هنگام رو شن بودن چراغ ها، ميزان روشنایی صفحه نشانگر ها را می توان با دكمه ای كه بر روی صفحه 
نشانگر ها قرار گرفته، تنظيم كرد.

- چنانچه سيستم قفل ایمنی كودک كار نمی كند، هشدار دهنده صوتی به صدا در می اید و یك پيغام هشدار بر روی صفحه نشانگر ها ظاهر خواهد شد.
- در vdiag 08 )با برنامه ویرایش 040B) و vdiag 0C، صفحه نشانگر ها  قادر است با تعيين ميزان فرسایش پيش از موعد روغن موتور )مطابق 
با موتور خودرو( طول مدت تعویض روغن موتور را كنترل كند. اگر موتور این عملکرد كنترلی  تعيين فرسایش روغن موتور را دارد، مدت زمان تعویض 
روغن در ابتدا افزایش می یابد. اگر واحد كنترل الکترونيکی سيستم سوخت رسانی شرایط رانندگی را شرایط "سخت" )رانندگی در مركز شهر، ترافيك 
سنگين و غيره( تشخيص دهد، زمان تعویض روغن می تواند با سرعت بيشتری كاهش یابد. در این شرایط، صفحه نشانگر ها پيغامی نمایش خواهد 

داد كه روغن موتور باید به سرعت تعویض شود، بدون اینکه لزوما از قبل هشداری داده باشد

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ عملکرد سيستم
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تعويض، برنامه ريزی يا برنامه ريزی مجدد صفحه نشانگر ها
برای انجام هر گونه عمليات كه شامل تعویض صفحه نشانگر ها می شود، از روند پيکربندی پيروی كنيد )به بخش پيکربندی و برنامه 

ریزی مراجعه كنيد(.

تذکر مهم
همواره قبل از تعويض صفحه نشانگرها، به پارامتر های زير توجه داشته باشيد:

PR007  فواصل مسافتی تعويض روغن : مقدارحال حاضر به کيلومتر
PR008 فواصل زمانی تعويض روغن : مقدار  حال حاضر به ماه

PR009 کيلومتر شمار کلی

برای انجام هر گونه عمليات كه شامل تعویض صفحه نشانگر ها می شود، از روند پيکربندی پيروی كنيد )به بخش پيکربندی و برنامه 
ریزی مراجعه كنيد(.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ تعویض قطعات
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تذکرات
يک برنامه خواندن پيكر بندی را اجرا کنيد تا مطمئن شويد که مقادير جديد پيكر بندی توسط سيستم مورد استفاده 

قرار گرفته است.

 LC شمارهCF تذکراتترکيب بندیشماره
LC001CF018امکان روشن شدن چراغ نشانگر  در صفحه نشانگرها را می دهد. ظرفيت اندوخته
LC005CF034نوع بدنه
LC006CF035ظرفيت مخزن
LC007CF036كليد/كارت
LC008CF037ساعت
LC011CF038وجود کنترل روشنايی

LC029CF149

چنانچه خودرو مجهز به گير بکس اتوماتيك یا  گيربکس ترتيبی است، كنترل نوع گير بكس
كنيد دنده انتخاب شده بر روی صفحه نشانگرها به نمایش در می آید.

نيست،  ترتيبی  بکس  گير  یا   اتوماتيك  گيربکس  به  مجهز  خودرو  چنانچه 
كنترل كند پيغام " گير بکس را كنترل كنيد" وجود نداشته باشد )این پيغام 
برای   اتوماتيك وقتی كه صفحه نشانگر ها  نبودن قاب گير بکس  در صورت 
گيربکس اتوماتيك یا  گير بکس ترتيبی پيکر بندی شده باشد ظاهر می شود.

LC030مقدار به صورت پيش فرض تعيين می شود: مگان نوع خودرو

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ پيکر بندی و برنامه ریزی 
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 LCشمارهCF تذکراتترکيب بندیشماره

LC049نوع سوخت

بنزین: كنترل كنيد كه درجه دور موتور عدد 7000rpm را به عنوان بيشرین 
مقدار نشان می دهد.

گازوئيل: كنترل كنيد كه درجه دور موتور عدد 6000rpm را به عنوان بيشرین 
 "ON"نشانگر ،چراغ  است  باز  سوئيچ  كه  هنگامی  و   دهد  می  نشان  مقدار 

فشنگی های گرمکن گازوئيل ظاهر می شود. 
تذکر مهم

کنترل اين مطلب ضروری است تا اينكه که مشخص شود آيا گيج ها 
بدرستی عمل می کنند.

LC051CF140واحد مسافت

LC052CF141هشدار عملکرد سرعت باال- عربی  ،mph78 (Km/h 130( از  باالتر  های  سرعت  با  رانندگی  هنگام 
دهنده صوتی به صدا در خواهد آمد.

LC054CF143 واحد اندازه گيری
مصرف سوخت

- ليتر/ 100 كيلومتر )پيش فرض(- اروپا
.UK-مایل/ گالن -

- Km/l - برزیل.

LC056CF145نمایشگر فشار الستيك

شير های مخصوص را كنترل كنيد.
اگر خودرو به مانيتور فشار الستيك مجهز است: كنترل كنيد كه اگر چرخ ها 
حضور ندارند، چرخ ها در نمای كلی خودرو به نمایش در نيامده باشند و پيغام 
"حسگر های فشار وجود ندارد" بر روی صفحه نشانگر ها ظاهر نشود )این پيغام 

به عدم حضور قاب های نمایشگر فشار اشاره دارد(.

LC059CF148 روشنایی خودكار چراغ
جلو

حسگر روشنایی را كنترل كنيد.
چراغ های خودكار را قطع كنيد و كنترل كنيد پيغام "چراغ های جلو خودكار 

خاموش" نمایش داده شده است.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ پيکر بندی و برنامه ریزی 
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صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ پيکر بندی و برنامه ریزی 

 LCشمارهCF تذکراتترکيب بندیشماره
LC060CF002زبان را بوسيله پيغام كنترل نمایيد.تنظيمات زمان

LC061CF150 كنترل كروز/ محدود
كننده سرعت

محدود كننده سرعت مجهز   – چنانچه خودرو به یك عملکرد كنترل كروز 
باشد: كنترل كنيد وقتی كه دكمه كنترل كروز / محدود كننده سرعت فشرده 

شده است، چراغ نشانگر  كنترل كروز یا محدود كننده سرعت روشن شود.

LC064CF141 زنگ هشدار یادآور
این عملکرد فقط در خودرو های مجاز وجود دارد.كمربند 

LC066CF018فيلتر ذرات

LC090CF040 سيستم سيگنال سرعت
خودرو

چنانچه خودرو مجهز به ESP است:با فشردن دكمه "ESP OFF"، كنترل 
كنيد كه پيغام غير فعال شدن كنترل Traction ظاهر ميشود.

اگر خودرو مجهز به ESP نيست: كنترل كنيد كه چراغ هشدار  ESP تا ۳ 
ثانيه بعد از باز كردن سوئيچ ظاهر نشود.

LC106CF198
 vdiag 08( O.C.S.و 
ویرایش 040b برنامه و 

(vdiag 0C

 برای كنترل پيکر بندی خودرو به اطالعات قابل دسترس در پایگاه اطالعات 
اینترنتی RENULT.NET مراجعه كنيد) بر روی صفحه تعمير و نگهداری(.

2.برنامه ريزی
الف( سوئيچ  را باز كنيد.

ب(VIN را وارد كنيد از دستور VP002 VIN )VP002 ENTER VIN را وارد كنيد.( استفاده كنيد.
ج( كيلومتر شمار كلی  را برنامه ریزی كنيد از دستورVP010)Mileometer Update  VP010  بروز رسانی كيلومتر شمار كلی( 

استفاده كنيد.
با خواندن پارامتر PR009 Mileometer( PR009 كيلومتر شمار كلی( كنترل كنيد.

د( دوره تعویض روغن را بر حسب كيلومتر وارد كنيد، از دستور VP006 )VP006 Oil change frequency in km دوره تعویض 
RENULT. روغن بر حسب كيلومتر( استفاده كنيد. برای كنترل پيکر بندی خودرو به اطالعات قابل دسترس در پایگاه اطالعات اینترنتی

NET مراجعه كنيد )بر روی صفحه تعمير و نگهداری(.
در شرایطی كه سوئيچ باز و موتور خاموش است، دستور VP006 Oil change frequency in KM( VP006 دوره تعویض روغن 

بر حسب كيلومتر( را اجرا كنيد.
دوره تعویض روغن بر حسب كيلو متر را وارد كنيد.

مثال برای وارد كردن داده:
از صفحه كليد عددی CLIP استفاده كنيد،

برای نشان دادن 20000 كيلومتر عدد 20 را وارد كنيد.
یا 

برای نشان دادن ۳0000 كيلومتر عدد ۳0 را وارد كنيد.
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ويژگی های خاص نسخه انگليسی
 CF002 Language صفحه نشانگر های جدید به صورت پيش فرض بر حسب كيلومتر پيکر بندی شده است.به عالوه تركيب بندی زبان
setting )تنظيم زبان(، محاسبات زیر را انجام دهيد تا صفحه نشانگر ها این امکان را داشته باشد كه مقادیر هماهنگی ميان مسافت باقی 

مانده تا تعویض روغن بعدی و دوره مطلوب تعویض روغن نمایش دهد.
برای نمایش دوره تعویض روغن بر حسب مایل، مقدار مسافت به مایل را كه در دفترچه تعمير و نگه داری آورده شده است در عدد 10 

ضرب كرده سپس به عدد 6 تقسيم كنيد تا مقدار دقيق  دوره تعویض روغن بر حسب كيلو متر بدست آید.
پس از وارد كردن این مقدار، واحد كنترل الکترونيکی تبدیل به مایل را برای دوره تعویض روغن، به طور خودكار انجام ميدهد.

استفاده از روند زیر برای عملکرد صحيح تعيين مقدار مسافتی كه می توان با سوخت باقيمانده پيمود و دوره تعویض روغن الزامی است.
مثال:

مایل 18000 ×10=180000 سپس بر 6 تقسيم كنيد،  مایل  = 30000km )30 وارد كنيد(
با خواندن پارامتر PR007 Oil change frequency in km )دوره تعویض روغن بر حسب كيلو متر( كنترل كنيد.

 
الف(برای برنامه ریزی مسافت تعویض روغن بعدی بر حسب كيلو متر از دستور 

VP008 Distance to next oil change: current value in KM )مسافت تا  تعویض روغن بعدی: مقدار حال حاضر بر حسب 
كيلو متر( استفاده كنيد.

با خواندن پارامتر PR007 Distance to next oil change: current value in KM )مسافت تا  تعویض روغن بعدی: مقدار 
حال حاضر بر حسب كيلو متر( كنترل كنيد.

ب( برای برنامه ریزی دوره تعویض روغن بر حسب ماه از دستور 
VP007 Oil change frequency in months )دوره تعویض روغن بر حسب ماه( استفاده كنيد.

با خواندن پارامتر PR006 Oil change frequency in months )دوره تعویض روغن بر حسب ماه( كنترل كنيد.
ج( برای برنامه ریزی مسافت تعویض روغن بر حسب ماه از دستور 

VP009 oil service interval: actual value in months )مسافت تعویض روغن بر حسب ماه: مقدار حال حاضر بر حسب ماه( 
استفاده كنيد.

با خواندن پارامتر PR008 oil service interval: actual value in months )مسافت تعویض روغن بر حسب ماه: مقدار حال 
حاضر بر حسب ماه( كنترل كنيد.

د( برای برنامه ریزی فرستنده سوخت از دستور 
VP011 Fuel sender calibration )كاليبراسيون فرستنده سوخت( استفاده كنيد.

دو جزء از اطالعات باید تهيه شود:
- نوع سوخت )با خواندن پيکر بندی LC049  كنترل كنيد(.

- نشانگر ميزان سطح سوخت:
- آنالوگ)نمایشگر عقربه ای(
- دیجيتال)نمایشگر ميله ای(

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ پيکر بندی و برنامه ریزی 
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عنوان ابزار عيب يابیDCT مربوطهخطای ابزار عيب يابی
DF007
DF016
DF018
DF019

9402
9401
9405
9404

مدار فرستنده سوخت
مدار سنسور ميزان سطح روغن

صفحه نشانگرها
ولتاژ باتری

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ جدول خالصه خطا                                                                            
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DF007
خطای موجود يا

ذخيره شده

مدار فرستنده سوخت
CC.0: مداراتصال كوتاه به بدنه

CO: مدار باز 

دستورالعمل ها

شرايط الزم برای اعمال فرآيند عيب يابی به خطا های ذخيره شده:
خطا بعد از 60 ثانيه پس از باز كردن سوئيچ ظاهر شده است.

دستورالعمل ويژه :
هماهنگی ميان نمایشگر صفحه نشانگرها و پارامتر PR035 Fuel level )ميزان سطح سوخت( را 

كنترل كنيد.

COدستورالعمل ويژه:دستورالعمل ها
خطا در صورتی ظاهر می شود كه مقدار مقاومت فرستنده سوخت بيشتر از  350Ω باشد.

دسته بندی كابل های سيم كشی ميان صفحه نشانگرها و فرستنده سوخت را به منظور ایجاد تغيير در وضعيت خطا )موجود ← ذخيره 
شده( تصحيح كنيد.

 به دنبال آسيب های احتمالی در دسته بندی كابل ها بگردید و اتصال و شرایط فرستنده سوخت و اتصاالت آن را كنترل كنيد.
اگر تعمير امکان پذیر است) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 

مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.
پيوستگی اتصاالت زیر را كنترل كنيد:

پایه 2 فرستنده سوخت← پایه 1۵، كانکتور خاكستری صفحه نشانگرها
پایه 4 فرستنده سوخت← پایه 2، كانکتور خاكستری صفحه نشانگرها

اگر تعمير امکان پذیر است) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

مقاومت ميان پایه های 2 و4 فرستنده سوخت را اندازه گيری كنيد.
اگر مقدار این مقاومت مقادیر زیر نيست فرستنده سوخت را تعویض كنيد.

285Ω برای ذخيره مخزن سوخت
20Ω برای مخزن سوخت پر

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  خطاها
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DF007
ادامه

CCدستورالعمل ويژه:دستورالعمل ها
خطا در صورتی ظاهر می شود كه مقدار مقاومت فرستنده سوخت بيشتر از  350Ω باشد.

دسته بندی كابل های سيم كشی ميان صفحه نشانگرها و فرستنده سوخت را به منظور ایجاد تغيير در وضعيت خطا )موجود ← ذخيره 
شده( تصحيح كنيد.

 به دنبال آسيب های احتمالی در دسته بندی كابل ها بگردید و اتصال و شرایط فرستنده سوخت و اتصاالت آن را كنترل كنيد.
اگر تعمير امکان پذیر است) بهاطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 

مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

كانکتور فرستنده سوخت را جدا كرده و تغيير در وضعيت خطا را بررسی كنيد.
چنانچه خطا در اتصال كوتاه باقی ماند، عایق بندی و پيوستگی اتصاالت زیر را در حالت جدا بودن كانکتوركنترل كنيد:

پایه 2 فرستنده سوخت← پایه 1۵، كانکتور خاكستری صفحه نشانگرها
پایه 4 فرستنده سوخت← پایه 2، كانکتور خاكستری صفحه نشانگرها

اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

اگر خطا  تبدیل به خطای مدار باز شد، به مرحله بعدی عيب یابی بروید.

مقاومت ميان پایه های 2 و4 فرستنده سوخت را اندازه گيری كنيد.
اگر مقدار این مقاومت مقادیر زیر نيست فرستنده سوخت را تعویض كنيد.

285Ω برای ذخيره مخزن سوخت
20Ω  برای مخزن سوخت پر

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  خطاها
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DF016
خطای موجود يا

ذخيره شده

مدار سنسور سطح روغن موتور
CO: مدار باز

CC: اتصال كوتاه
. 1DEF: درست نبودن

هماهنگی ميان نمایشگر صفحه نشانگرها و ميزان سطح  روغن موتور را كنترل كنيد)در صورت نياز روغن دستورالعمل ها
اضافه كنيد(.

COندارددستورالعمل ها

به دنبال آسيب های احتمالی در دسته بندی كابل ها بگردید و اتصال و شرایط سنسور سطح روغن موتور و اتصاالت آن را كنترل كنيد.
برای  ايمنی  اقدامات  کشی،  سيم  الكتريكی،  کشی  سيم  تعمير   ،6015A فنی  اطالعيه  به   است)  پذیر  امکان  تعمير  اگر 

تعميرمراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.
عایق بندی و پيوستگی اتصاالت زیر را كنترل كنيد:

:Vdiag 44 UPC
پایه 1 سنسور سطح روغن← پایه 11، كانکتور سياه)PEM( واحد سوئيچ و حفاظت

پایه 2 سنسور سطح روغن← پایه 10، كانکتور سياه )PEM( واحد سوئيچ و حفاظت
پایه 10 اتصال صفحه نشانگرها← پایه ۵، كانکتور سياه )PEH( واحد سوئيچ و حفاظت

پایه ۳ صفحه نشانگرها← پایه 4، كانکتور سياه )PEH( واحد سوئيچ و حفاظت
:UPC Vdiag 48

پایه 1 سنسور سطح روغن← پایه 11، كانکتور MT1، واحد سوئيچ و حفاظت
پایه 2 سنسور سطح روغن← پایه 12، كانکتور MT1، واحد سوئيچ و حفاظت

پایه 10 اتصال صفحه نشانگرها← پایه 6، كانکتور CT1، واحد سوئيچ و حفاظت
پایه ۳ صفحه نشانگرها← پایه ۵، كانکتور CT1، واحد سوئيچ و حفاظت

اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

مقاومت ميان پایه های 1 و2 سنسور سطح روغن را اندازه گيری كنيد.
اگر مقدار این مقاومت بين مقادیر 3Ω و 20Ω  نيست سنسور سطح روغن را تعویض كنيد.

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

پس از انجام تعميرات
اقدام كنيد. حافظه  است،  داده شده  نشان  یابی  ابزار عيب  توسط  برطرف كردن هر خطایی كه  جهت 
كامپيوتر را پاک كنيد. یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل 

كنيد.

1.DEF
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DF016
ادامه

COندارددستورالعمل ها

به دنبال آسيب های احتمالی در دسته بندی كابل ها بگردید و اتصال و شرایط سنسور سطح روغن موتور و اتصاالت آن را كنترل كنيد.
اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 

مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

عایق بندی و پيوستگی اتصاالت زیر را كنترل كنيد:
:Vdiag 44 UPC

پایه 1 سنسور سطح روغن← پایه 11، كانکتور سياه)PEM( واحد سوئيچ و حفاظت
پایه 2 سنسور سطح روغن← پایه 10، كانکتور سياه )PEM( واحد سوئيچ و حفاظت

پایه 10 اتصال صفحه نشانگرها← پایه ۵، كانکتور سياه )PEH( واحد سوئيچ و حفاظت
پایه ۳ صفحه نشانگرها← پایه 4، كانکتور سياه )PEH( واحد سوئيچ و حفاظت

:UPC Vdiag 48
پایه 1 سنسور سطح روغن← پایه 11، كانکتور MT1، واحد سوئيچ و حفاظت
پایه 2 سنسور سطح روغن← پایه 12، كانکتور MT1، واحد سوئيچ و حفاظت

پایه 10 اتصال صفحه نشانگرها← پایه 6، كانکتور CT1، واحد سوئيچ و حفاظت
پایه ۳ صفحه نشانگرها← پایه ۵، كانکتور CT1، واحد سوئيچ و حفاظت

اگر تعمير امکان پذیر است) به  اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

مقاومت ميان پایه های 1 و2 سنسور سطح روغن را اندازه گيری كنيد.
اگر مقدار این مقاومت بين مقادیر 3Ω و 20Ω  نيست سنسور سطح روغن را تعویض كنيد.

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.
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DF018
خطای موجود يا

ذخيره شده

صفحه نشانگرها
DE  F.1: خطای كامپيوتر

دستورالعمل ها
دستورالعمل ويژه:

 یك خطای كامپيوتری هنگامی ظاهر می شود كه  صفحه نشانگرها یك ایراد كنترل كيلومتر شمار در    
EEPROM )حافظه كامپيوتر( پيدا كند. هيچ تضمينی برای درست بودن عدد كيلومتر شمار وجود ندارد.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

اقدام كنيد. حافظه پس از انجام تعميرات است،  داده شده  نشان  یابی  ابزار عيب  توسط  برطرف كردن هر خطایی كه  جهت 
كامپيوتر را پاک كنيد. یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.
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DF019
خطای موجود يا

ذخيره شده

ولتاژ باتری
DE  F.1: ولتاژ بسيار پایين

DEF.2  : ولتاژ بسيار باال
DEF.۳  : ولتاژ اضافی

ندارددستورالعمل ها

COدستورالعمل ويژه:دستورالعمل ها
خطا در صورتی ظاهر می شود كه مقدار ولتاژ باتری كمتر از  8V باشد.

دسته بندی كابل های سيم كشی ميان صفحه نشانگرها و باتری را به منظور ایجاد تغيير در وضعيت خطا )موجود ← ذخيره شده( 
تصحيح كنيد.

 به دنبال آسيب های احتمالی در دسته بندی كابل ها بگردید و اتصال و شرایط باتری و اتصاالت آن را كنترل كنيد.
اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 

مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.
شرایط باتری و مدار شارژ را كنترل كنيد ) به اطالعيه فنی 6015A، کنترل مدار شارژ مراجعه كنيد(.

شرایط اتصال بدنه ها را كنترل كنيد.
وجود ولتاژ  12V+ را بر روی پایه 1۳ صفحه نشانگرها كنترل كنيد.

اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

با باز كردن سوئيچ، وجود ولتاژ  12V+ را بر روی پایه 14 صفحه نشانگرها كنترل كنيد.
اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 

مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.
وجود اتصال بدنه را بر روی پایه 1 صفحه نشانگرها كنترل كنيد.

اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

اقدام كنيد. حافظه پس از انجام تعميرات است،  داده شده  نشان  یابی  ابزار عيب  توسط  برطرف كردن هر خطایی كه  جهت 
كامپيوتر را پاک كنيد. یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.
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DF019
ادامه

2.DEF
3.DEFدستورالعمل ويژه:دستورالعمل ها

خطا در صورتی ظاهر می شود كه مقدار ولتاژ باتری بيشتر از  16V باشد.

دسته بندی كابل های سيم كشی ميان صفحه نشانگرها و باتری را به منظور ایجاد تغيير در وضعيت خطا )موجود ← ذخيره شده( 
تصحيح كنيد.

 به دنبال آسيب های احتمالی در دسته بندی كابل ها بگردید و اتصال و شرایط باتری و اتصاالت آن را كنترل كنيد.
اگر تعمير امکان پذیر است) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 

مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.
شرایط باتری و مدار شارژ را كنترل كنيد ) به اطالعيه فنی 6015A ، کنترل مدار شارژ مراجعه كنيد(.

شرایط اتصال بدنه ها را كنترل كنيد.
وجود ولتاژ  12V+ را بر روی پایه 1۳ صفحه نشانگرها كنترل كنيد.

اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

با باز كردن سوئيچ، وجود ولتاژ  12V+ را بر روی پایه 14 صفحه نشانگرها كنترل كنيد.
اگر تعمير امکان پذیر است) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 

مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.
وجود اتصال بدنه را بر روی پایه 1 صفحه نشانگرها كنترل كنيد.

اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.
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دستورالعمل ها
این بررسی انطباقی را فقط بعد از یك بررسی كامل توسط ابزار عيب یابی، انجام دهيد.

مقادیر نشان داده شده در این بررسی انطباقی به عنوان مثال آورده شده اند.
شرایط كاربرد: موتور متوقف شده باشد، سوئيچ باز باشد.

وضعيت های واحد کنترل الكترونيكی اصلی و پارامتر ها

عيب يابي  پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

 پارامتر، وضعيت
بررسي شده يا فعاليت عملكرد رديف

در صورت اشکال، به بررسی 
 DF019 BATTERY خطا

VOLTAGE
) ولتاژ باتری( بپردازید.

11.5V<PR110<16V PR110: ولتاژ باتری

تغذیه

1

در صورت اشکال، به بررسی وضعيت 
ET002 +12V after ignition

)بعد از باز كردن سوئيچ( مراجعه كنيد.

وجود ندارد
وجود دارد   +12V : ET002

بعد از باز كردن سوئيچ 2

در صورت اشکال، به بررسی وضعيت 
ET097 Parking brake
)ترمز دستی( مراجعه كنيد.

كشيده شده
خالص شده ET097: ترمز دستی

ترمز

۳

در صورت اشکال، به بررسی وضعيت 
 ET066 Brake fluid level light

warning
)چراغ هشدار سطح روغن ترمز( 

بپردازید.

ميزان سطح روغن ترمز را 
نشان ميدهد.

وجود دارد: سطح روغن بسيار 
پایين است.

وجود ندارد: سطح روغن 
مناسب است.

ET066: چراغ هشدار                                                  
سطح روغن ترمز 4

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد 
پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

سوئيچ باز، چراغ نور پایين 
روشن.

0.3 V<PR111<7 V
PR111: ولتاژ كنترل 

كننده روشنایی روشنایی ۵

در صورت اشکال، به بررسی وضعيت 
 ET098 Driver’s seat belt

contact
)كنتاكت كمربند ایمنی راننده( بپردازید.

باز: چراغ هشدار خاموش است.
بسته: چراغ هشدار روشن 

است.

ET096: كنتاكت فشار 
روغن روغن 7

در صورت اشکال، به بررسی وضعيت 
 ET098 Driver’s seat belt
 contact and of command
 AC009 Instrument panel

.indicator lights
)كنتاكت كمربند ایمنی راننده و دستور 

AC009 چراغ های نشانگر صفحه 
نشانگر ها ( بپردازید.

وجود دارد)بسته شده(
وجود ندارد ET098: كنتاكت 

كمربند ایمنی راننده كمربند ایمنی 8
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دستورالعمل ها
این بررسی انطباقی را فقط بعد از یك بررسی كامل توسط ابزار عيب یابی، انجام دهيد.

مقادیر نشان داده شده در این بررسی انطباقی به عنوان مثال آورده شده اند.
شرایط كاربرد: موتور متوقف شده باشد، سوئيچ باز باشد.

گيج ها

عيب يابي  پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

 پارامتر، وضعيت
بررسي شده يا فعاليت عملكرد رديف

در صورت اشکال، به بررسی پارامتر 
PR115 LPG fuel level

)سطح سوخت LPG( بپردازید.

ميزان سطح سوخت در مخزن 
را نشان ميدهد.

PR115=0 I  اگرخودرو 
تجهيز نشده باشد.

PR115: سطح سوخت 
LPG

سوخت

1

در صورت اشکال، به بررسی خطای 
DF007 Fuel sender circuit
)مدار فرستنده سوخت( بپردازید.

285Ω  :در حالت ذخيره
20Ω :در حالت پر PR002: مقاومت 

فرستنده سوخت 2

 ميزان سطح سوخت در مخزن
.را نشان ميدهد PR035: سطح سوخت ۳
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دستورالعمل ها
این بررسی انطباقی را فقط بعد از یك بررسی كامل توسط ابزار عيب یابی، انجام دهيد.

مقادیر نشان داده شده در این بررسی انطباقی به عنوان مثال آورده شده اند.
شرایط كاربرد: موتور متوقف شده باشد، سوئيچ باز باشد.

نمايشگر

عيب يابي پيغام نمايش داده شده و 
مالحظات

پارامتر، وضعيت 
بررسي شده يا فعاليت عملكرد رديف

 PR099 در صورت اشکال، به بررسی پارامتر
Vehicle speed

)سرعت خودرو( بپردازید.
X mph (km/h( PR099: سرعت خودرو سرعت 

خودرو 1

 PR116 در صورت اشکال، به بررسی پارامتر
Engine speed

)دور موتور( بپردازید.
X rpm PR116: دور موتور

موتور

2

 PR027 در صورت اشکال، به بررسی پارامتر
Coolant temperature

)دمای مایع خنك كننده( بپردازید.
X ˚ C PR027: دمای مایع 

خنك كننده ۳

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد 
پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

سوئيچ باز، چراغ نور پایين 
روشن.

0.3V<PR111<7 V

PR111: ولتاژ كنترل 
كننده روشنایی

روشنایی

4

در صورت اشکال، به بررسی فرمان ها
AC009 Instrument panel warning 

lights.
)چراغ های هشدار صفحه نشانگرها( بپردازید.

چراغ های نشانگر یکی پس از 
دیگری روشن شده و روشن باقی 

می ماند.

AC009: چراغ های 
هشدار صفحه نشانگرها ۵

در صورت اشکال، به بررسی فرمان ها
AC010 lighting
)روشنایی( بپردازید.

شدت روشنایی تا  %50 و 
سپس هر بار برای ۵ ثانيه تا 

%100 شدت روشنایی بيشينه 
تغيير ميکند.

AC010: روشنایی 6

در صورت اشکال، به بررسی فرمان ها
AC008 Instrument panel needles

)عقربه های صفحه نشانگرها( بپردازید.

كنترل نشانگر عقربه ای صفحه 
نشانگرها

AC008: نشانگرهای 
عقربه ای صفحه 

نشانگرها

نشانگرهای 
عقربه ای 7

در صورت اشکال، به بررسی دستور
AC007 Display
)نمایشگر( بپردازید.

نمایشگر، مسافت و نيز مقدار 
مسافتی كه می توان با سوخت 
باقيمانده پيمود را نمایش می 

دهد.
همه نواحی نمایشگر باید به طور 

همزمان روشن شود.

AC007: نمایشگر نمایشگر 8

در صورت اشکال، به بررسی دستور
AC011 Symbol display

)نمایشگر عالئم( بپردازید.

نمایشگر عالئم وضعيت اجزاء 
در حال كار و فشار الستيك را 

نمایش ميدهد.

AC011: نمایشگر 
عالئم

نمایشگر 
عالئم 9

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی تطبيقی                                                                                     
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دستورالعمل ها
این بررسی انطباقی را فقط بعد از یك بررسی كامل توسط ابزار عيب یابی، انجام دهيد.

مقادیر نشان داده شده در این بررسی انطباقی به عنوان مثال آورده شده اند.
شرایط كاربرد: موتور متوقف شده باشد، سوئيچ باز باشد.

کيلومتر شمار

عيب يابي  پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

 پارامتر، وضعيت
 بررسي شده يا

فعاليت
عملكرد رديف

اگر همچنان خطا وجود دارد، با واحد 
پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

ميزان كيلومتر را نشان می دهد. PR009:كيلومتر شمار كيلومتر شمار 1

فاصله تا سرویس بعدی روغن در 
كيلومتر )این مقدار باید كمتر 
یا برابر با فواصل سرویس روغن 

باشد.(

PR007: فواصل 
سرویس روغن:ميزان 

جریان روغن در كيلومتر  فواصل
تعویض روغن

2

زمان باقيمانده تا سرویس  روغن 
در ماه )این مقدار باید كمتر یا 
برابر با دوره تعویض روغن باشد.(

PR008: فواصل 
سرویس روغن:ميزان 

روغن در ماه
۳

به  موتور  روغن  تعویض  دوره 
دهد. می  نمایش  را   )kms(مایل

) برای مثال: 18000 مایل
) ۳0000 كيلومتر((.

PR005: دوره 
تعویض روغن موتور به 

)kms(مایل  دوره تعویض
روغن موتور

4

ماه به  موتور  روغن  تعویض  دوره 
) برای مثال: 24 ماه(.

PR006: دوره تعویض 
روغن موتور به ماه ۵

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی تطبيقی                                                                                     
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صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی تطبيقی                                                                                     

دستورالعمل ها
این بررسی انطباقی را فقط بعد از یك بررسی كامل توسط ابزار عيب یابی، انجام دهيد.

مقادیر نشان داده شده در این بررسی انطباقی به عنوان مثال آورده شده اند.
شرایط كاربرد: موتور متوقف شده باشد، سوئيچ باز باشد.

نمايشگر

عيب يابي  پيغام نمايش داده شده و
مالحظات

 پارامتر، وضعيت
 بررسي شده يا

فعاليت
عملكرد رديف

 ET030 در صورت اشکال، به بررسی وضعيت
Trip computer scroll button

)دكمه چرخشی كامپيوتر سفری( بپردازید.

به نمایشگر امکان تنظيم شدن 
می دهد.
حالت آزاد

حالت فشرده شده

ET030: دكمه 
چرخشی كامپيوتر 

سفری
دكمه 1

 PR112 در صورت اشکال، به بررسی پارامتر
Fuel flow

)جریان سوخت( بپردازید.
X l/h PR112: جریان 

سوخت

سوخت

2

در صورت اشکال، به بررسی پارامتر 
 PR117 Fuel consumed since trip

computer reset
)جریان سوخت( بپردازید.

X l

PR117: سوخت 
مصرف شده از زمان 
صفر شدن كامپيوتر 

سفری

۳

 PR099 در صورت اشکال، به بررسی پارامتر
Vehicle speed

)سرعت خودرو( بپردازید.
X mph (km/h( PR099: سرعت خودرو  سرعت

خودرو 4

در صورت اشکال، به بررسی دستور
AC006 Buzzer

)آالرم( بپردازید.
آالرم باید به صدا در آید AC006: آالرم آالرم 5
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وضعيت ابزار  عنوان ابزار عيب يابی 
ET002
ET030
ET062
ET066
ET096
ET097
ET098

سوئيچ باز 12+ ولت
ADAC دكمه چرخشی

زنگ هشدار كمربند ایمنی
چراغ هشدار سطح روغن ترمز

كنتاكت فشار روغن
ترمز دستی

كنتاكت كمربند ایمنی راننده

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ جدول خالصه وضعيت                                                                                      

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


83A

2683A-

ET002سوئيچ باز 12+ ولت

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها
وضعيت ET002+12V after ignition )سوئيچ باز12+ ولت ( باید وجود داشته باشد.

شبکه مولتی پلکس ) به 88B، مولتی پلكس مراجعه كنيد.( و واحد سوئيچ و مراقبت خودرو ) به 87B، واحد اتصال محفظه موتور 
مراجعه كنيد( را تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی وضعيت ها                                                                                     
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ET030ADAC دكمه چرخشی

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها
دكمه را فشار دهيد: وضعيت باید فشرده شده باشد.

شبکه مولتی پلکس ) به 88B، مولتی پلكس مراجعه كنيد.( و UCH) به 87B، واحد اتصال محفظه سرنشين مراجعه كنيد( را 
تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی وضعيت ها                                                                                     
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ET066چراغ هشدار سطح روغن ترمز

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها
دكمه را فشار دهيد: وضعيت باید فشرده شده باشد.

اگر وضعيت  ET066 چراغ هشدار سطح روغن ترمز "وجود دارد" است، كانکتور روی سوئيچ سطح  مخزن روغن ترمز را جدا كنيد.
اگر وضعيت ET066 چراغ هشدار سطح روغن ترمز "وجود ندارد" شد، سوئيچ را تعویض كنيد.

عایق بندی و پيوستگی اتصال زیر را كنترل كنيد:

پایه 2 كانکتور خاكستری سنسور سطح روغن ← پایه 20 كانکتور صفحه نشانگرها

اگر تعمير امکان پذیر است )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير 
مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی وضعيت ها                                                                                     
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ET030كنتاكت فشار روغن

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها
دكمه را فشار دهيد: وضعيت باید فشرده شده باشد.

واحد سوئيچ و مراقبت خودرو ) به 87B، واحد اتصال محفظه موتور مراجعه كنيد( را تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی وضعيت ها                                                                                     
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ET097ترمز دستی

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها ويژه:
تنها زمانی بررسی ها را انجام دهيد كه وضعيت های "كشيده شده" و " خالص شده" با موقعيت اهرم 

ترمز دستی مطابقت نداشته باشد.
-"كشيده شده" وقتی اهرم خالص شده است.

-" خالص شده" وقتی اهرم كشيده شده است.

شده"  "كشيده  وضعيت 
شده  خالص  اهرم  وقتی 

است.

شده"  "كشيده  وضعيت 
شده  خالص  اهرم  وقتی 

است.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی وضعيت ها                                                                                     

كنترل نمایيد كه سوئيچ دستی ترمز بدرستی متصل شده باشد و وضعيت اتصاالت را بررسی نمایيد.
در صورت نياز قطعه را تعویض نمایيد.

وقتی اهرم خالص شده، كنترل نمایيد كه پيوستگی روی اتصاالت زیر نباشد:
پایه 1 سوئيچ ترمز دستی ← اتصال بدنه

اگر پيوستگی وجود دارد، سوئيچ را تعویض نمایيد
عایق بودن اتصاالت زیر را كنترل نمایيد:

پایه 21 صفحه نشانگر ← پایه 1 سوئيچ ترمز دستی
اگر تعمير امکان پذیر است) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم كشی الکتریکی، سيم كشی، اقدامات 

ایمنی برای تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.

كنترل نمایيد كه سوئيچ دستی ترمز بدرستی متصل شده باشد و وضعيت اتصاالت را بررسی نمایيد.
در صورت نياز قطعه را تعویض نمایيد.

وقتی اهرم كشيده شده ، پيوستگی را روی اتصاالت زیر كنترل نمایيد: 
پایه 1 سوئيچ ترمز دستی ← اتصال بدنه

اگر پيوستگی وجود ندارد، سوئيچ را تعویض نمایيد
عایق بودن اتصاالت زیر را كنترل نمایيد:

پایه 21 صفحه نشانگر ← پایه 1 سوئيچ ترمز دستی
اگر تعمير امکان پذیر است) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم كشی الکتریکی، سيم كشی، اقدامات 

ایمنی برای تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت آن را تعویض كنيد.
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ET098 كنتاكت كمربند ایمنی راننده

دستورالعمل ها
هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.

كمربند ایمنی راننده  را ببندید: وضعيت ET098 كنتاكت كمربند ایمنی راننده، باید " وجود دارد" باشد 
و چراغ هشدار صفحه نشانگرها باید خاموش شود.

شبکه مولتی پلکس و كيسه هوا ) به 88B، مولتی پلكس و 88C کيسه هوا و پيش کشنده کمربند ايمنی مراجعه كنيد.( را 
تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی وضعيت ها                                                                                     
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عنوان ابزار عيب يابیپارامتر ابزار
PR002
PR005
PR006
PR007
PR008
PR009
PR027
PR035
PR099
PR110
PR111
PR112
PR115
PR116
PR117

مقاومت واحد فرستنده سوخت
km دوره تعویض روغن به
دوره تعویض روغن به ماه

km مسافت باقی مانده تعویض روغن بعدی: مقدار دقيق به
فواصل زمانی تعویض روغن: مقدار دقيق به ماه

كيلومتر شمار
دمای مایع خنك كننده

سطح سوخت
سرعت خودرو

ولتاژ باتری
ولتاژ كنترل كننده روشنایی

جریان سوخت
LPG سطح سوخت

دور موتور
سوخت مصرف شده بعد از صفر كردن كامپيوتر سفری

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ جدول خالصه پارامتر                    
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PR027دمای مایع خنك كننده

با كار كردن موتور و تغيير دما، مطابقت ميان مقدار این پارامتر و مقدار نمایش داده شده در صفحه دستورالعمل ها
نشانگرها را كنترل كنيد.

نشانگرها(  های صفحه  )عقربه   AC008 Instrument panel needle gasuges دستور   بررسی  به  مطابقت،  عدم  در صورت 
بپردازید.

در غير این صورت، شبکه مولتی پلکس و سوخت رسانی ) به 88B، مولتی پلكس و 13B سوخت رسانی )ديزل( و17B سوخت 
رسانی )بنزين( مراجعه كنيد.( را تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  پارامترها                                    
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PR099سرعت خودرو

با انجام تست جاده، مطابقت مقدار نمایش داده شده در صفحه نشانگرها را كنترل كنيد.دستورالعمل ها

در صورت عدم مطابقت، به بررسی دستور  AC008 Instrument panel needle gauges )عقربه های صفحه نشانگرها( بپردازید.
در غير این صورت، شبکه مولتی پلکس و سيستم ترمز ضد قفل ) به 88B، مولتی پلكس و 38C  سيستم ترمز ضد قفل مراجعه 

كنيد( را تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  پارامترها                                    
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PR112نقطه تنظيم فعلی

دستورالعمل ها
در حالت بی باری موتور جریان سوخت باید در حدود صفر باشد.

با افزایش دور موتور از افزایش جریان سوخت اطمينان حاصل كنيد.
تذكر:یك خطا همراه سيگنال جریان سوخت، موجب ناهماهنگی در عملکرد كامپيوتر سفری می گردد.

شبکه مولتی پلکس و سوخت رسانی )به 88B، مولتی پلكس و 13B سوخت رسانی )ديزل( و 17B سوخت رسانی )بنزين( 
مراجعه كنيد.( را تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  پارامترها                                    
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PR115LPG سطح سوخت

ندارددستورالعمل ها

شبکه مولتی پلکس و واحد كنترل الکترونيکیLPG  )به 88B، مولتی پلكس و 17B سوخت رسانی )بنزين( مراجعه كنيد.( را 
تست كنيد.

چنانچه مقاومت و پارامترهای سطح سوخت، هماهنگی ندارند، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  پارامترها                                    
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PR116دور موتور

با كار كردن موتور دور موتور را تغيير دهيد و مطابقت ميان مقدار بدست آمده از ابزار عيب یابی و دستورالعمل ها
مقدار نمایش داده شده در صفحه نشانگرها را كنترل كنيد.

در صورت عدم مطابقت، به بررسی دستور AC008 Instrument panel needle gauges )نشانگرهای عقربه ای صفحه نشانگرها( 
بپردازید.

شبکه مولتی پلکس و سوخت رسانی )به 88B، مولتی پلكس و 13B سوخت رسانی )ديزل( و 17B سوخت رسانی )بنزين( 
مراجعه كنيد.( را تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  پارامترها                                    
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PR117 سوخت مصرف شده بعد از صفر كردن كامپيوتر سفری

دستورالعمل ها
مطابقت سوخت مصرفی و مسافت پيموده شده بعد از صفركردن كامپيوتر سفری را كنترل كنيد.

پس از صفر كردن یا تعویض صفحه نشانگرها، برای فعال شدن محاسبات الزم است حداقل 400 یارد 
رانندگی شود.

شبکه مولتی پلکس و سوخت رسانی )به 88B، مولتی پلكس و 13B سوخت رسانی )ديزل( و 17B سوخت رسانی )بنزين( 
مراجعه كنيد.( را تست كنيد.

پس از انجام تعميرات
عيب یابی سيستم را مجددأ انجام دهيد.

سایر ایرادهای احتمالی را رفع كنيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  پارامترها                                    
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عنوان نمايش داده شدهکد دستور
RZ001حافظه خطا
AC006
AC007
AC008
AC009
AC010
AC011

آالرم
نمایشگر

نشانگرهای عقربه ای صفحه نشانگرها
چراغ های نشانگر صفحه نشانگرها

روشنایی 
نمایشگر عالئم

VP002
VP006
VP007
VP008
VP009
VP010
VP011

Vin را وارد كنيد
km دوره تعویض روغن به
دوره تعویض روغن به ماه

km مسافت باقی مانده تعویض روغن بعدی: مقدار دقيق به
فواصل زمانی تعویض روغن: مقدار دقيق به ماه

بروز رسانی كيلومتر شمار
كاليبراسيون واحد فرستنده مخزن سوخت

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ جدول خالصه فرمان                                                                                                              
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AC006آالرم

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

برای به صدا در آوردن آالرم از دستور AC006 Buzzer )آالرم( استفاده كنيد.
این دستور كنترل صوتی آالرم را امکان پذیر می كند.

اگردر عملکرد آالرم خطایی وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

مجددا بررسی تطبيقی را از ابتدا شروع كنيد.پس از انجام تعميرات

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  فرمان ها                                                                                                                  
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AC007نمایشگر

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

برای فعال كردن نمایشگر از دستور AC007 Display )نمایشگر( استفاده كنيد.
نمایشگر روشن شده و به شما این امکان را می دهد كه تمامی نشانگرها را كنترل كنيد. همچنين نمایشگر اطالعات كامپيوتر سفری 

را نمایش می دهد. 
اگردر عملکرد نمایشگر خطایی وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

مجددا بررسی تطبيقی را از ابتدا شروع كنيد.پس از انجام تعميرات

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  فرمان ها                                                                                                                  
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AC008نشانگرهای عقربه ای صفحه نشانگرها

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

برای فعال كردن نشانگرهای عقربه ای صفحه نشانگرها از دستور AC008 Instrument panel needles )نشانگرهای عقربه ای 
صفحه نشانگرها( استفاده كنيد.

در طول مدت تست، عقربه ها باید همه محدوده عملکرد خود را  پوششش دهد. 
اگردر عملکرد نمایشگر خطایی وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

مجددا بررسی تطبيقی را از ابتدا شروع كنيد.پس از انجام تعميرات

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  فرمان ها                                                                                                                  
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AC009چراغ های نشانگر صفحه نشانگرها

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

برای فعال كردن چراغ های نشانگر صفحه نشانگرها از دستور AC009 Instrument panel warning lights )چراغ های نشانگر 
صفحه نشانگرها( استفاده كنيد.

وقتی همه چراغ های نشانگر  روشن هستند، كنترل كنيد چراغ ها درست باشند.
اتصال و شرایط پایه 24 كانکتور خاكستری صفحه نشانگرهارا بررسی كنيد.

چنانچه روشی برای تعمير آن وجود دارد) بهاطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی 
برای تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت سيم كشی را تعویض كنيد.

اتصال و شرایط پایه 4 كانکتور سياه مجموعه هشدار دهنده كمر بند ایمنی را بررسی كنيد.
چنانچه روشی برای تعمير آن وجود دارد) بهاطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی 

برای تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت سيم كشی را تعویض كنيد.
عایق بندي، پيوستگي و عدم وجود مقاومت فراهم را براي اتصاالت زیر كنترل كنيد :

پایه 16، كانکتور خاكستری صفحه نشانگرها ← پایه ۳ كانکتور سياه مجموعه هشدار دهنده كمر بند ایمنی
پایه 2۳، كانکتور خاكستری صفحه نشانگرها ← پایه 4 كانکتور سياه مجموعه هشدار دهنده كمر بند ایمنی
پایه 12، كانکتور خاكستری صفحه نشانگرها ← پایه 1 كانکتور سياه مجموعه هشدار دهنده كمر بند ایمنی
پایه 11، كانکتور خاكستری صفحه نشانگرها ← پایه 2 كانکتور سياه مجموعه هشدار دهنده كمر بند ایمنی

چنانچه روشی برای تعمير آن وجود دارد) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی 
برای تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت سيم كشی را تعویض كنيد.

اگرهمچنان ایراد وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

مجددا بررسی تطبيقی را از ابتدا شروع كنيد.پس از انجام تعميرات

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  فرمان ها                                                                                                                  
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AC010روشنایی

هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد.دستورالعمل ها

برای فعال كردن روشنایی نمایشگر از دستور AC010 lighting )روشنایی( استفاده كنيد.
صفحه نشانگرها را روشن كنيد، شدت روشنایی آن را تغيير دهيد.
اگرهمچنان ایراد وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

مجددا بررسی تطبيقی را از ابتدا شروع كنيد.پس از انجام تعميرات

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  فرمان ها                                                                                                                  
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AC011نمایشگر نقطه ای

دستورالعمل ها

تذکر مهم
چراغ های نشانگر اجزای باز شونده در محدوده ميانی صفحه نشانگرها قرار دارند. 

چراغ های هشدار نمایشگر فشار الستيك در خودرو هایی كه به این عملکرد مجهز شده اند در محدوده 
ميانی صفحه نشانگرها قرار دارند.

چراغ های نشانگر جعبه دنده اتو ماتيك و ترتيبی را نمایش ميدهد.
هيچ خطای موجود یا ذخيره شده ای نباید وجود داشته باشد

برای فعال كردن نمایشگر از دستور AC011 Dot matrix display )نمایشگر نقطه ای( استفاده كنيد.
نمایشگر نقطه ای روشن می شود. 

اگردر روشنایی ایرادی وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

مجددا بررسی تطبيقی را از ابتدا شروع كنيد.پس از انجام تعميرات

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ بررسی  فرمان ها                                                                                                                  
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دستورالعمل ها
 تنها بعد از یك بررسی كامل با ابزار عيب یابی به بررسی نظر مشتری بپردازید.

فرآیند عيب یابی را بر روی شبکه مولتی پلکس انجام دهيد. 
فرآیند عيب یابی را بر روی صفحه نشانگرها انجام دهيد.

ارتباط با صفحه نشانگرها وجود ندارد.
صفحه نشانگرها  روشن نمی شود.

ALP 1

ALP 2نشانگر سطح سوخت وضعيت پر را نشان نمی دهد.

ALP 3افزایش سطح سوخت ثبت نمی شود )در حالی كه مخزن پر نيست(.

ALP 4نمایشگر در حال رانندگی ثابت باقی می ماند) ایراد مکانيکی نيست(.

ALP 5ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای نشانگر )بدون افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  ایراد(. 

ALP 6ایراد بدون هشدار توسط چراغهای نشانگر )با افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  ایراد(.

ALP 7ایراد با هشدار دارای تاخير 

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نظر مشتری                                                                                                                 
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ALP 1
ارتباط با صفحه نشانگرها وجود ندارد.
صفحه نشانگر ها  روشن نمی شود.

دستورالعمل ها
تنها بعد از یك بررسی كامل با ابزار عيب یابی به بررسی نظر مشتری بپردازید.

به دفتر چه فني نقشه سيم كشي مگان  مراجعه كنيد.

به دنبال آسيب های احتمالی در دسته بندی سيم كشی بگردید. 
اتصال و شرایط كانکتورهای صفحه نشانگرها، جزء شماره 247 را بررسی كنيد.

چنانچه كانکتور ایراد دارد و روشی برای تعمير آن وجود دارد) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير سيم کشی الكتريكی، سيم کشی، 
اقدامات ايمنی برای تعمير مراجعه كنيد( كانکتور را تعمير كنيد، در غير این صورت سيم كشی را تعویض كنيد.

عایق بندي، پيوستگي و عدم وجود مقاومت فراهم را براي اتصاالت زیر كنترل كنيد :
• BP79 بين اجزاء 247 و 260.

• MAM )فرمان در سمت چپ خودرو( یا MAN )فرمان در سمت راست خودرو( بين اجزاء 247 و بدنه.
• 153A بين اجزاء 247 و 1۳۳2.
• 153B بين اجزاء 247 و 1۳۳2.

تعمير سيم کشی   ،6015A اطالعيه فنی  به  دارد)  وجود  آن  تعمير  برای  روشی  و  است  ایراد  داراي  اتصاالتي  یا  اتصال  چنانچه 
الكتريكی، سيم کشی، اقدامات ايمنی برای تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير این صورت سيم كشی را 

تعویض كنيد.
اگرهمچنان ایراد وجود دارد، با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.پس از انجام تعميرات
حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          
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ALP 2.نشانگر سطح سوخت وضعيت پر را نشان نمی دهد

دستورالعمل ها
مخزن سوخت باید در حالتي كه سوئيچ بسته است پر شود. )به مشتري توصيه كنيد سوئيچ را خارج كند(.

ترجيحاً مشتري باید در هر بار سوخت گيري حداقل 1۵ ليتر سوخت را وارد مخزن كند.
به دفتر چه فني نقشه سيم كشي مگان  مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

از مشتري بخواهيد زماني مراجعه كند كه سوخت گيري را 
در شرایط ذكر شده در باال انجام داده باشد.

خير

از مشتري سوال كنيد كه آیا سوخت گيري را در شرایط 
زیر انجام داده است:

-  حداكثر با سه قطع كردن سوخت گيري، مخزن را پر 
كرده است.

 - جایگاه سوخت گيري را تغيير داده است. 
- سوخت گيري را در یك جایگاه سطح انجام داده است 

)نه بر روي سطح شيب دار(
آیا مشتري سوخت گيري را با رعایت تمامي شرایط فوق 

انجام داده است؟

A

بله

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          
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83A

4983A-

ALP 2
ادامه 1

نشانگر سطح سوخت وضعيت پر را نشان نمی دهد.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

خير

خير

با بستن سوئيچ كانکتور فرستنده سوخت را جدا كنيد. 
جزء شماره 199 و سپس با استفاده از یك مولتي متر 

مقدار مقاومت را كنترل كنيد.
 این مقدار باید  20Ω باشد.

آیا مقدار مقاومت اندازه گيري شده كمتر از 20Ω  است؟

ابزار  از  با مقدار بدست آمده  را  اندازه گيري شده  مقدار 
CLIP مقایسه كنيد. 

آیا مقدار اندازه گيري شده و مقدار بدست آمده از ابزار 
CLIP یکسان و یا با تقریب   برابر است؟

 199 شماره  جز  كنيد.  تعویض  را  سوخت  فرستنده 
سوخت،  مخزن   ،19C مكانيكي،   ،MR364 )به 

فرستنده، تعويض – نصب مجدد مراجعه كنيد(.
فني  پشتيباني  واحد  با  دارد  وجود  هنوز  ایراد  چنانچه 

تماس بگيرید.

B

A

C

بله

بله

بله

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          
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83A

5083A-

ALP 2
ادامه 2

نشانگر سطح سوخت وضعيت پر را نشان نمی دهد.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

خير

خير

را  فراهم  مقاومت  وجود  عدم  و  پيوستگي  بندي،  عایق 
براي اتصاالت زیر كنترل كنيد:

• 41A بين اجزاء 247 و 199.
• 41B بين اجزاء 247 و 199.

آیا نتيجه بررسی ها، درست بودن موارد باال است؟

مقاومت فرستنده سوخت و سيم كشي را با استفاده از 
یك مولتي متر متصل به كانکتور كه روي كناره صفحه 

نشانگرها واقع شده، اندازه گيري كنيد. 
آیا مقدار اندازه گيري شده و مقدار بدست آمده از ابزار 

CLIP یکسان و یا با تقریب 5Ω ±  برابر است؟

به   247 شماره  جزء  كنيد.  تعویض  را  نشانگرها  صفحه 
صفحه  نشانگرها،  صفحه   ،83A مکانيکي،   ،MR364

نشانگرها، تعویض – نصب مجدد مراجعه كنيد(.
آیا همچنان ایراد وجود دارد.

با واحد پشتيباني فني تماس بگيرید.

ایراد بر طرف شده است.

B

D

بله

بله

بله

C

خير

خير

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          
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83A

5183A-

ALP 2
ادامه 3

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

چنانچه اتصال یا اتصاالتي داراي ایراد است و روشی برای 
تعمير آن وجود دارد) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير 
سيم كشی الکتریکی، سيم كشی، اقدامات ایمنی برای 
تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير 

این صورت سيم كشی را تعویض كنيد.
آیا همچنان ایراد وجود دارد.

ایراد بر طرف شده است.

B بله

D

خير

خير

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          
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83A

5283A-

ALP 2
ادامه 4

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

خير

با واحد پشتيباني فني تماس بگيرید.

 با واحد پشتيباني فني تماس بگيرید.

ایراد بر طرف شده است.

بله

بله

B

خير

بله

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

یا  ای  عقربه  نشانگرهای  صحيح  عملکرد  كنترل  برای 
نمایشگرهای دیجيتالی از ابزار CLIP استفاده كنيد.

 AC008 Instrument panel needle دستور  از 
نشانگرها(  صفحه  ای  عقربه  )نشانگرهای   gauges

استفاده كنيد.
آیا نتيجه بررسی ها، درست بودن موارد باال است؟

نمایشگر  یا  ای  عقربه  نشانگر  بررسی  نتيجه  چنانچه 
هاست  آن  عملکرد  بودن  نادرست  از  حاكی  دیجيتالی 
به   247 شماره  جزء  كنيد.  تعویض  را  نشانگرها  صفحه 
صفحه  نشانگرها،  صفحه   ،83A مکانيکي،   ،MR364

نشانگرها ، تعویض – نصب مجدد مراجعه كنيد(.
آیا همچنان ایراد وجود دارد؟
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83A

5383A-

 ALP 3)افزایش سطح سوخت ثبت نمی شود )در حالی كه مخزن پر نيست

تنها بعد از یك بررسی كامل با ابزار عيب یابی به بررسی نظر مشتری بپردازید.دستورالعمل ها

به بررسی ALP 2 The fuel level indicator does not display full ) نشانگر سطح سوخت وضعيت پر را نشان نمی دهد( 
بپردازید.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          
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83A

5483A-

 ALP 4.)نمایشگر در حال رانندگی ثابت باقی می ماند) ایراد مکانيکی نيست

دستورالعمل ها
تنها بعد از یك بررسی كامل با ابزار عيب یابی به بررسی نظر مشتری بپردازید.

برای رانندگی مقرون به صرفه، بالک های روی نمایشگر روشن باقی می ماند یا عقربه بر روی 120 مایل 
)200 كيلومتر( ثابت باقی می ماند.

كنترل كنيد این ثابت ماندن مکانيکی نباشد.
اگر ایراد در بالک روی قسمت باالیی نمایشگر است یا نشانگر عقربه ای در انتها ثابت مانده است: كنترل كنيد كه مشتری مقدار مسافت 
كافی به كيلومتر ) یا مایل ( برای خاموش شدن بالک روی قسمت باالیی نمایشگر است یا  به حركت در آمدن عقربه از انتها را پيموده 

باشد.
كنترل كنيد مشتری در حال سوخت گيری مخزن سوخت، بيش از ۳ بار سوخت گيری را قطع نکرده باشد.

اگرهمچنان ایراد وجود دارد یا نمایشگر یا نشانگر عقربه ای در جای دیگری جز انتها ثابت مانده است،  با واحد پشتيبانی فنی تماس 
بگيرید.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          
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83A

5583A-

 ALP 5)ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای نشانگر )بدون افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  ایراد

دستورالعمل ها
خودرو را در وضعيت + سوئيچ باز قرار دهيد.

به دفتر چه فني نقشه سيم كشي مگان  مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

شماره  جزء  كنيد.  تعویض  را  نشانگرها  صفحه 
صفحه   ،83A مکانيکي،   ،MR364 به   247
نصب   – تعویض   ، نشانگرها  صفحه  نشانگرها، 

مجدد مراجعه كنيد(.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

A

بله

خير

خير

خير

بله

بله

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

چراغ های نشانگرصفحه نشانگرها را كنترل كنيد. جزء 
شماره 247.

آیا چراغ های نشانگر سوخت برای ۳ ثانيه پس از روشن 
شدن + سوئيچ باز روشن می ماند؟

خودرو را به حركت در آورید و كنترل كنيد  آیا مقدار 
مقاومت 5Ω±  تغيير می كند.

آیا مقدار مقاومت تغيير می كند؟

مقدار مقاومت بدست آمده از ابزار CLIP  را یادداشت 
كنيد.

مقدار مقاومت بدست آمده از ابزار CLIP   را با مقدار 
مقاومت نشانگر كه باید 285Ω   باشد مقایسه كنيد.

آیا این مقاومت بزرگتر یا مساوی 285Ω است؟

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


83A

5683A-

 ALP 5
ادامه 1

ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای نشانگر) بدون افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  ایراد(

دستورالعمل ها
خودرو را در وضعيت + سوئيچ باز قرار دهيد.

به دفتر چه فني نقشه سيم كشي مگان مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

فرستنده سوخت را تعویض كنيد. جز شماره 199 
)به MR364، مکانيکي، 19C، مخزن سوخت، 
فرستنده، تعویض – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

بله

خير

خير

خير

Bخير

A

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

با بستن سوئيچ كانکتور فرستنده سوخت را جدا كنيد. 
جزء شماره 199 و سپس با استفاده از یك مولتي متر 

مقدار مقاومت را كنترل كنيد.
آیا این مقاومت بزرگتر یا مساوی 285Ω است؟

مقاومت    مقدار  با  را  شده  گيری  اندازه  مقاومت  مقدار 
بدست آمده  از ابزار CLIP   مقایسه كنيد.

آیا مقدار اندازه گيري شده و مقدار بدست آمده از ابزار 
CLIP یکسان و یا با تقریب5Ω ± برابر است؟
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83A

5783A-

 ALP 5
ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای نشانگر )بدون افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  ایراد(ادامه 2

دستورالعمل ها
خودرو را در وضعيت + سوئيچ باز قرار دهيد.

به دفتر چه فني نقشه سيم كشي مگان  مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

ایراد بر طرف شده است.

بله

خير

خير

خير

خير

D

B

C

D

C

بله

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

چنانچه اتصال یا اتصاالتي داراي ایراد است و روشی برای 
تعمير آن وجود دارد )به اطالعيه فنی 6015A، تعمير 
سيم كشی الکتریکی، سيم كشی، اقدامات ایمنی برای 
تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير 

این صورت سيم كشی را تعویض كنيد.
آیا همچنان ایراد وجود دارد؟

را  فراهم  مقاومت  وجود  عدم  و  پيوستگي  بندي،  عایق 
براي اتصاالت زیر كنترل كنيد:

• 41A بين اجزاء 247 و 199.
• 41B بين اجزاء 247 و 199.

آیا نتيجه بررسی ها، درست بودن موارد باال است؟
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83A

5883A-

 ALP 5
ادامه3

ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای نشانگر) بدون افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  ایراد(

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

ایراد بر طرف شده است.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

بله

خير

خير

D

بله

بله

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

مقاومت فرستنده سوخت و سيم كشي را با استفاده از 
یك مولتي متر متصل به كانکتور كه روي كناره صفحه 

نشانگرها واقع شده، اندازه گيري كنيد.
آیا مقدار اندازه گيري شده و مقدار بدست آمده از ابزار 

CLIP یکسان و یا با تقریب  5Ω ± برابر است؟

به   247 شماره  جزء  كنيد.  تعویض  را  نشانگرها  صفحه 
صفحه  نشانگرها،  صفحه   ،83A مکانيکي،   ،MR364

نشانگرها ، تعویض – نصب مجدد مراجعه كنيد(.
آیا همچنان ایراد وجود دارد؟
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ALP 6)ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای نشانگر) بدون افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  ایراد

دستورالعمل ها
خودرو را در وضعيت + سوئيچ باز قرار دهيد.

به دفتر چه فني نقشه سيم كشي مگان  مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

شماره  جزء  كنيد.  تعویض  را  نشانگرها  صفحه 
صفحه   ،83A مکانيکي،   ،MR364 به   247
نصب   – تعویض   ، نشانگرها  صفحه  نشانگرها، 

مجدد مراجعه كنيد(.

بله

بله

خير

Bخير

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

چراغ های نشانگرصفحه نشانگرها را كنترل كنيد. جزء 
شماره 247.

آیا چراغ های نشانگر سوخت برای ۳ ثانيه پس از روشن 
شدن + سوئيچ باز روشن می ماند؟

با بستن سوئيچ كانکتور فرستنده سوخت را جدا كنيد. 
جزء شماره 199 و سپس با استفاده از یك مولتي متر 

مقدار مقاومت را كنترل كنيد.
مقاومت    مقدار  با  را  شده  گيری  اندازه  مقاومت  مقدار 

بدست آمده  از ابزار CLIP   مقایسه كنيد.

آیا مقدار اندازه گيري شده و مقدار بدست آمده از ابزار 
CLIP یکسان و یا با تقریب 5Ω ±   برابر است؟
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6083A-

 ALP 6
ادامه 1

دستورالعمل ها
خودرو را در وضعيت + سوئيچ باز قرار دهيد.

به دفتر چه فني نقشه سيم كشي مگان  مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

ایراد بر طرف شده است.

بله

خير

خير

خير

خير

B

D

E

D

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.بله

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

را  فراهم  مقاومت  وجود  عدم  و  پيوستگي  بندي،  عایق 
براي اتصاالت زیر كنترل كنيد:

• 41A بين اجزاء 247 و 199.
• 41B بين اجزاء 247 و 199.

آیا نتيجه بررسی ها، درست بودن موارد باال است؟

چنانچه اتصال یا اتصاالتي داراي ایراد است و روشی برای 
تعمير آن وجود دارد) به اطالعيه فنی 6015A، تعمير 
سيم كشی الکتریکی، سيم كشی، اقدامات ایمنی برای 
تعمير مراجعه كنيد( سيم كشی را تعمير كنيد، در غير 

این صورت سيم كشی را تعویض كنيد.
آیا همچنان ایراد وجود دارد؟
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 ALP 6
ادامه2

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

به   247 شماره  جزء  كنيد.  تعویض  را  نشانگرها  صفحه 
صفحه  نشانگرها،  صفحه   ،83A مکانيکي،   ،MR364

نشانگرها ، تعویض – نصب مجدد مراجعه كنيد(.
آیا همچنان ایراد وجود دارد؟

ایراد بر طرف شده است.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

با واحد پشتيبانی فنی تماس بگيرید.

بله

بله

خير

E

بله

خير

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

مقاومت فرستنده سوخت و سيم كشي را با استفاده از 
یك مولتي متر متصل به كانکتور كه روي كناره صفحه 

نشانگرها واقع شده، اندازه گيري كنيد.
آیا مقدار اندازه گيري شده و مقدار بدست آمده از ابزار 

CLIP یکسان و یا با تقریب  5Ω ± برابر است؟
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 ALP 7)ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای نشانگر )بدون افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  ایراد

تنها بعد از یك بررسی كامل با ابزار عيب یابی به بررسی نظر مشتری بپردازید.دستورالعمل ها

پس از انجام تعميرات
جهت برطرف كردن هر خطایی كه توسط ابزار عيب یابی نشان داده شده است، اقدام كنيد.

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
یك تست جاده انجام دهيد و یك بار دیگر آن را توسط ابزار عيب یابی كنترل كنيد.

آیا مشتری در مدت روی دادن ایراد سوخت گيری كرده است؟

ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای نشانگر      ALP5 به 
ایراد(  دادن   روی  هنگام   در  سوخت  افزودن  )بدون 

مراجعه كنيد.

ضمانت  مسافت  كه  دهيد  توضيح  مشتری  به 
شده از زمان ظاهر شدن هشدار ۳0 مایل )۵0 

كيلومتر( است.

به ALP6 ایراد بدون هشدار  توسط چراغهای 
نشانگر) با افزودن سوخت در هنگام  روی دادن  

ایراد( مراجعه كنيد.
خير

خير

بله

بله

صفحه نشانگر ها               
عيب یابي ـ نمودارمرحله اي تشخيص ایراد                          

از مشتری بپرسيد در طول مدتی كه ایراد روی داده چه 
مسافتی را تا ظاهر شدن هشدار طی كرده است؟

روی  كيلومتر(   ۵0( مایل   ۳0 پيمودن  از  پس  ایراد  آیا 
داده است؟
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