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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 اكيداً ممنوع مي باشد.

"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، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير كنند."

© Renault s.a.s 2009
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1. کاربرد
اين مستندمربوط به عيب يابي تمام صفحه نشانگرها باتوجه به مشخصات زيراست:

قطعات مورد نياز براى عيب يابى
نوع مستند فنى

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

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

نوع ابزارعيب يابى 
-  CLIP + سنسور

نوع ابزارموردنياز

ابزار آالت ضرورى مورد نياز
مولتى متر

Ele. 1681 جعبه ترمينال عمومى                                                                       
3. يادآورى

روند
برای عيب يابی واحدهای كنترل الکترونيکی،  سوئيچ باز را انجام دهيد.

به ترتيب زير عمل كنيد:

سوئيچ باز اجبارى:
با كارت خودرو داخل كارت خوان,

دكمه استارت را فشار داده و نگه داريد )بيش از 5 ثانيه( درحالی كه شرايط استارت برقرار نيست.
ابزار عيب يابی را وصل كنيد و عمليات مورد نياز را انجام دهيد.

قطع سوئيچ باز اجباری:
به سرعت دوبار دكمه استارت را فشار دهيد. )كمتر از 3 ثانيه(

مطمئن شويد كه سوئيچ باز با كنترل كردن اينکه چراغ های نشانگر واحد كنترل الکترونيکی روی داشبورد خاموش شده اند, قطع 
شده است.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی - كارهای مقدماتی

II, Scenic II خودرو)های(: مگان
UCH :عملکرد مربوطه

UCH : نام واحد كنترل الکترونيکی
 VDIAG  44, 48, 4C, 4D, 4F,:شماره
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اشكاالت فنى
اندياهمچنان  رفته  بين  از  يا  تاكنون  زمان  اندوازآن  ايجادشده  )خطاهادرشرايطي  شده  ذخيره  يا  اند  شده  شناسايي  موجود  يا  خطاها 

موجودهستند اماطبق شرايط حاضرعيب  يابی نشده اند(.
وضعيت موجود ياذخيرهشدهخطاها بايدبه دنبال راه اندازي ابزارعيب يابی پس از برقراري اتصال درحالت + سوئيچ باز بررسي شوند )بدون 

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

براي يك خطاي ذخيره شده، خطاهاي نشان داده شده را يادداشت كنيد ودستورالعملهای دفترچه را اجرا كنيد.
اگر خطا با اجراي دستورالعملها تأييد شده است خرابي وجوددارد. ايراد را برطرف كنيد.

اگر خطا تأييد نشده است، موارد زير را بررسي كنيد:
-مدارها ي الکتريکي مربوط به خطا،

-اتصاالت الکتريکي اين مدارها)اكسيداسيون،پايه هاي خمشده، غيره(،
-مقاومت قطعهاي كه معيوب شناسايي شده،

-وضعيت سيمها)عايق ذوب شده ياقطع شده، ساييدگي(.
بررسي تطبيقي

شرايط  نتيجه  در  مرحله  اين  نميدهند.  نشان  يابی  ابزارعيب  روي  را  كه خطايي  است  اطالعاتي  تطبيقي،بررسي  بررسي  ازانجام  هدف 
زيرراممکن ميسازد:

-عيب يابی خرابيهايي كه بدون نمايش خطا هستند و ميتوانند به شکايت مشتري مربوط باشند،
-بررسي عملکرد صحيح سيستم و حصول اطمينان از عدم بروز مجدد ايراد پس از انجام تعميرات.

در اين بخش روند عيب يابی براي وضعيتها، و پارامترها و شرايط بررسي آنها نشان داده ميشود.
اگروضعيت يدرست عمل نميکند يا اگر پارامتري خارج از حد مجاز است، به صفحه عيب يابی مربوطه رجوع كنيد.

اظهارات مشتري – نمودارمرحله اي تشخيص ايراد
اگربررسي باكمك ابزارعيب يابی صحيح است اماشکايت 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.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی - كارهای مقدماتی
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4.مراحل انجام عيب يابى

يکبار عيب يابی را روی سيستم انجام دهيد.

CLIP را نصب كنيد

رجوع شود به نمودار مرحله ای تشخيص ايراد 
شماره 1

بررسی تطبيقی

      ايراد برطرف 
      شده است       

بلی

خير

خير

خير

خير

خير

بلی

بلی

بلی

بلی

      ايراد برطرف 
      شده است       

      ايراد برطرف 
      شده است       

از نمودارهای مرحله ای تشخيص ايراد استفاده 
كنيد )ALP ها(

برگه عيب يابی را تکميل كرده و با پشتيبانی 
فنی تماس بگيريد

خواندن خطاها

بررسی خطاهای موجود

بررسی خطاهای ذخيره شده

برگه عيب يابی سيستم را چاپ كنيد )قابل 
دسترسی در ابزار عيب يابی CLIP، راهنمای 

تعميرات و يا اطالعيه فنی(

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی - كارهای مقدماتی

آيا 
ارتباط باواحدكنترل 

الکترونيکی برقرار است؟

خطا موجود است.

ايراد برطرف 
نشده است

ايراد برطرف 
نشده است

ايراد برطرف 
نشده است
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4 . روند عيب يابى )ادامه(
بررسي سيم کشي ها
مشكالت عيب يابى 

جداكردن اتصاالت الکتريکي و/  يا دست كاري سيم كشي ميتواند باعث حذف موقتي عامل ايراد گردد.
اندازه گيري هاي الکتريکي ولتاژ ها ،مقاومت و عايقکاريها معموالًصحيح هستند، به خصوص وقتي كه هنگام عيب يابی ،خطا قابل تشخيص 

نباشد )خطاي ذخيره شده(.
بررسي ظاهري

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

اثرات اكسيداسيون را بررسي كنيد.
بررسى فيزيكى

هنگام دستکاری سيم كشی ها، از ابزار عيب يابی به نحوی استفاده كنيد كه بتوان تغيير وضعيت خطاها را از حالت "خطای ذخيره شده" 
به"خطای موجود" تشخيص داد.

از نصب صحيح اتصاالت اطمينان حاصل نماييد.
فشارهای ماليمی روی اتصاالت وارد كنيد.

دسته سيم را خم كنيد.
چنانچه تغيير حالتی پيش آمد، سعی كنيد منشاً آنرا پيدا كنيد.

بررسى هر قطعه به طور جداگانه
برای بررسی يك اتصال الکتريکی، آن را جدا كنيد و حالت گيره ها و پايه ها و جا افتادن آن را كنترل نماييد )محل نصب بر روی قسمت 

عايق قرار نگرفته باشد(.
دقت كنيد كه گيره ها و پايه ها به طور صحيح در سوكت ها قفل شده باشند.

دقت كنيد كه گيره ها و پايه ها در هنگام اتصال از جای خود بيرون نيامده باشند.
به وسيله يك پايه مناسب كنترل نماييد كه فشار اتصال قطعات مناسب باشد.

کنترل مقاومت، پيوستگى و عايقكارى
وضعيت پيوسته بودن مدار را به صورت كلی بررسی كنيد، و پس از ان قسمت به قسمت مدار را كنترل كنيد تا قطعی نداشته باشد.

بررسی كنيد كه يك اتصال كوتاه به بدنه، برق 12V+ يا سيم ديگر وجود نداشته باشد.
در صورت مشاهده يك خرابی، نسبت به ترميم و يا تعويض سيم كشی مبادرت فرماييد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی - كارهای مقدماتی
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5. برگه عيب يابى

اين برگه هميشه در موارد زير خواسته می شود:
هنگام درخواست خدمات از شبکه 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.
6. دستورالعمل هاى ايمنى

براي اجتناب از هر گونه آسيب جاني يا مالي، هر نوع عمليات برروي يکي از قطعات بايد با رعايت اصول ايمني باشد:
- برای جلوگيری از عملکرد نادرست واجد كنترل الکترونيکی، ولتاژ باتری را بررسی كنيد.

- از ابزار مناسب استفاده كنيد.

روند جدا کردن اتصال باطرى:
- سوئيچ را ببنديد.

- تمامى مصرف کننده هاى الكتريكى را قطع کنيد. حداقل 1 دقيقه صبر کنيد تا سيستم هاى الكترونيكى خاموش شوند.
باطرى را با شروع کردن از ترمينال قطب منفى جدا کنيد

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.

ضروری است كه هر بار عيب يابی را انجام داديد، برگه عيب يابی را تکميل كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی - كارهای مقدماتی
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم

عمليات عمومى:
UCH در پنج عمليات زير شركت می كند )تقسيم شده بيت چندين واحد كنترل الکترونيکی(:

1/ عملكرد دسترسى - ايمنى
عملکرد به سه زير عملکرد تقسيم می شود: دسترسی, مراقبت و استارت

2/عملكرد تهويه مطبوع:
عملکرد به سه زير عملکرد تقسيم می شود: انتخاب كاربر, گرمايش, و مدار سرد )به بخش 62A, تهويه مطبوع مراجعه كنيد(.

در اين عملکرد, UCH فعال شدن رله های كنترل مقاومت گرمايشی  محفظه سرنشين, محافظ حرارتی عقب و چراغ های نشانگر تهويه 
مطبوع را كنترل می كند.

3/ عملكرد برف پاک کن:
عملکرد به دو زير عملکرد تقسيم می شود: كنترل برف پاک كن و توان برف پاک كن.

4/ عملكرد روشنايى:
عملکرد به دو زير عملکرد تقسيم می شود: كنترل روشنايی و توان روشنايی.

5/ عملكرد تاير:
عملکرد به سه زير عملکرد تقسيم می شود: پذيرش تاير, مديريت تاير خودرو  و نمايش تاير خودرو.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم

عملکرد دسترسی - ايمنی به سه زير مجموعه تقسيم می شود: دسترسی, مراقبت و استارت
بيشترين تعداد كارت خودرو رنو كه می تواند روی خودرو برنامه ريزی شود 4 عدد می باشد. كارت اصلی رنو وجود ندارد.

عملكرد دسترسى – ايمنى
زير عملكرد : دسترسى

خودرو مگان II موارد زير را ممکن می سازد:
- قفل كردن/باز كردن بوسيله فشار دادن دكمه های كارت خودرو )عملکرد كنترل از راه دور(

- قفل كردن/باز كردن بوسيله فشار دادن دكمه قفل كردن درب مركزی
)RAID( قفل كردن از طريق ابزار ضد اختالل رنو -

- قفل شدن مجدد خودكار
اگر خودرو به عمليات هندزفری مجهز شده باشد:

- باز كردن قفل كا خودرو به صورت هندز فری، با قطع سنسور نوری بر روی يکی از دستگيره های در
- باز كردن قفل صندوق با فشردن سوئيچ روی صندوق

- قفل كردن هندز فری )با فشردن سوئيچ دستگيره واقع روی صندوق(
اگر خودرو به موارد زير مجهز باشد:

- قفل الکتريکی ايمنی كودک
- عملکرد جلوگيری از قفل كردن

- باز كننده جز باز شدنی به صورت گزينشی
VALET CARD عملکرد -

1.1.1 روند قفل کردن/بازکردن بوسيله فشاردادن دگمه کارت خودرو رنو:

26143

1- موتورهای قفل كننده اجزای باز شدنی
2- اتصال  كد گذاری شده 433MHz RF ) در ژاپن 315 مگاهرتز(
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الف/اجزاى اصلى عملكرد که با فشردن دکمه روى کارت رنو دسترسى را ممكن مى سازد:
- كارت رنو

UCH -
- موتورهای قفل كننده قسمت های باز شدنی

ب/ باز شدن قفل بوسيله دکمه روى کارت:
اگر كارت در فاصله ای كمتر از 50 متری خودرو باشد)اين فاصله با توجه به محيط و قدرت باطری متفاوت است(, خودرو ممکن است با 
فشار دادن دكمه بازكردن روی كارت رنو  باز شده باشد )ظاهر شدن نشانه قفل باز(.آنتن گيرنده فركانس راديويی در داخل UCH   قرار 

دارد ) به جز مدل های Scenic II كه مجهز به عملکرد SSPP است(.
فشار دادن دكمه قفل روی كارت  رنو مراحل باز كردن خودرو را شروع می كند. وقتی كه دكمه باز كردن فشار داده ميشود, كارت سيگنال 
كدگذاری شده 433MHz را به UCH می فرستد)315MHz در ژاپن(. اگر UCH كارت رنو را مجاز بداند, UCH درخواست باز 

شدن قفل ها را به موتورهای قفل ارسال می كند.
شرايط مورد نياز:

- دكمه كارت رنو  بايد در محدوده ای كه توسط كارت پوشش داده می شود, فشار داده شود )اين فاصله با توجه به محيط و قدرت باطری 
متفاوت است(.

- سوئيچ باز وجود نداشته باشد.
وضعيت هاى موجود براى عملكرد باز کردن قفل:

سطح منبع تغذيه روی خودرو می تواند با استفاده از وضعيت )سطح توان كنترل( ET014 بررسی شود.
عملکرد سيستم را می توان با استفاده از وضعيت های ET045 )دريافت فركانس راديويی(، ET066 )دريافت درخواست فشرده شدن 

دكمه كارت( و ET067 )شناسايی فشرده شدن دكمه كارت( مشاهده نمود.
پ/ قفل کردن توسط دکمه قفل روى کارت:

اگر كارت در فاصله ای كمتر از 50 متری خودرو باشد)اين فاصله با توجه به محيط و قدرت باطری متفاوت است(, خودرو ممکن است 
با فشار دادن دگمه قفل روی كارت رنو قفل شده باشد آنتن گيرنده فركانس راديويی در داخل UCH   قرار دارد ) به جز مدل های 

Scenic II كه مجهز به عملکرد SSPP است(.
فشار دادن دكمه قفل روی كارت رنو مراحل قفل كردن خودرو را شروع می كند. وقتی كه دكمه قفل كردن فشار داده ميشود, كارت 
 UCH بداند,  مجاز  را  رنو  كارت   UCH اگر  ژاپن(.  در   315MHz(فرستد می   UCH به  را   433MHz شده  كدگذاری  سيگنال 

درخواست قفل كردن را به موتورهای قفل ارسال می كند.
شرايط مورد نياز:

- دكمه كارت رنو بايد در محدوده ای كه توسط كارت پوشش داده می شود, فشار داده شود )اين فاصله با توجه به محيط و قدرت باطری 
متفاوت است(.

- سوئيچ باز وجود ندارد.
- هيچ يك از درب ها باز نباشد.

- كارت داخل كارت خوان نباشد.
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وضعيت هاى موجود براى عملكرد قفل کردن:
عملکرد سيستم را می توان با استفاده از وضعيت های ET045 )دريافت فركانس راديويی(، ET066 )دريافت درخواست فشرده شدن 

دكمه كارت( و ET067 )شناسايی فشرده شدن دكمه كارت( مشاهده نمود.
وضعيت شناسايی باز يا بسته بودن درها بوسيله UCH را می توان با وضعيت های ET053 )در سمت راننده(، ET042 )در سمت 
 ET041 در عقب/صندوق( و( ET050 ،)در قسمت عقب سمت راست( ET052 ،)در قسمت عقب سمت چپ( ET051 ،)سرنشين

)باز كردن شيشه عقب( ) در صورتی كه خودرو به آن مجهز است( مشاهده نمود.
سطح منبع تغذيه روی خودرو می تواند با استفاده از وضعيت )سطح توان كنترل( ET014 بررسی شود.

:)toggle boot status( ت/ عملكرد قفل کردن/ باز کردن قفل صندوق به تنهايى، با فشردن دکمه
اگر كارت در فاصله ای كمتر از 50 متری خودرو باشد)اين فاصله با توجه به محيط و قدرت باطری متفاوت است(, در صندوق عقب ممکن 
است با فشار دادن دگمه " toggle boot status" روی كارت خودروی رنو قفل يا باز شده باشد )نماد "بازكردن درب عقب خودرو"(. 

آنتن گيرنده فركانس راديويی در داخل UCH   قرار دارد ) به جز مدل های Scenic II كه مجهز به عملکرد SSPP است(.
فشار دادن دگمه toggle boot status روی كارت خودرو رنو مراحل قفل/باز كردن صندوق خودرو را شروع می كند. وقتی كه دكمه 
قفل كردن فشار داده ميشود, كارت سيگنال به صورت رمز در آورده شده 433MHz را به UCH می فرستد)315MHz در ژاپن(. 

اگر UCH كارت رنو را مجاز بداند, UCH درخواست قفل كردن را به موتورهای قفل ارسال می كند.
شرايط مورد نياز:

- دكمه كارت خودرو رنو بايد در محدوده ای كه توسط كارت پوشش داده می شود, فشار داده شود )اين فاصله با توجه به محيط و قدرت 
باطری متفاوت است(.

- سوئيچ باز موجود نباشد.
- كارت داخل كارت خوان نباشد.

وضعيت های در دسترس برای عمليات باز يا قفل كردن صندق )و برای باز كردن شيشه عقب اگر نصب شده باشد(:
عملکرد سيستم را می توان با استفاده از وضعيت های ET045 )دريافت فركانس راديويی(، ET066 )دريافت درخواست فشرده شدن 

دكمه كارت( و ET067 )شناسايی فشرده شدن دكمه كارت( مشاهده نمود.
وضعيت باز يا بسته شدن صندوق به وسيله UCH را می توان با استفاده از كد وضعيت ET050 )درعقب/صندوق( بررسی كرد.

وضعيت درخواست باز شدن در عقب را ميتوان با كد وضعيت ET062 )درخواست باز شدن در عقب( مشاهده نمود.
وضعيت باز يا بسته بودن شيشه عقب )در صورت مجهز بودن خودرو به آن( توسط UCH را ميتوان با كد وضعيت ET041 )باز شدن 

شيشه عقب( بررسی كرد.
وضعيت درخواست باز شدن شيشه عقب را )درصورت مجهز بودن خودرو به آن( می توان با كد وضعيت ET062 )درخواست باز شدن 

شيشه عقب( بررسی كرد.
سطح منبع تغذيه روی خودرو می تواند با استفاده از وضعيت )سطح توان كنترل( ET014 بررسی شود.

ث/ عملكرد کد شناسه:
كارت خودرو با انتقال يك كد  برای عملکرد دسترسی، توسط UCH اعتبار سنجی می شود. هر بار كه كارت فشرده می شود، كد انتقالی 

افزايش می يابد.
برای اجازه دادن برای مواردی كه سيگنال توسط UCH دريافت نشده است, جدول 1024 كد پذيرفته شده, ايجاد شده است. اگر فشار 
 UCH ,دادن دكمه از محدوديت 1024 بار تجاوز كند يعنی مشتری بيش از 1024 بار بيرون از محدوده تحت پوشش دكمه را فشار دهد

و كارت رنو  هماهنگی خود را از دست می دهند.
اگر كارت  رنو هماهنگی خود با UCH را از دست بدهد )كد انتقالی خارج از محدود قابل قبول UCH باشد(، كاربر می تواند با استفاده 
از اينسرت اضطراری به خودروی خود دسترسی پيدا كند. وقتی خودرو با قرار گرفتن كارت در كارت خوان استارت زده می شود، يا با باز 

كردن/جاسازی مجدد باتری كارت هماهنگی دوباره برقرار می شود.
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ج/ نمايش:
باز شدن قفل با يك بار چشمك زدن چراغ های راهنما نمايش داده می شود 

قفل شدن با دو بار چشمك زدن چراغ راهنما نمايش داده می شود.
هنگام استفاده كردن از سوئيچ "BOOT STATUS TOGGLE" نمايش اجرا نمی شود اگر درخواست TOGGLE وقتی خودرو 

كامال باز است, اجرا شده باشد. در حقيقت, در اين مورد, خودرو وقتی صندوق عقب قفل می شود, قفل نشده است.
وقتی كه درخواست برای قفل كردن خودرو فرستاده می شود, اگر تشخيص داده شود كه يکی از درب ها باز است, UCH اجازه قفل 

شدن خودرو را می دهد و چراغ هيچگونه چشمکی برای آگاه ساختن راننده نمی زند.
روند قفل/باز كردن بوسيله فشار دادن دكمه قفل مركزی درب:

اين دكمه برای باز يا قفل كردن درب در وضعيت ايستاده و در حال حركت به كار می رود.
اين دگمه هيچ عملياتی انجام نخواهد داد اگرخودرو با استفاده از كارت هندز فری يا حالت دستی قفل شده باشد.

فشار دادن دكمه قفل مركزی درب وقتی كه درب قفل نشده است , تمامی درب ها را قفل خواهد كرد و چراغ نشانگر قفل شدن درب به 
صورت مركزی روشن خواهد شد. وضعيت دكمه *ET044 CPE ممکن است برای كنترل كردن درست كار كردن دكمه مورد استفاده 

قرار گيرد.
عملکرد چراغ نشانگر قفل شدن درب مركزی الکتريکی می تواند با استفاده از  فرمان چراغ نشانگر دگکمه *AC020 CPE كنترل شود.

:)RAID 1.1.3 روش قفل کردن خودکار در زمان رانندگى )سيستم
عمليات قفل كردن خودكار هنگام رانندگی )RAID( خودرو رابه محض اينکه سيگنال سرعت تقريبا بيش از )7km/h )4mph باشد, 

قفل می كند.
)CPE* بوسيله RAID* اعتبار سنجی عملکرد( ET043   می تواند با استفاده از RAID فعال سازی يا غير فعال سازی عملکرد

مشاهده شود.
عملکرد RAID می تواند بوسيله فشار دادن و نگه داشتن دگمه قفل كردن درب الکتريکی برای تقريبا 5 ثانيه هنگاميکه موتور روشن 

است, فعال سازی يا غير فعال سازی شود. پذيرفته شدن درخواست بوسيله زنگ هشدار مشخص می شود.

توجه:
اگر واحد كنترل الکترونيکی كيسه هوا ضربه يا خطايی را تشخيص دهد,عملکرد باز شدن می تواند توسط UCH انجام شود )در صورتيکه 

در شبکه مولتی پلکس , خطای داخلی و غيره تشخيص داده نشود(. )به بخش 88B , شبکه مولتی پلکس  مراجعه شود(
1.1.4 روش قفل کردن مجدد خودکار:

قفل كردن مجدد خودكار 2 دقيقه بعد از به كار گيری هندز فری يا باز كردن كارت انجام می شود, اگر باز كردن قفل بوسيله باز كردن 
درب دنبال نشود.

* RAID: ابزار ضد اختالل رنو

*  CPE: قفل كردن الکتريکی قفل مركزی 

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

1187B-

روش باز كردن/قفل كردن هندز فری:

1. سنسور های نوری سمت سرنشين
2. سنسور های نوری سمت راننده

3. سوئيچ های قفل كردن درب صندوق عقب و دستگيره درب
4. سوئيچ باز كردن شيشه عقب/صندوق عقب

5. آنتن های دسترسی
6. موتورهای قفل كننده اجزای باز شوند

7. كارت رنو

الف/قطعات اصلى عملكرد هندزفرى:
- كارت رنو

UCH -
- سنسورهای نوری واقع شده در دستگيره های درب

- آنتن های دسترسی يکپارچه داخل دستگيره درب و درب عقب خودرو
- سوئيچ های قفل كردن تعبيه شده در دستگيره های در

- موتورهای قفل كردن  اجزای باز شدنی

ب/ بازکردن قفل به صورت هندز فرى:
هنگاميکه دست داخل دستگيره قرار می گيرد )منقطع كردن يکی از سيگنال های نوری( يا فشار دادن روی سوئيچ درب صندوق عقب 
)ابتدا  بررسی می كند  را  و منطقه دسترسی  به محدوده دسترسی می فرستد   125KHZ UCH سيگنال  داده می شود,  تشخيص 
 UCH 433 جواب می دهد. اگرMHZ در UCH محدوده سمت راننده  بررسی می شود(. اگر كارت رنو در منطقه دسترسی باشد, به

كارت  رنو را تصديق كند, باز كردن درب ها يا موتور های قفل صندوف عقب را درخواست می كند.

بازكردن هندز فری كل خودرو از نزديك  خودرو:
1. كاربر دست خود را اطراف يکی از دستگيره های درب قرار می دهد و سنسور نوری حضور داشتن را تشخيص می دهد.

2. اگر هندز فری  كارت خودرو رنو غير فعال نشده باشد, UCH سيگنال به صورت رمز در آورده شده 125KHZ را به منطقه دسترسی 
می فرستد )شناسايی اوليه محدوده روی دستگيره فعال شده است(.

3. اگر كارت خودرو رنو كد را تشخيص دهد, به UCH با استفاده از سيگنال به صورت رمز در آورده شده  433MHZ جواب می دهد.
UCH .4 تاييد می كند كه كد كارت خودرو رنو صحيح است و موتور های قفل كننده را فعال می كند.

*)3 يا 5 آنتن دسترسی با توجه به تعداد درب ها و تاريخ توليد خودرو(

26145
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شرايط مورد نياز:
- قطع سدن يکی از سيگنال های نوری در يکی از دستگيره ها يا فشار دادن صندوق عقب يا سوئيچ بازكردن شيشه عقب

- كارت خودرو رنو بوسيله آنتن های دسترسی تشخيص داده شده است.
- سوئيچ باز وجود ندارد.

- عملکرد هندز فری نبايد غير فعال باشد )عملکرد استارت و دسترسی هندز فری كارت رنو زمانی قطع می شود كه در زمان قفل بودن 
درون خودرو قرار گرفته باشد. اگر در حين باز شدن قفل،  كارت توسط انتن شناسايی شود، ديگر غير فعال نيست.

وضعيت هاى در دسترس براى عمليات باز کردن:
UCH درخواست باز كردن را هنگاميکه يکی از سيگنال های نوری قطع می شود دريافت می كند. منبع تغذيه سنسورها می تواند با 

استفاده از وضعيت مجهز شده سنسور های نوری ET054 نمايش داده شود.
عملکرد سنسور ها ميتواند با استفاده از سنسور نوری جلو سمت راننده ET055, سنسور چشمی عقب سمت راننده ET056, سنسور 
های چشمی جلو/عقب سمت سرنشين ET057, و دگمه قفل كردن درب عقب خودرو ET060 وضعيت سوئيچ صندوق عقب نمايش 
داده شود. وضعيت درخواست باز كردن درب عقب خودرو , با استفاده از درخواست بازكردن درب عقب خودرو ET061 مشخص است .

وضعيت درخواست برای باز كردن شيشه عقب )در صورت مجهز بودن به اين سيستم( با استفاده از وضعيت درخواست باز كردن شيشه 
عقب ET062 می تواند كنترل شود.

سطح منبع تغذيه روی خودرو می تواند با استفاده از سطح منبع تغذيه درخواست شده ET014 بررسی شود.
عيب يابی آنت های فرستنده AC037 فرمان پخش سيگنال آنتن را برای بروزرسانی خطای بالقوه می دهد.

فرمان های تست آنتن خارجی سمت راننده AC032,تست  آنتن خارجی سمت سرنشين AC033, تست آنتن خارجی صندوق عقب 
AC034 برای كنترل كردن هر محدوده به تنهايی مورد استفاده قرار می گيرند. وقتی كارت در محدوده ای كه در آن سيگنال پخش 

شده قرار می گيرد, كارت خوان چشمك می زند. پخش سيگنال برای 1 دقيقه ادامه می يابد.
اين فرمان ها برای كنترل كردن محدوده دسترسی هندزفری در اطراف خورو مورد استفاده قرار می گيرند و حتی اگر كارت هندز فری 

متعلق به همان خودرو نباشد, عمل خواهد كرد.
باز کردن هندز فرى صندوق عقب:

وقتی كه فشار دادن روی سوئيچ بازكردن صندوق عقب تشخيص داده می شود, UCH سيگنال درخواست باز كردن را دريافت می كند.
) درخواست بازكردن درب عقب خودرو UCH.)ET061 سيگنال 125kHz را به آنتن دسترسی می فرستد.

 UCH اگر كارت خودرو رنو در محدوده دسترسی باشد )شناسايی اوليه سمت صندوق عقب و سپس شناسايی در هر دو سمت خودرو(, به
در سيگنال 433MHz جئاب می دهد.

اگر UCH كارت را تصديق كند, UCH فرمان باز شدن صندوق عقب را می دهد.
قفل کردن هندز فرى:

وقتی كه فشار دادن روی سوئيچ بستن دستگيره درب تشخيص داده می شود, UCH سيگنال 125kHz را به آنتن دسترسی می 
فرستد. اگر كارت خودرو رنو در محدوده دسترسی باشد, به UCH در سيگنال433MHz  جواب می دهد. اگر UCH كارت را تصديق 

كند )و اگر UCH دز محدوده شروع هندز فری شناسايی نشده باشد(, UCH فرمان می دهد موتور قفل, قفل شود.
اگر در هر صورتی كارت ديگری در خودرو باشد, قفل كردن ممکن است امکان پذير باشد, اما كارت جا مانده در خودرو ممکن است موقتا 
دسترسی HADNS-FREE خود را از دست دهد و عمليات آغاز به كار هندز فری تا دفعه بعد اجرای عملکرد بازكردن در دسترس 

نباشد )بازداری(.
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قفل کردن هندز فرى کل خودرو از نزديک  خودرو:
1. كاربر يکی از سوئيچ های روی دستگيره درب يا درب عقب خودرو را فشار می دهد )واقع شده درصندوق(. 

2. اگر هندز فری  كارت خودرو رنو غير فعال نشده باشد, UCH سيگنال به صورت رمز در آورده شده 125kHz را به منطقه دسترسی 
می فرستد )شناسايی  اوليه محدوده روی سمت دستگيره فعال شده است(.

3. اگر كارت خودرو رنو كد را تشخيص دهد, به UCH با استفاده از سيگنال به صورت رمز در آورده شده  433MHZ جواب می دهد.
4. اگر UCH تشخيص دهد كه حداقل يك كارت خودرو رنو در محدوده دسترسی قرار دارد و اين مسئله تصديق شده باشد )حداقل يك 
كارت خودرو رنو بوسيله آنتن خارجی تشخيص داده شده است و و با آنتن شروع تشخيص داده نشده است, خودداری از قفل كرد خودرو 

توسط كارت در داهل خودرو ضروری است(, UCH موتورهای قفل را فعال می كند.
5. اگر UCH كارت ديگری را درون خودرو تشخيص دهد, اين كارت ها را برای عمليات هندز فری تا دفعه ديگر كه خودرو باز می شود, 

غير فعال می كند )دسترسی و شروع به كار(.

شرايط مورد نياز:
- حداقل يك كارت خودرو رنو بوسيله آنتن دسترسی تشخيص داده شده است و و با آنتن شروع تشخيص داده نشده است.

- هيچ يك از درب ها باز نباشند.
- هيچ كارتی در كارت خوان نباشد.

- سوئيچ باز وجود نداشته باشد.
- هندزفری كارت نبايد غير فعال باشد. )كارت خودرو رنو برای شروع و دسترسی هندزفری غير فعال می شود اگر زمانيکه خودرو قفل 
شده است, در خودرو موجود بوده باشد, اگر كارت توسط آنتن در هنگام باز كردن تشهيص داده شود, كارت ديگر غير فعال نخواهد بود(.

وضعيت هاى در دسترس براى عمليات قفل کردن:
UCH درخواست قفل كردن را به صورت اتصال بدنه, هنگاميکه يکی از دگمه های قفل كردت روی دستگيره درب يا داخل مركز عالمت 

صندوق عقب فشرده می شود دريافت می كند. 
منبع تغذيه سنسورها می تواند با استفاده از وضعيت مجهز شده سنسور های نوری ET054 نمايش داده شود.

درخواست های قفل كردن ميتواند با استفاده از وضعيت های سوئيچ قفل دستگيره سمت راننده ET058, سوئيچ قفل دستگيره سمت 
سرنشين ET059 و دگمه قفل كردن درب عقب خودرو ET060 وضعيت سوئيچ صندوق عقب نمايش داده شود. وضعيت های درب 
ها بوسيله UCH هنگاميکه ياز يا بسته اند تشخيص داده می شوند و با استفاده از وضعيت های درب راننده ET053 , درب سرنشين 
ET042, درب سمت چپ عقب ET051, درب سمت راست عقب ET052 , درب صندوق عقب ET050, و باز كردن شيشه عقب

ET041  )اگر بر روی خودرو نصب شده باشد(, نمايش داده می شود.
سطح منبع تغذيه روی خودرو می تواند با استفاده از سطح منبع تغذيه درخواست شده ET014 بررسی شود.

عيب يابی آنتن فرستنده AC037 فرمان پخش سيگنال آنتن را برای بروزرسانی خطای بالقوه می دهد.
تست فرمان های آنتن خارجی سمت راننده AC032,تست  آنتن خارجی سمت سرنشين AC033,تست  آنتن خارجی صندوق عقب 
AC034 برای كنترل كردن هر محدوده به تنهايی مورد استفاده قرار می گيرند. وقتی كارت در محدوده ای كه در آن سيگنال پخش 

شده قرار می گيرد, كارت خوان فالش می زند. پخش سيگنال برای 1 دقيقه ادامه می يابد.
اين فرمان ها برای كنترل كردن محدوده دسترسی هندزفری در اطراف خورو مورد استفاده قرار می گيرند و حتی اگر كارت هندزفری 

متعلق به همان خودرو نباشد, عمل خواهد كرد.
باز کردن هندزفرى صندوق عقب:

وقتی كه فشار دادن روی سوئيچ بازكردن صندوق عقب تشخيص داده می شود, UCH سيگنال درخواست باز كردن را دريافت می كند.
) درخواست بازكردن درب عقب خودرو ET061(. UCH سيگنال 125kHz را به آنتن دسترسی می فرستد.

 UCH اگر كارت خودرو رنو در محدوده دسترسی باشد )شناسايی اوليه سمت صندوق عقب و سپس شناسايی در هر دو سمت خودرو(, به
در سيگنال 433MHz جواب می دهد.

نمايش دادن
باز شدن با 1 فالش چراغ های راهنما نمايش داده می شود.

قفل شدن با 2 فالش چراغ های راهنما نمايش داده می شود.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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6-1-1  کارکرد قفل کودک
UCH قفل درب های عقب را برای جلوگيری از باز شدن آنها توسط دستگيره های داخلی كنترل می كند و عملکرد شيشه باال بر های 

برقی را متوقف می كند.
وضعيت سوئيچ ها و فعال سازی قفل كردن الکترونيکی محافظ كودک می تواند توسط وضعيت های زير كنترل شود:

ET233 سوئيچ قفل ايمنی كودک -
 ET159 قفل ايمنی درب عقب سمت چپ -

 ET160 قفل ايمنی درب عقب سمت راست -
پيکربندی قفل ايمنی كودک می تواند با استفاده از پيکربندی قفل ايمنی كودک LC035 خوانده شود )به بخش پيکربندی و برنامه ريزی 

مراجعه شود( و با استفاده از فرمان ويژه قفل ايمنی كودک SC016 تصحيح شود )VDIAG 4C, 4D, 4F و 50(.
عيب يابی می تواند با استفاده از چراغ نشانگر قفل ايمنی كودک AC076, روی چراغ نشانگر سوئيچ قفل ايمنی كودک اجرا شود.

اصل وقفه:
UCH قفل درب ها را برای جلوگيری از باز شدن آنها توسط دستگيره های داخلی كنترل می كند. اين عملکرد توسط فشار دادن ونگه 

داشتن )2 ثانيه( دگمه قفل كردن كارت خودرو رنو يا فشار دادن دگمه قفل كردن برای دو بار فعال می شود.
برای وقفه, چراغ های راهنما سه بار با سرعت روشن و خاموش می شوند)بعالوه دوبار روشن و خاموش شدن برای قفل كردن(.

از قفل  بندی جلوگيری  باشد )دو موتور( و پيکر  از قفل شدن داشته  بايد عملکرد جلوگيری  اين عمليات, خودرو  افتادن  به كار  برای 
شدن LC003 موجود باشد )به بخش پيکربندی و برنامه ريزی مراجعه شود(. جلوگيری از قفل شدن با استفاده از جلوگيری از قفل 
شدن CF009 شکل داده می شود. منبع آخرين فعال سازی/غير فعال سازی جلوگيری از قفل شدن می تواند توسط منبع فعال سازی 

جلوگيری از قفل شدن ET088 و منبع غير فعال سازی جلوگيری از قفل شدن ET090 ديده شود.
اگر منبع تغذيه لوازم جانبی فعال شده باشد يا چراغ ها روشن شده باشند يا فالشر فعال باشد, غير ممکن است كه از قفل شدن خودرو 

جلوگيری شود.
عمليات Valet card, مخصوص كشورهای خاصی )به عنوان مثال مکزيك(: 

اين عمليات, گزينه Valet card را كنترل می كند كه خودروهای مجهز به آن را قادر می سازد تا به طور جداگانه درب راننده، صندوق 
عقب، يا درهای سرنشينان و جعبه داشبورد را كنترل كنند.

 
هنگامی كه وسيله نقليه از قبل به صورت الکتريکی مجهز به گزينهValet  و اين گزينه پيکربندی شده باشد، كارت می تواند 

در دو حالت مختلف استفاده شود. كارت های "اصلی" می توانند تمامی درب ها  را باز كنند،  اما كارت های "كمکی" 
نمی تواند جعبه داشبورد، صندوق عقب و درب های سرنشينان را باز كنند. آنها تنها می تواند وسيله نقليه را روشن كنند، 

 UCH با استفاده از نوع خاص فرمان Valet Card CF085 كل خودرو را قفل كنند و درب راننده را باز كنند. اين عمليات با عمليات
SC008 پيکربندی شده است. برای دسترسی به CF085،درب های انتخاب شده CF036 نيز بايدپيکربندی شوند. 

برای كنترل اينکه تابع به درستی پيکربندی شده است، از عمليات كارت Valet   LC016 استفاده كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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ويژگى هاى خاص سيم کشى درب عقب خودرو:
كنترل باز كردن درب عقب خودرو سيم  كشی متفاوتی با توجه به نوع خودرو دارد: 

- فاز 1 بدنه بدون عملکرد هندزفری:

1. خواندن درخواست باز كردن درب عقب خودرو
2. خواندن وضعيت ياز بودن درب عقب خودرو

3. كنترل موتور
4. موتور درب عقب خودرو

  BCEJRK فاز 1 مکانيکی با عملکرد هندزفری: بر روی خودرو توليد شده قبل از 17/01/2005  برای نوع -
.L و قبل از 10/01/2005  برای نوع

1. خواندن درخواست باز كردن درب عقب خودرو
2. خواندن وضعيت ياز بودن درب عقب خودرو

3. كنترل موتور
4. موتور درب عقب خودرو

26144

26145

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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  BCEJRK بر روی خودرو توليد شده قبل از 10/01/2005  برای نوع :hands-free فاز 2 مکانيکی با عملکرد
.L و قبل از 17/1/2005 برای نوع

1. خواندن درخواست باز كردن درب عقب خودرو
2. خواندن وضعيت ياز بودن درب عقب خودرو

3. كنترل موتور
4. موتور درب عقب خودرو

فاز 2بدنه:

1. خواندن درخواست باز كردن درب عقب خودرو
2. خواندن وضعيت ياز بودن درب عقب خودرو

3. كنترل موتور
4. موتور درب عقب خودرو

26147

26147

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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ويژگى هاى خاص سيم کشى باز کردن screen  عفب:
كنترل باز كردن شيشه  عفب سيم  كشی متفاوتی با توجه به نوع خودرو دارد:

  BCEJRK بر روی خودرو توليد شده قبل از 10/01/2005  برای نوع :hands-free فاز 1 مکانيکی بدون عملکرد
.L و قبل از 17/1/2005 برای نوع

1. خواندن درخواست باز كردن شيشه باز كننده عقب
2. خواندن وضعيت باز كردن شيشه  باز كننده عقب

3. كنترل موتور
4. موتور شيشه  باز كننده عقب

  BCEJRK فاز 1 مکانيکی با عملکرد هندزفری: بر روی خودرو توليد شده قبل از 10/01/2005  برای نوع
.L و قبل از 17/1/2005 برای نوع

1. خواندن درخواست باز كردن شيشه باز كننده عقب
2. خواندن وضعيت باز كردن شيشه  باز كننده عقب

3. كنترل موتور
4. موتور  شيشه باز كننده عقب

26148

26149

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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  BCEJRK فاز 2 مکانيکی بدون عملکرد هندزفری: بر روی خودرو توليد شده قبل از 10/01/2005  برای نوع
و قبل از 17/1/2005 برای نوع L, به غير از فاز 2 بدنه:

1. خواندن درخواست باز كردن شيشه باز كننده عقب
2. خواندن وضعيت باز كردن شيشه باز كننده عقب

3. كنترل موتور
4. موتور  شيشه باز كننده عقب

  BCEJRK يا بدنه فاز 2: بر روی خودرو توليد شده قبل از 10/01/2005  برای نوع hands-free فاز 2 مکانيکی با عملکرد
و قبل از 17/1/2005 برای نوع L, با فاز 2 بدنه:

1. خواندن درخواست باز كردن شيشه  باز كننده عقب
2. خواندن وضعيت باز كردن شيشه باز كننده عقب

3. كنترل موتور
4. موتور  شيشه باز كننده عقب

26161

26162

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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:)Mexico( 1.1.11 ويژگى هاى سيم کشى خودرو
بسته به نوع خودرو كنترل قفل كردن/باز كردن قفل داشبورد به صورت متفاوت سيم كشی شده است:

:BCELJRK خودروهايی كه قبل از تاريخ 2005/07/11 ساخته شده اند  برای نوع -

1 در سرنشين، كنترل بازكردن صندوق و درهای عقب
2 در سرنشين، كنترل بستن صندوق و درهای عقب

3 موتور داشبورد
:BCELJRK خودروهايى که بعد از تاريخ 2005/07/11 ساخته شده اند  براى نوع -

1 كنترل بستن درپوش باک و در راننده
2 كنترل باز كردن درپوش باک و در راننده

3 موتور داشبورد
4 رله كنترل قفل كردن داشبورد

5 كنترل قفل كردن داشبورد

26161

26162

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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1 كنترل بستن درپوش باک و در راننده
2 كنترل باز كردن درپوش باک و در راننده

3 موتور داشبورد
4 رله كنترل قفل كردن داشبورد

5 كنترل قفل كردن داشبورد
1.1.12 ويژگی های سيم كشی آنتن گيرنده عقب در خودروهای 5 در:

بسته به تاريخ ساخت خودرو، دو نوع تجهيزات برای انتن های گيرنده عقب موجود است:
- خودروهايی كه قبل از ژانويه 2007 ساخته شده اند:

يك انتن گيرنده مشابه در دستگيره هر در.
- خودروهايی كه بعد از ژانويه 2007 ساخته شده اند:

- هيچ گونه انتن گيرنده در دستگيره های در عقب وجود ندارد.
- مشابه خودروهای 3 در، آنتن های گيرنده در دستگيره های در جلو قرار گرفته اند.

 CF224 پيکربندی خودرو شناسايی می شود و با استفاده از فرمان LC122 REAR ACCESS AERIALS با خواندن فرمان
REAR ACCESS AERIAL می توان پيکربندی را انجام داد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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1.1.13  عملکرد باالبر خودكار شيشه
زمانی كه درها قفل شوند و دكمه قفل بر روی كارت، دوبار پشت سر هم فشرده شود ) يا در و يا صندوق، چنانچه خودرو مجهز به عملکرد 

هندز فری  باشد(، شيشه ها به صورت خودكار بسته می شوند ) همچين سان روف، چنانچه خودرو مجهز به آن باشد(.
بسته به تعداد شيشه های يك تماسه )One touch( موجود در خودرو و فاز بدنه اين عملکرد بر روی خودروهای مشخصی موجود است 

) به جدول زير مراجعه شود( .
آنگاهاگر

عملکرد باالبر خودكار شيشه:نوع شماره محصولشيشه )های( يك تماسهنوع خودرو
همه به جز بدنه فاز 1 و 2 

cabrioletبدونبدون

بدونJxxxxxxيك راننده OTWبدنه فاز 1 چهار در
همراه باديگرانيك راننده OTWبدنه فاز 1 چهار در

همه به جز بدنه فاز 1 چهار در 
cabriolet وOTW همراه بايك راننده

همه به جز بدنه فاز 2 
cabrioletOTW بدونيك راننده

همه به جز بدنه فاز 1 و 2 
cabriolet4OTW همراه با2 يا

cabriolet 2 بدونبدونبدنه فاز 1 و
 SC008 عملکرد باالبر خودكار شيشه به صورت جداگانه پيکربندی نمی شود. اين عملکرد به صورت خودكار و حين استفاده از فرمان ويژه

UCH type بسته به نوع خودرو، تعداد شيشه های يك تماسه و نوع شماره محصول پيکربندی می شود.
1.1.14  عملکرد حالت ذخيره خودروی نو

وقتی خودرو جهت بهينه سازی مصرف توانش از كارخانه خارج می شود، در اين حالت پيکربندی می شود:
- چراغ هشدار سيستم ضدسرقت كار نمی كند.

- چراغهای هشدار نشانگر جهت برو روی صفحه نمايشگرها به صورت دائمی روشن می ماند.
قبل از تحويل خودرو به مشتری، اين حالت را غيرفعال كنيد:

- با پايين كشيدن كنترل های ستون فرمان در حالت قطع سوئيچ باز.
.VP016 Deactivate new vehicle storage mode يا با استفاد ه از فرمان -

اين عملکرد را ميتوان تنها در كارخانه با UCH Vdiag 4F يا 50 انجام داد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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1.2 زيرعملكرد: مراقبت

1 قفل ستون فرمان
2 واحد كنترل الکترونيکی موتور

3 كارت خوان
4 دكمه استارت

5 آنتن های استارتر
6 كارت رتو

7 شبکه مولتی پلکس
8 اتصال سيم

UCH كنترل سيستم مراقبت ضد سرقت خودرو را با واحد های كنترل الکترونيکی ديگر قسمت می كند.
مراقبت خودرو در سه مرحله متوالی صورت می گيرد:

- اعتبار سنجی كارت )هندزفری يا كارت خوان(
- باز كردن قفل ستون فرمان )برای امکان برقراری سوئيچ باز(

- باز كردن قفل واحد كنترل الکترونيکی موتور
1.2.1  اعتبار سنجی كارت رنو

بسته به اينکه خودرو مجهز به سيستم هندز فری باشد يا نه، اعتبار سنجی به صورت متفاوتی انجام می شود.
الف( اعتبار سنجی زمانی كه خودرو مجهز به هندز فری باشد:

وقتی كاربر دكمه استارت را می فشارد، UCH آنتن های استارت را فعال می كند و كارت را به روش زير می خواند:
UCH /1 سه آنتن  استارت آن كه سيگنالی با فركانس 125kHz توليد می كند را فعال می كند. اين سيگنال به كارت رنو فرستاده 

می شود.
UCH/2 اگر كارت رنو در ناحيه پوشيده شده با آنتن های استارت باشد و UCH را شناسايی كند، مستقيما با ارسال يك سيگنال 

433MHz به UCH پاسخ می دهد.
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UCH /3 پاسخ را كدگشايی می كند و آن را با مقدار ذخيره شده در حافظه خود مقايسه می كند. اگر نتيجه صحيح بود، استارت زدن 
را ادامه می دهد. زمانی كه كارت شناخته شد، آنتن ها انتقال سيگنال را متوقف می كنند.

اگر كارت رنو در حالت هندز فری پاسخی نداد، UCH كارت خوان را بررسی می كند. اگر كارت رنو در كارت خوان قرار دارد، اعتبار 
سنجی توسط ترانسپوندر انجام می شود.

كارت خوان برای شروع حالت هندز فری در شرايط زير استفاده می شود:
- كارت باتری پهن

- خودرو در منطقه تداخل سيگنال قرار دارد.
- صندوق باز است )مشاهده روی صفحه نمايشگرها(

وضعيت ها و فرمان های موجود در عملکرد اعتبارسنجی كارت:
- ET035 )سيگنال فركانس راديو دريافت شد(

- ET070 )دكمه استارت(
- ET046 )سيستم ضد سرقت اتومبيل(
- ET014 )درخواست سطح تغذيه توان(

- AC036 )تست انتن داخلی(
ب( اعتبارسنجی كارت رنو زمانی كه خودرو مجهز به هندزفری نيست:

زمانی كه كاربر دكمه استارت را فشار می دهد، UCH با استفاده از حالت ترانسپوندر كارت را در كارت خوان شناسايی می كند ) تبادل 
اطالعات با دامنه كوتاه در فركانس 125KHz(. حالت ترانسپوندر نيازی به باتری در كارت ندارد.

1. اتصال سيم
2. كارت خوان

3. اتصال دامنه كوتاه ترانسپوندر
4. كارت رنو

وضعيت ها و فرمان های موجود در عملکرد اعتبارسنجی كارت:
- ET070 )دكمه استارت(

- ET046 )سيستم ضد سرقت اتومبيل(
- ET014 )درخواست سطح تغذيه توان(
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1.2.2  قفل کردن/ باز کردن قفل ستون فرمان:

1. قفل ستون فرمان
2. خط مولتی پلکس

3. تغذيه
4. خط سنسور
5. خط ايمنی

الف/ باز كردن قفل ستون فرمان
اعتبار سنجی كارت رنو:

UCH /1 با استفاده از شبکه مولتی پلکس يك كد به همراه درخواست باز كردن قفل به قفل الکتريکی ستون فرمان ارسال می كند 
)ET119 در خواست UCH به قفل ستون فرمان(.

2/ چنانچه قفل الکتريکی ستون فرمان كد را شناسايی كند، قفل باز می شود و وضعيت باز شدن خود را به UCH ارسال می كند 
)ET073 سيگنال سنسور قفل ستون فرمان(.

3/ وقتی UCH سيگنال "باز كردن قفل ستون فرمان تکميل شد" را دريافت كرد، به واحد سوئيچ و مراقبت دستور فعال كردن رله سوئيچ 
باز را می دهد و عملکرد ادامه می يابد.

وضعيت فيزيکی قفل ستون با استفاده از وضعيت ET072 )قفل ستون فرمان( و برنامه ريزی آن با كد وضعيت ET071 )فضای خالی 
قفل ستون فرمان(

توجه:
حالت سوئيچ باز تنها زمانی برقرار می شود كه عملکرد باز كردن قفل ستون فرمان به درستی انجام شده باشد.

ستون فرمان قفل می ماند، اگر:
- بارمکانيکی بيش از اندازه روی ستون فرمان باشد )مثال : چرخ كنار جدول گير كرده باشد(.

- ولتاژ باتری خيلی پايين باشد.
- توان درخواستی توسط قفل ستون فرمان خيلی زياد باشد )مراقبت حرارتی موتور الکتريکی قفل شدن(.
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ب/ قفل کردن ستون فرمان:
بعد از آنکه كارت رنو از كارت خوان خارج شد، در حالی كه موتور خاموش است، ستون فرمان قفل می شود. عملکرد قفل كردن نيازمند 

موارد زير است:
،00mph (0 km/h(يك سيگنال معتبر سرعت -
- عملکرد صحيح كيسه هوا و عدم شناسايی برخورد،

- غيرفعال شدن اتصال سوئيچ باز.
زمانی كه موتور استارت نخورده اما سوئيچ باز فعال است ) مثال سوئيچ باز اجباری(، شرايط مشخصی كه در آن ها سوئيچ باز قطع می 

شود سبب قفل شدن ستون فرمان نمی شوند ) پيغام " ستون فرمان فعال نيست " (.
ستون فرمان قفل نمی شود، اگر:

1/ حالت هاى معمول قفل نشدن:
- كارت در كارت خوان قرار دارد،

- بيش از 20 دقيقه از قرار گرفتن كارت در كارت خوان می گذرد و موتور خاموش است،
- سرعت خودرو صفر نيست،

- درخواست توان توسط قفل ستون فرمان بارها ارسال شده است.
در رابطه با خودروهای مجهز به واحد كنترل الکترونيکی UCH Vdiag 4F يا باالتر:
- زمانی كه خودرو در حالت سوئيچ باز اجباريست، كارت رنو از كارت خوان خارج شود،

- استارت های ناموفق در طول 3 دقيقه از زمان به دليل دنده درگير،
- ضمن استارت ناموفق به دليل دنده درگير، كارت رنو از كارت خوان خارج شود،

- ضمن استارت ناموفق به دليل دنده درگير و نبودن كارت در كارت خوان، يکی از درهای جلو باز است.
برای قفل كردن ستون فرمان، استارت بزنيد و سپس موتور را خاموش كنيد.

2/ حالت های غيرمعمول قفل شدن:
- واحد كيسه هوا معيوب يا قفل شده است،

- واحد كيسه هوا قطع شده است،
- كيسه هوا راه اندازی شده است،
- سيگنال سرعت موجود نيست.

در صورتی كه ستون فرمان قفل نشود، راننده با پيغام " ستون فرمان قفل نيست" مطلع می شود.
1.2.3  قفل كردن واحد كنترل الکترونيکی موتور:

وقتی حالت سوئيچ باز برقرار شد، واحد كنترل الکترونيکی موتور و UCH با استفاده از شبکه مولتی پلکس كدهايشان را مقايسه می 
كنند. اگر كدها مشابه باشند، سيستم ضد سرقت خودرو غيرفعال می شود )ET046 سيستم ضد سرقت(. در صورت وجود اشتباه، 

سيستم ضد سرقت فعال می ماند.
مراقبت فعال سازی مجدد: وقتی موتور خاموش شود، سيستم ضد سرقت مجددا فعال می شود.
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:UCH 1.2.4  بررسى کارت رنو بوسيله
الف/ بررسى کارت:

وقتی موتور در حال كار كردن است، UCH وجود كارت رنو را در محفظه سرنشين )اگر خودرو مجهز به هندزفری است( يا در كارت 
خوان در حالتی كه در باز و سپس بسته است، بررسی می كند. اگر كارت رنو شناسايی نشد، يك پيغام بر روی صفحه نمايشگرها و يك 

زنگ به راننده هشدار می دهد.
فرمان AC036 )تست آنتن داخلی( برای بررسی ناحيه تحت پوشش آنتن های تحت استارت در داخل محفظه سرنشين ) خودروهای 
مجهز به هندز فری( استفاده می شود. وقتی كارت شناسايی شد، كارت خوان چشمك می زند. اين فرمان امکان شناسايی كارت هندزفری 

را ميسر می كند، حتی اگر كارت متعلق به خودرو نباشد.
ب/ هشدار كم بودن ولتاژ باتری

اگر باتری كارت رنو تخت و يا معيوب شود، وقتی خودرو استارت زده می شود پيغام تعويض باتری كارت  در صفحه نمايشگرها ظاهر می 
شود. از زمان ظهور خطا، 5 بار امکان اعتبار سنجی كارت رنو وجود دارد.

ج/ ذخيره اطالعات بر روی كارت
اطالعات مجاز يك ابزار در ارتباط با خودرو كه از روی كارت خوانده می شود، موجود است:

اطالعات موجود:
- VIN )شماره شناسايی خودرو(

- مسافت طی شده
- سطح سوخت

- مسافت قبل از تعويض روغن
- فشار تاير )اگر خودرو مجهز به SSPP باشد(

OBD وضعيت چراغ هشدار دهنده -
- سطح روغن

2.5  برنامه های چراغ هشدار دهنده سيستم ضد سرقت

وضعيت مراقبت خودروچراغ هشدار دهنده سيستم ضد سرقت

سوئيچ بسته
خودرو تحت مراقبت است )سيستم ضد چراغ هشدار به آرامی چشمك می زند

سرقت فعال و يا خطا در قفل فرمان(

خودروی جديد يا حالت حافظه خالی چراغ هشدار روشن نيست
UCH

سوئيچ باز

كارت رنو شناسايی نشدچراغ هشدار به آرامی چشمك می زند
خطای اعتبارسنجی سوخت رسانیچراغ هشدار دائما چشمك می زند

خودرو تحت مراقبت نيست )سيستم ضد چراغ هشدار روشن نيست
سرقت غير فعال(

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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UCH بخش كنترل زير عملکرد استارت زدن را مديريت می كند. برای انکه اين عملکرد به صورت معمول اجرا شود، عملکرد مراقب بايد 
به درستی پيش رود )غير فعال سازی سيستم ضد سرقت ET046   سيستم ضد سرقت(.

به منظور كنترل موتور استارتر، UCH به اطالعات وضعيت و پارامتر زير نياز دارد تا اطمينان يابد كه شرايط استارت زدن برقرار شده 
است:

- ET070 )دكمه استارت(
- ET048 )موقعيت پدال كالچ(
- ET047 )موقعيت پدال ترمز(

- ET108 )موقعيت اهرم سلکتور جعبه دنده اتوماتيك(
- موقعيت اهرم سلکتور جعبه دنده دستی ) به بخش 87G، واحد اتصال محفظه سرنشين، بررسی تطبيقی مراجعه شود(.

 ET110 اگر شرايط استارت زدن برقرار باشد، می توان در خواست فعالسازی موتور استارتر برای واحد سوئيچ و مراقبت را با كد وضعيت
)در خواست UCH به واحد موتور يا سوئيچ و مراقبت( مشاهده نمود.

1.4  اجزای اصلی عملکرد دسترسی/ايمنی
1.4.1  اجزای اصلی زيرعملکرد دسترسی

- كارت رنو،
،UCH -

- سنسورهای روشنايی در دستگيره های در
- آنتن های گيرنده مجتمع در دستگيره های در و در عقب

- كليد های قفل موجود در دستگيره های در
- كليد باز كردن/قفل كردن صندوق واقع در در صندوق

- موتورهای قفل كن جز باز كننده
1.4.1.1  کارت رنو:

كارت رنو سه دكمه دارد كه امکانات زير را فراهم می كند:
- قفل كردن خودرو

- باز كردن قفل خودرو
- قفل كردن و باز كردن قفل صندوق

كارت هندز فری رنو عملکرد هندزفری را ممکن می سازد، چنانچه در نواحی استارت و يا دسترسی قرار گرفته باشد.
كارت رنو به وسيله يك باتری 3 ولت تغذيه می شود. اين باتری برای عملکرد در حالت هندزفری  و يا كنترل از راه دور الزم است ) دكمه 

كارت فشرده شود(.
اگر باتری كهنه و يا در ناحيه تداخل فركانس است، اينسرت اضطراری تعبيه شده در كارت رنو امکان باز كردن قفل در راننده را فراهم 

می كند.
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1.4.1.2UCH
الف/ در حالت هندزفری، UCH از طريق سنسورهای روشنايی درخواست باز كردن قفل را در يافت می كند، و درخواست قفل كردن را 

از كليد های قفل كننده  دريافت می كند.
ب/ UCH تبادالت با كارت رنو را مديريت می كند.

در حالت هندز فری:
UCH به وسيله آنتن های تعبيه شده در دستگيره های در و در عقب در فركانس 125KHz كارت رنو را بررسی و اعتبار سنجی می 

كند. بعد از اعتبار سنجی از UCH كارت رنو مستقيما با فركانس 433MHz به ان پاسخ می دهد.
خارج از حالت هندزفری:

 433MHz 433 در ژاپن از كارت دريافت می كند. آنتن گيرندهMHz )315MHz (درخواست های دسترسی را در فركانس UCH
در UCH تعبيه شده است ) به جز Scenic II كه مجهز به عملکرد SSPP است(. سيگنالها كدگذاری شده اند.

ج/ UCH موتورهای قفل كننده را فعال می كند.
اگر تبادالت بين كارت رنو و UCH صحيح باشد، UCH موتورهای قفل كننده را فعال می كند.

1.4.1.3  سنسورهای روشنايی تعبيه شده در دستگيره های در )خودروهای هندزفری(:
زمانی كه اشعه اينفرارد در يکی از دستگيره ها قطع می شود ) با دست(، سنسورهای روشنايی درخواست  باز كردن قفل هندزفری را از 

UCH برای تمام خودرو می فرستند.
اين آشکار سازی عملکرد دسترسی هندزفری را شروع می كند. 

برای محدود كردن مصرف باتری، سنسور های روشنايی تنها برای 72 ساعت بعد از آخرين تغيير وضعيت قفل كردن/باز كردن قفل خودرو 
با ولتاژ 12 ولت تغذيه می شوند. دستگيره  بايد بعد از اين دوره زمانی كشيده شودتا كليدی كه UCH را برای تغذيه مجدد سنسورهای 
روشنايی " بيدار می كند" را به كار اندازد. برای اين منظور، وقتی كارت اعتبار سنجی شد دستگيره را برای بار دوم بکشيد تا در را باز كند.

سيگنال كليد موازی با سيگنال سنسور روشنايی است: فعال سازی سنسور روشنايی يا كليد سيگنال ورودی به UCH را صفر می كند. 
وقتی دستگيره كشيده می شود سيگنال ثابت نيست.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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مجموعه دستگيره ها در نمودار زير نشان داده شده است:

25693

تغذيه اشتراكی سنسورها

توجه:
در عقب به سنسور روشنايی اينفرارد مجهز نيست. كليدهای باز كن صندوق و محافظ پشت درخواست باز كردن صندوق و محافظ 

پشت را از UCH دريافت می كنند.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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1.4.1.4  آنتن های دسترسی تعبيه شده در دستگيره های در و در عقب )خودروهای هندزفری(:
آنتن های دسترسی در دستگيره های در و در عقب تعبيه شده اند. تنها انتن صندوق باز كردنی است.

UCH اين آنتن ها را به ترتيب زير فعال می كند:
- سمتی كه دستگيره ان كشيده می شود.

- اگر كارت شناسايی نشد، UCH انتن ها را در سمت مخالف فعال می كند.
- اگر كارت هنوز شناخته نشد، UCH آنتن عقب را بررسی می كند.

مجموعه آنتن های دسترسی در نمودار زير نشان داده شده است:

توجه:
مدل های 5 در كه قبل از ژانويه 2007 ساخته شدند و مدل های 3 در، از لحاظ تعداد دستگيره ها با هم فرق می كنند.

توجه:
مدل های 5 در كه بعد از ژانويه 2007 ساخته شدند، مشايه مدل های 3 در، در دستگيره های در عقب آنتن دسترسی ندارند و آنتن 

ها در دستگيره های در جلو قرار دارند.

25693

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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1.4.1.5 کليد هاى قفل کننده تعبيه شده در دستگيره ها و درعقب )خودروهاى هندز فرى(:
اين كليدها برای قفل كردن اجزای باز شونده استفاده می شوند و به جز كليد در عقب كه از در جداست، بقيه كليدها بازكردنی نيستند. 
زمانی كه كليد فشرده می شود، پايه ای از UCH كه ولتاژ بدنه دارد، درخواست قفل كردن را ارسال می كند. پس از آن آنتن های 

دسترسی فعال می شوند.
مجموعه اين كليدها در نمودار زير نشان داه شده اند:

25691

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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1.4.1.6  موتورهای قفل كننده در
اين موتورها، موتورهای جريان مستقيم هستند ) تغذيه 12 ولت(. موتورهای قفل كننده در با UCH كنترل می شوند.

عملکرد غيرفعال شدن قفل نياز به وجود يك موتور دوم برای هر در دارد. 
1.4.2  اجزای اصلی زير عملکرد مراقبت:

زيرعملکرد مراقبت بر اساس 4 جز كدگذاری شده اصلی پايه گذاری شده است:
- كارت رنو

UCH -
- قفل الکتريکی ستون فرمان

- واحد كنترل الکتريکی موتور
اين اجزا كد گذاری شده اند: نمی توان از قطعه ای كه برای يك خودرو كدگذاری شده روی خودروی ديگری استفاده كرد.

 CLIP می توان يك قطعه كد گذاری شده را با قطعه كد گذاری نشده تعويض كرد. برای اين منظور بايد از عملکردهای ويژه ای در ابزار
و كد تعميرات خودرو استفاده كرد ) به بخش پيکربندی  وبرنامه ريزی مراجعه كنيد(.

1.4.2.1  كارت رنو:
كارت رنو امکان استارت خودرو را در دو حالت فراهم می كند:

- استارت زدن با وارد كردن كارت در كارت خوان
- استارت زدن هندز فری بدون وارد كردن كارت در كارت خوان ) خودروهای هندز فری(

كارت رنو از يك باتری 3 ولتی تغذيه می شود. وجود اين باتری برای عملکرد استاندارد و در حالت هندزفری ضروری است.
اگر باتری كند باشد يا خودرو در منطقه تداخل فركانس باشد، استارت زدن هندز فری ممکن نيست. اما با وارد كردن كارت رنو در كارت 

خوان، استارت هميشه زده می شود.
:1.4.2.2UCH

الف/ UCH در خواست استارت زدن را شناسايی می كند ) دكمه استارت تحت شرايط استارت فشرده شده است(.
ب/ UCH برای حالت هندزی فری از طريق آنتن های استارت و برای حالت ترانسپوندر به وسيله كارت خوان كارت رنو را اعتبار سنجی 

می كند.
پ/ UCH تبادالت را  با قفل ستون فرمان مديريت می كند.

UCH در خواست باز كردن قفل را از طريق شبکه مولتی پلکس خودرو به ستون فرمان می رساند و ستون فرمان با وضعيت زبانه قفل 
به ان پاسخ می دهد.

ت/ UCH درخواست فعالسازی تغذيه سوئيچ باز را به واحد سوئيچ و مراقبت می رساند.
ث/ UCH تبادالت را با واحد كنترل الکترونيکی موتور مديريت می كد.

UCH و واحد كنترل الکترونيکی موتور كدهايشان را از طريق شبکه مولتی پلکس خودرو جهت غيرفعال كردن مراقبت و باز كردن قفل 
سيستم ضد سرقت ، مبادله می كنند.

ج/ UCH درخواست تغذيه موتور استارت را به واحد سوئيچ و مراقبت می رساند.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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1.4.2.3  قفل الكتريكى ستون فرمان:
قفل الکتريکی ستون فرمان به وسيله UCH كنترل می شود. قفل ستون فرمان با وارد كردن و خارج كردن زبانه قفل كار می كند. اين 

قفل جايگزين قفل نوع Neimann می شود.
تغذيه قفل ستون فرمان جدا از تغذيه سوئيچ باز است . تغذيه قفل ستون فرمان از رله سوئيچ باز ) واقع در واحد سوئيچ و مراقبت( در 

موقعيت عدم كاركرد آن تامين می شود و از آنجا به وسيله UCH به ستون فرمان فرستاده می شود.
UCH از طريق شبکه مولتی پلکس خودرو، درخواست بازكردن قفل و يك كد را به قفل ستون فرمان می دهد. اگر كد شناسايی شد، 

شبکه مولتی پلکس قفل ستون فرمان را باز می كند.
سنسور واقع در زبانه قفل شدن ستون فرمان از طريق شبکه مولتی پلکس و بوسيله اتصال سيم باز شدن قفل را به UCH اطالع می دهد.

زمانی كه باز كردن قفل تاييد شد، UCH از طريق واحد سوئيچ و مراقبت تغذيه سوئيچ باز را فعال می كند. ستون فرمان ديگر تغذيه 
نمی شود.

قفل ستون فرمان دارای سيم سيگنال "وجود تغذيه سوئيچ باز روی خودرو" می باشد كه تا زمانی كه تغذيه فعال است از قفل شدن ستون 
فرمان جلوگيری می كند.

توجه
ستون فرمان قفل است:

- وقتی زبانه قفل آزاد است، باز كردنی نيست،
- مجهز به پيچ نصب برشی چپ گرد.

1.4.2.4  واحد کنترل الكترونيكى موتور:
واحد كنترل الکترونيکی موتور كدگذاری شده است و اطالعات رمزی مبادله شده با UCH را كدگشايی می كند.

1.4.2.5  آنتن های استارت )خودروهای هندزفری(:
3 آنتن گيرنده در محفظه سرنشين تعبيه شده است. اين آنتن ها به وسيله UCH برای بررسی كارت هنگام ارسال درخواست استارت 

يا تاييد وجود كارت در خودرو، كنترل می شوند )مثال بعد از آنکه در باز می شود(.
توان مصرفی تمام محفظه سرنشين از جمله صندوق عقب را پوشش می دهد. توزيع توان به خارج از محفظه سرنشين حداقل است.

1.2.4.6  کارت خوان:
كارت خوان با اتصال سيمی به UCH متصل است و عملکرد ترانسپوندر را تامين می كند ) مانند يك حلقه شناسايی كليد(. سپس بدون 

وجود باتری، اعتبار سنجی كارت رنو را ممکن می سازد.
اگر كارت ضمن استارت هندزفری شناخته نشد، كارت خوان با چشمك زدن از مشتری ميخواهد كه كارت رنو را وارد كند.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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1.4.3  اجزای اصلی زيرعملکرد استارت:
زيرعملكرد استارت بر اساس فاکتورهاى زير مى باشد:

- موجود بودن شرايط استارت.
)UCH( واحد كنترل محفظه سرنشين -

- واحد كنترل الکترونيکی جعبه دنده اتوماتيك ) اگر خودرو به آن مجهز است(
- واحد سوئيچ و مراقبت
1.4.3.1 دکمه استارت:

دكمه استارت درخواست های راننده  برای روشن يا خاموش كردن موتور را به UCH می فرستد.
:UCH  1.4.3.2

UCH برقرار بودن شرايط استارت را كنترل می كند و بررسی می كند كه هيچ واحد كنترل الکترونيکی ديگری در شبکه مولتی پلکس 
از استارت زدن خودرو جلوگيری نکند.

اگر شرايط برقرار بود، UCH درخواست كنترل استارتر را به UPC می فرستد.
:)UPC( 1.4.3.3  واحد سوئيچ و مراقبت

به دنبال درخواستی از UCH به وسيله شبکه مولتی پلکس، واحد سوئيچ و مراقبت  موتور استارتر را فعال می كند.
1.4.3.4  سنسور خالص )جعبه دنده دستى(:

موقعيت جعبه دنده را به UCH اطالع می دهد ) خالص يا دنده درگير(.
1.4.3.5  سوئيچ کالچ )جعبه دنده دستى(:

سيگنال فشرده شدن پدال كالچ )تا انتها( را به UCH می رساند.
1.4.3.6  سوئيچ ترمز:

سيگنال فشرده شدن پدال ترمز را به UCH می فرستد.
عملكرد:

وضعيت ناشناخته به صورت اتوماتيك نياز به تعويض پدال ترمز ندارد، زيرا اين يك وضعيت موقتی بين وضعيت آزاد پدال و وضعيت فشرده 
بودن آن است )به نمودار باال مراجعه كنيد(.

25153

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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1.4.3.7  واحد كنترل الکترونيکی جعبه دنده اتوماتيك )اگر خودرو به آن مجهز باشد(:
واحد كنترل الکترونيکی موقعيت اهرم )پارک، خالص و غيره( را از طريق شبکه مولتی پلکس به UCH می رساند.

2  عملكرد تهويه مطبوع
نوع كنترل سيستم تهويه مطبوع را می توان با پيکربندی خواندنی LC013 )نوع سيستم تهويه مطبوع( مشاهده نمود. پيکربندی ان با 
استفاده از فرمان CF019 )نوع سيستم تهويه مطبوع( صورت می گيرد )پيکربندی را می توان ضمن پيکربندی UCH با استفاده از 

فرمان SC008 ) فرمان نوع  UCH( انجام داد(.
2.1  زيرعملکرد: انتخاب كاربر  )تنها سيستم تهويه مطبوع تنظيم نشده(

UCH سيگنال را به وسيله اتصال كابل برای درخواست سيستم تهويه مطبوع، محافظ حرارتی الکتريکی عقب و عملکرد دمنده محفظه 
سرنشين از سيستم تهويه مطبوع دريافت می كند.

UCH درخواست شروع يخ زدايی محافظ حرارتی الکتريکی عقب را به واحد سوئيچ و مراقبت می رساند.
UCH درخواست فعالسازی كمپرسور سيستم تهويه مطبوع را به سيستم موتور می رساند.

می توان وضعيت های زير را مشاهده نمود:
- ET029 دكمه تهويه مطبوع.

- ET028 دكمه محافظ حرارتی عقب.
- ET015 فن محفظه سرنشين.

عملکرد چراغهای سيستم تهويه مطبوع و دكمه های درخواست محافظ حرارتی الکتريکی عقب را می توان با فرمان های زير بررسی كرد:
AC015 )چراغ دكمه سيستم تهويه مطبوع( و AC019 )چراغ محافظ حرارتی عقب(.

2.2  زيرعملكرد: گرمايش
UCH مقاومت های گرمايی محفظه سرنشين )RCHs( را با كنترل رله های توان منطبق بر درخواست تهويه محفظه سرنشين، دمای 
مايع خنك كننده موتور، دمای خارجی، تعادل توان الکتريکی، بارگذاری موتور و در مدل های Cabriot بر اساس باالبودن سان روف، 

مديريت می كند.
وضعيت ها و پارامترهای زير را می توان مشاهده نمود:

- PR001 )ولتاژ باتری(
- PR002 )دمای خارجی(

- ET015 )دمنده محفظه سرنشين( تنها با تهويه مطبوع تنظيم نشده
- ET017 )تعداد RCH*s موردنياز(

- ET018 )تعداد RCH های مجاز دينام( نرخ شارژ دينام
- ET019 )تعداد RCH های مجاز سيستم موتور(

- ET020 )تعداد RCH های فعال شده(
)RCH 1 كنترل( ET021 -

)RCH 2 كنترل ( ET022 -
)UCH درخواست سريع عدم فعاليت برای( ET031 -

- ET169 )موتور(
cabriot سقف جمع شدنی( تنها برای مدل( ET025 -

- ET026 )سوئيچ محافظ حرارتی عقب(
RCH* مقاومت های گرمايی محفظه سرنشين

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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رله 1 يك واحد مقاومت گرمايی محفظه سرنشين كه شامل يك مقاومت است را كنترل می كند.
رله 2 يك واحد مقاومت گرمايی محفظه سرنشين كه شامل دو مقاومت است را كنترل می كند.

با استفاده از فرمان های زير عملکرد مقاومت های گرمايی محفظه سرنشين را كنترل كنيد:
.)3RCH رله( AC018 و )2RCH رله( 1RCH) ، AC017 رله( AC016

رله 2رله 1توان مقاومت گرمايی محفظه سرنشين
0W00

333W10
667W01
1000W11

پيکربندی را می توان با استفاده از فرمان LC030  )انواع مقاومت گرمايی( مشاهده نمود.
2.3  زيرعملکرد: مدار سرد

بسته به دمای خارجی، سيگنال فعالسازی دمنده محفظه سرنشين و اينکه موتور در حال كردن باشد يا خير، UCH از طريق شبکه مولتی 
پلکس پيغام روشن كردن كمپرسور را به سيستم موتور می رساند. پارامترها و وضعيت های زير را می توان مشاهده نمود:

- ET030 درخواست دوم سيستم تهويه مطبوع
- ET169 موتور

- ET015 فن محفظه سرنشين
- PR002 دمای خارجی

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

3787B-

3 عملكرد برف پاک کن
3.1 زيرعملكرد: کنترل برف پاک کن

وقتی برف پاک كن مورد استفاده قرار می گيرد، UCH درخواست راننده را ارسال می كند.
برف پاک كن شيشه جلو: 

UCH به وسيله شبکه CAN درخواست تغذيه برف پاک كن شيشه جلو را به واحد سوئيچ و مراقبت می رساند.
موقعيت پارک توسط واحد سوئيچ و مراقبت مديريت می شود.

كنترل برف پاک كن چهار موقعيت )خالص، برف پاک كردن ميانه، سرعت پايين و سرعت باال( و يه حلقه سرعت ميانه برف پاک كن 
است كه بين هر بار پاک كردن شيشه نسبت به زمان تغيير ميکند.

دستورالعمل های ويژه:
اگر زمانی كه خودرو درحركت است و سپس متوقف می شود، برف پاک كن شيشه جلو بر روی سرعت آرام تنظيم شده باشد، سيستم 

به حالت پاک كردن ميانه تغيير می كند.
درخواست ارسالی به UCH به وسيله برف پاک كن را می توان با كدهای وضعيت زير مشاهده نمود: ET077 )موقعيت برف پاک كن( 

و ET096 )حلقه سرعت ميانه برف پاک كن(.
اگر خودرو مجهز به سنسور باران است، ) به بخش خصوصيات ويژه سنسور روشنايی و باران مراجعه شود(.

برف پاک کن شيشه عقب:
سرعت و تغذيه برف پاک كن عقب نيز به وسيله UCH كنترل می شود.

برف پاک كن شيشه جلو خارج از موقعيت خالص:
- برف پاک كن شيشه عقب به محض آنکه دنده عقب درگير شد و قطره های باران بر روی برف پاک كن شيشه جلو شناسايی شد شروع 

به كار ميکند.
- وقتی خودرو بی حركت است، برف پاک كن ها متناوبا هر 7 ثانيه كار می كنند. در سرعت باالی) 36mph  )60km/h  هر 3 ثانيه 

عمل می كنند. به جز در طول زمان كنترل واشر شيشه عقب، عملکرد پاک كردن به صورت پيوسته وجود ندارد.
وضعيت های مربوط به عملکرد برف پاک كن شيشه عقب را می توان با كدهای زير مشاهده نمود: ET080 )درخواست برف پاک كن 
شيشه عقب(، ET097 )موقعيت پارک برف پاک كن شيشه عقب( و ET109 )دنده عقب( يا ET108 )موقعيت اهرم جعبه دنده 

اتوماتيك(، پيکربندی خواندنی LC064 )برف پاک كن شيشه عقب( و CF166 )برف پاک كن شيشه عقب(.
واشرهای شيشه جلو:

واشرهای شيشه های عقب و جلو مستقيما به وسيله كنترل برف پاک كن و از طريق اتصال سيم كنترل می شوند.
اين اتصاالت برای اجازه خواندن وضعيت ها و فرمانها، به UCH نيز متصل شده اند.

ET78: درخواست واشر شيشه جلو،
ET079: درخواست واشر شيشه عقب.

ويژگی های مخصوص واشرهای چراغ جلو
برای خودروهای مجهز به المپ زنون، تنها در صورتی كه چراغ های جلو روشن هستند واشرهای آنها همزمان با واشر شيشه جلو عمل 

می كنند.
در ارتباط با كنترل واشرهای چراغ جلو ، دو مورد وجود دارد:

مورد اول: ) خودروهای مجهز به SIEMENSE Vdiag 44 UPC): UCH فرمان را با كابل به رله های واشر دو چراغ جلو بر 
روی صفحه رله ها زير UPC می فرستد.

مورد دوم: )خودروهای مجهز به LEAR Vdiag 48 يا باالتر(: UCH درخواست فعالسازی رله های واشر را از طريق شبکه مولتی 
پلکس به UPC می رساند.

توجه
اگر UCH تعيين موقعيت كنترل برف پاک كن يا اطالع رسانی واحد سوئيچ و مراقبت از كنترل موقعيت برف پاک كن را مديريت 

نکند، واحد سوئيچ ومراقبت برف پاک كن شيشه جلو را در سرعت  پايين فعال می كند ) حالت خرابی(.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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3.2  زيرعملكرد: توان برف پاک کن
 SIEMENS Vdiag 44 توان برف پاک كن شيشه عقب را كنترل می كند ) و چنانچه خودرو مجهز به چراغهای زنون و UCH

UPC باشد كنترل واشرهای چراغ جلو را نيز انجام می دهد(.
با استفاده از فرمان های زير می توان عملکرد ان ها را كنترل كرد: AC007 )برف پاک كن شيشه عقب(، AC030 )رله 1 واشر چراغ 

جلو( و AC031 )رله 2 واشر چراغ جلو(.

كنترل ستون فرمان واحد سوئيچ و مراقبت

شبکه مولتی پلکس
نمايش اطالعات

واشرهای چراغ 
جلو

برف پاک كن شيشه عقب

واشرهای شيشه عقب و جلو

سنسور نورو  باران

برف پاک كن شيشه عقب

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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3.3  ويژگيهاى مخصوص سنسور باران )چنانچه خودرو به ان مجهز باشد(

سنسور روشنايی و  باران يك سنسور تکی است كه به وسيله يك اتصال تکی به UCH وصل شده است. اين سنسور بر روی شيشه جلو 
نصب شده است.

سنسور باران به برف پاک كن های شيشه جلو اين امکان را می دهد كه به صورت خودكار عمل كنند و سرعت برف پاک كن را بسته به 
مقدار آب روی شيشه جلو كنترل می كند. 

سنسور با قرار دادن تنظيمات تيغه برف پاک كن در موقعيت Auto فعال می شود.
بسته به بدنه خودرو، دو مورد برای عملکرد سنسور باران ممکن است:

الف( بدنه فاز 1: 
عملکرد خودكار سنسور باران با بستن سوئيچ در حالی كه تيغه برف پاک كن در موقعيت Auto  قرار دارد، قطع می شود.

برای فعالسازی مجدد عملکرد در زمان بعدی باز كردن سوئيچ، تيغه برف پاک كن را ابتدا در موقعيت خالص تنظيم كنيد و سپس به 
موقعيت Auto  برگرديد.

ب( بدنه فاز 2:
عملکرد خودكار سنسور باران با بستن سوئيچ در حالی كه تيغه برف پاک كن در موقعيت Auto قرار دارد قعال باقی می ماند.

درخودروی مجهز به سنسور باران كه شناسايی خودكار ان فعال است، اگر دنده معکوس باشد و اگر سنسور باران را برای بيش از يك 
دقيقه شناسايی كرده باشد، برف پاک كن شيشه عقب شروع به كار می كند.

حلقه سرعت ميانه برف پاک كن برای اصالح حساسيت سنسور به باران و زمان بين پاک كردن ها مورد استفاده قرار می گيرد.
وقتی خودرو مجهز به سنسور باران نيست، موقعيت سرعت ميانه در كنترل تيغه برف پاک كن جای موقعيت Auto را می گيريد.

اگر خودرو مجهز به سنسور باران باشد و جلوی وضعيت ET096 )موقعيت ميانه حلقه برف پاک كن( گرفته شود،  می توان وضعيت 
ET118 )موقعيت حلقه حساسيت سنسور باران( را بررسی نمود.

عملکرد سنسور باران را می توان با استفاده از وضعيت ET114 )درخواست استفاده از برف پاک كن توسط سنسور باران( و با پيکربندی 
خواندنی LC044 )سنسور روشنايی/باران( مشاهده نمود.

پيکربندی CF035 )سنسور نور/باران( ضمن پيکربندی) SC008( UCH نوع  UCH قابل دسترسی است ) به بخش برنامه ريزی 
و پيکربندی مراجعه شود(.

واحد سوئيچ و مراقبت

چراغ های جانبی برف پاک كن شيشه جلو 

نمايش اطالعاتسنسور نورو  باران شبکه مولتی پلکس

كنترل ستون 
فرمان

چراغ های شناور

چراغ های جلوی اصلی

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

4087B-

3.4  مشخصه ويژه سيم کشى کنترل واشرهاى چراغ جلو
بسته به نوع خودرو، كنترل واشرهای چراغ جلو به صورت های مختلف سيم كشی شده است:

- مکانيك فاز 1: در خودروهايی كه قبل از تاريخ 10/01/2005 برای نوع BCEJRK و قبل از 17/01/2005 برای نوع L ساخته شدند.

1 رله 1 واشرهای چراغ جلو
2 رله 2 واشرهای چراغ جلو

- مکانيك فاز 2: در خودروهايی كه بعد از تاريخ 10/01/2005 برای نوع BCEJRK و بعد از 17/01/2005 برای نوع L ساخته شدند، 
به استثنای بدنه فاز 2.

1 رله 1 واشرهای چراغ جلو
2  رله 2 واشرهای چراغ جلو

25154

25154

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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- بدنه فاز 2:

1 رله 1 واشرهای چراغ جلو
2 رله 2 واشرهای چراغ جلو

3 شبکه مولتی پلکس

25156

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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4 عملكرد: روشنايى
زيرعملكرد: کنترل روشنايى  4.1

UCH درخواست را از راننده، از مجموعه روشنايی، از دكمه چراغ های هشدار خطر و چنانچه خودرو مجهز به ردياب روشنايی باشد، آز 
آن دريافت می كند.

UCH به وسيله شبکه مولتی پلکس، از واحد سوئيچ و مراقبت ميخواهد كه توان مصرفی چراغ های جانبی، چراغ های شناور، چراغ های 
اصلی جلو و چراغ های مه شکن )جلو( را تامين كند.

چنانچه درخواست فعالسازی روشنايی داده شد، UPC توان مصرفی واحدهای كنترل الکترونيکی المپ زنونی را فراهم می كند.
وقتی چراغ های اصلی جلو فعالند، چراغ های شناور همچنان تغذيه می شوند.

می توان وضعيت های زير را مشاهده نمود:
ET081 )موقعيت مجموعه روشنايی(.

ET082 )درخواست چراغهای مه شکن عقب(
ET085 )سوئيچ چراغ های هشدار خطر(

ET083 )درخواست چراغ راهنمای سمت چپ(
ET084 )درخواست چراغ راهنمای سمت راست(

اگر UCH قادر به تعيين موقعيت مجموعه كنترل يا اطالع رسانی به واحد سوئيچ و مراقبت از موقعيت آن نباشد، واحد سوئيچ و مراقبت 
چراغ های شناور را فعال می كند.

4.2 زيرعملكرد:  توان روشنايى
UCH منبع تغذيه را برای چراغ مه شکن عقب ، چراغ های راهنما و روشنايی داخلی )چراغ های سقف و چراغ های زيرپا/كف( كنترل 

می كند.
درخواست روشنايی داخلی را می توان با استفاده از كد وضعيت ET112 )كنترل روشنايی داخلی( مشاهده نمود.

 AC023 ،)راهنمای چپ( AC022 ،)چراغ های مه شکن عقب( AC009 را می توان با فرمان های   UCH عملکرد چراغها بر پايه
)راهنمای راست(، AC021 )چراغهای داخلی( و AC027 )روشنايی زيرپا/كف( كنترل نمود.

چراغ مه شکن عقب

سنسور نورو  باران

كنترل ستون فرمان

نمايش اطالعات

چراغ های شناور چراغ های مه شکن 
جلو

چراغ های جانبیچراغ اصلی جلو

واحد سوئيچ و مراقبت

شبکه مولتی پلکس

چراغ های راهنما

روشنايی داخلی

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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4.3 ويژگى هاى مخصوص راهنماها
بسته به نوع خودرو دو نو ع سيم كشی وجود دارد:

- مکانيك فاز 1: در خودروهايی كه قبل از تاريخ 10/01/2005 برای نوع BCEJRK و قبل از 17/01/2005 برای نوع L ساخته شدند.

1 الف- راهنمای جلو و چپ
1 ب- راهنمای جلو و راست
2 الف- راهنمای چپ و عقب

2 ب-  راهنمای راست و عقب
3 الف- راهنمای سمت چپ

3 ب-  راهنمای سمت راست
- مکانيك فاز 2: در خودروهايی كه بعد از تاريخ 10/01/2005 برای نوع BCEJRK و بعد از 17/01/2005 برای نوع L ساخته شدند.

1 الف- راهنمای جلو و چپ
1 ب- راهنمای جلو و راست
2 الف- راهنمای چپ و عقب

2 ب-  راهنمای راست و عقب
3 الف- راهنمای سمت چپ

3 ب-  راهنمای سمت راست

26157

25158

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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4.4  ويژگيهاى مخصوص سنسورروشنايى)چنانچه خودرو به ان مجهز باشد(

سنسور نورو  باران يك سنسور تکی است كه به وسيله يك اتصال تکی به UCH وصل شده است. اين سنسور بر روی شيشه جلو نصب 
شده است.

سنسور روشنايی به محض آنکه خودرو در محل تاريك قرار گرفت ) تونل، شب، شرايط هوايی تاريك و غيره(  عملکرد خودكار چراغ های 
جانبی و چراغ های شناور را فعال می كند.

با دستور  ET115 )درخواست روشنايی توسط سنسور روشنايی( و  از كد وضعيت  با استفاده  توان   وضعيت سنسور روشنايی را می 
پيکربندی خواندنی LC044 )سنسور روشنايی/باران( مشاهده نمود.

پيکربندی CF035 )سنسور روشنايی/باران( حين پيکربندی UCH با SC008n  )نوع خودرو( موجود است ) به بخش برنامه ريزی 
و پيکربندی مراجعه شود(.

برای فعالسازی عملکرد روشنايی خودكار، دكمه AUTO را بر روی مجموعه روشنايی برای حداقل 4 ثانيه بفشارد. دو بوق كوتاه صحت 
اجرای عملکرد را تاييد می كند.

برای غيرفعالسازی عملکرد روشنايی خودكار، موتور را خاموش كنيد و دكمه AUTO را بر روی مجموعه روشنايی برای حداقل 4 ثانيه 
بفشاريد. يك بوق كوتاه صحت اجرای عملکرد را تاييد می كند و پيغام قطع روشنايی خودكار بر روی صفحه نمايشگرها ظاهر می شود.

هر گونه عملکرد ديگری بر روی مجموعه روشنايی عملکرد خودكار را لغو می كند.

برف پاک كن شيشه 
جلو 

چراغ های جانبی

واحد سوئيچ و مراقبت

سنسور نورو  باران

چراغ های جلوی 
اصلی

چراغ های شناور

كنترل ستون فرمان

نمايش اطالعات شبکه مولتی پلکس

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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5  عملكرد تاير
ترکيب سيستم

سيستم بازبينى فشار تاير شامل اجزاى زير است:
- 4 سنسور )يکی بر روی هر چرخ به جز چرخ زاپاس(

)UCH( يك واحد كنترل الکترونيکی -
- يك نمايشگر در صفحه نمايشگرها برای راننده

توجه:
نصب تايرهای سيستم PAX بر روی خودروهايی كه در حالت استاندارد فاقد تايرهای سيستم PAX هستند، مجاز نيست.
در خانواده MEGANE II، تايرهای سيستم PAX را تنها می توان بر روی مدل SCENIC II 5 سرنشين نصب كرد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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عملکرد سيستم
- تقريبا 1 دقيقه بعد از آنکه از كار كردن خودرو در دور باالی )12mph )20km/h گذشته باشد، شيرها فعال می شوند.

- در حين رانندگی، شيرها هر 1 دقيقه سيگنال ها را ارسال می كنند.
- شيرها تا 15 دقيقه بعد از توقف خودرو فعال می مانند و سپس به حالت آماده به كار )Standby( می روند.

- در حالت آماده به كار )Standby(، شيرها تنها زمانی سيگنال ها را ارسال می كنند كه اختالف فشار بين دو اندازه گيری متوالی از 68 
mbar تجاوز كند يا اختالف فشار از زمان اخرين ارسال سيگنال  از mbar 68 بيشتر باشد ) به علت سرد شدن تاير(.

- وقتی سرعت خودرو برای مدت 1 ساعت و 45 دقيقه صفر بماند، تاير ها سرد در نظر گرفته می شوند.
- حداقل زمان ممکن برای شناسايی نشتی تقريبا 15 دقيقه است.

- پيغام تايرها را برای راه ماشين رو باد كنيد تنها زمانی ظاهر می شود كه خودرو در سرعت های باالی )170km/h( 102mph )به 
عنوان يك نشانه( برای مدت 3 دقيقه رانندگی كند و فشار حداقل يکی از تايرها 400bar كمتر از فشار پيشنهادی در سرعت پايين 

باشد. چنانچه تايرها با فشار مناسب راه ماشين رو باد شده باشند، صرفنظر از سرعت خودرو  اين پيغام غير فعال می شود.
- آستانه های پيغام هشدار:

،700mbar + باد بيش از اندازه وقتی هوا سرد است = فشار پيشنهادی •
،850mbar + باد بيش از اندازه وقتی هوا گرم است = فشار پيشنهادی •

،700mbar – كم بودن باد = فشار پيشنهادی •
600mbar – كم بودن باد به صورت جدی = فشار پيشنهادی •

.500mbar عدم تعادل = اختالف فشار بين چرخ های چپ و راست بر روی همان اكسل بيشتر از •
- پيغام های اطالع رسانی برای راننده:

• توقف! تاير پنچر است + چراغ هشدار توقف + چرخی كه تاير آن پنچر است بر روی صفحه نمايشگرها مشخص می شود + زنگ هشدار.
• تنظيم فشار تاير + چرخ مربوط بر روی صفحه نمايشگرها مشخص می شود.

• تايرها را برای راه ماشين رو باد كنيد + چهار چرخ بر روی صفحه نمايشگرها  مشخص می شوند.
• خطای سنسور تاير+ چرخ مزبور پاک شده است.

• خطای الکترونيکی + "خدمات" چراغ هشدار + چهار چرخ مزبور از روی صفحه نمايشگرها پاک می شوند.
• در خودروی MEGANE II هيچ پيغامی از فشار باد تاير بر روی صفحه نمايشگرها ظاهر نمی شود.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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تطبيق شير با تاير
هر گاه چرخ ها تعويض شدند، با استفاده از ابزار عيب ياب موقعيت های جديد شير را در UCH برنامه ريزی كنيد.

پس از آن حلقه های رنگی بايد مجددا در محل قبلی خود كه بر روی برچسب موجود در درقسمت راننده نشانه گذاری شده اند،  جا 
گذاری شوند.
رنگ حلقه ها:

- سمت چپ و جلو : سبز
- سمت راست و جلو : زرد

- سمت چپ و عقب : قرمز.
- سمت راست و عقب : مشکی.
چرخ های زمستانی و تابستانی

در كارخانه چرخ های تابستانی در UCH پيکربندی می شوند اما مشتری می تواند چرخهای زمستانی را بر روی خودرو نصب كند ) چرخ 
های زمستانی = رينگ چرخ + سنسورها + تايرهای مخصوص(.

اولين باری كه تايرهای زمستانی نصب شده اند، كدهای هر چهار چرخ را برنامه ريزی كنيد. در اين صورت، هر گاه مجموعه چرخ ها 
تعويض شد، شناسايی به صورت خودكارو بدون تماس با UCH صورت می گيرد.

:CLIP و دستگاه عيب ياب UCH برقرای ارتباط بين
- سيم را به سوكت ابزار عيب ياب وصل كنيد و سوئيچ را باز كنيد.

- ابزار عيب ياب را روشن كنيد.
- نوع خودرو را مشخص كنيد و تست شبکه مولتی پلکس را انجام دهيد. 

- عملکرد تاير را انتخاب كنيد.
- عملکرد عيب يابی را كه پيشاپيش شرح داده شد، انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – عملکرد سيستم
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی –تعويض قطعات

UCH تعويض واحد کنترل الكترويكى
قبل از تعويض UCH سوئيچ را ببنديد. 

بعد از تعويض UCH، واحد كنترل الکترونيکی را برای تجهيزات موجود روی خودرو پيکربندی كنيد.
• UCH را پيکربندی كنيد: همراه يا بدون عملکرد بازبينی فشار تاير با استفاده از فرمان CF023 )عملکرد بازبينی فشار تاير( و در 

.)UCH نوع( SC008 زمينه
• فشار پيشنهادی را با استفاده از فرمان VP005  ) فشارهای پيشنهادی را وارد كنيد( واردكنيد.

• با استفاده از فرمان SC002 )كدهای چهار شير را برنامه ريزی كنيد(  كدهای هر چهار شير را برنامه ريزی كنيد.
پيکربندی ها در قسمت پيکربندی و برنامه ريزی شرح داده شده ست.

تعويض يك يا تعداد بيشتری از شيرها
UCH را با كد جديد شير و با اجرای فرمان SC002 كه در قسمت پيکربندی و  برنامه ريزی شرح داده شده، برنامه ريزی كنيد.

توجه: كدهای هر چهار شير را برنامه ريزی كنيد حتی اگر تنها يکی از شيرها تعويض شده باشد.
تعويض صفحه نمايشگرها

پش از تعويض صفحه نمايشگرها، ان را برای تجهيزات نصب شده بر روی خودرو پيکربندی كنيد.
عملکرد بازبينی فشار تاير را به صورت همراه يا بدون در صفحه نمايشگرها با استفاده از فرمان CF145 )بازبينی فشار تاير( پيکربندی 

كنيد ) به بخش 83A، صفحه نمايشگرها مراجعه شود(.
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برای تعويض قطعات مختلف، به قسمت مربوطه در مکانيك خودروی MR مراجعه كنيد )Megane II: به بخش سيستم هاى مكانيک 
MR364 مراجعه شود، Scenic II: به بخش سيستم هاى مكانيک MR370 مراجعه شود(.

برنامه ريزی و پيکربندی در صفحات بعدی اين مستند فنی شرح داده می شوند.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی –تعويض قطعات
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی

1/ اطالعات عمومى
سيستم مراقبت ضد سرقت موتور به وسيله يك سيستم شناسايی كارت RENAULT با كد گردشی تصادفی كنترل می شود.

يك تراشه ترانسپوندر كدگذاری شده ) كه بدون باتری كار می كند( مستقل از عملکرد كنترل از راه دور  داخل هر يك از كارت های 
RENAULT تعبيه شده است.

تا چند ثانيه پس از بيرون آوردن كارت RENAULT از كارت خوان، سيستم ضد سرقت موتور فعال است. وضعيت آن با چشمك زدن 
چراغ هشدار بر روی صفحه نمايشگرها و با قفل شدن ستون فرمان مشخص می شود.

برای بدست آوردن كد سيستم ضد سرقت به بخش راهنمای فنی 5037A،  روند تحويل كد مراجعه كنيد.
دو روش برنامه ريزی وجود دارد: حالت "وصل نشده" به سرور كد و حالت "وصل شده" به سرور كد.

- در حالت "وصل نشده" ، ابزار عيب ياب CLIP يك كليد برنامه ريزی را تغذيه می كندو كاربر كد ضد سرقت را وارد می كند.
- در حالت "وصل شده"  ابزار عيب ياب CLIP به صورت خودكار كد برنامه ريزی و كد ضد سرقت را مبادله می كند.

توجه
اگر تمام كارت های RENAULT در دسترس نيستند، تمام كارت ها را بعدا تخصيص دهيد. كارت هايی كه وارد نشده اند، ديگر به 

اين خودرو اختصاص ندارند.

توجه
توجه

در حالت "وصل نشده" ،  زمانی كه ابزار كد برنامه ريزی را صادر كرد، كاربر زمان محدودی برای وارد كردن كد ضد سرقت دارد.
اگر اين زمان سپری شود، ابزار عيب ياب CLIP، پيغام "زمان سپری شده، عمکرد را مجددا انجام دهيد" ظاهر می شود.

توجه
وقتی تنها UCH تعويض شده است، هيچ گونه عملياتی برای انجام دادن روی واحد كنترل الکترونيکی موتور يا قفل ستون فرمان 

وجود ندارد، انها كد سيستم ضد سرقت را حفظ می كنند. 

توجه
زمانی كه يك قطعه با يك كد برنامه ريزی شد، بدان معنيست كه به ان تخصيص داده شده است. كد پاک نمی شود و نمی توان قطعه 

را با كد ديگری برنامه ريزی كرد. كد برنامه ريزی شده را نمی توان پاک كرد. 

توجه
در حالت "وصل شده" ،  تبادل كد برنامه ريزی شده و كد ورودی سيستم ضد سرقت به صورت خودكار انجام می شود.

چنانچه پارامترهای اتصال برقرار نباشند، حالت "وصل شده" به صورت خودكار به حالت "وصل نشده"تغيير می كند.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی

UCH 2/ برنامه ريزى
SC004UCH برنامه ريزی

تجهيزات مورد نياز
CLIP ابزار عيب يابی

اين فرمان UCH را برنامه ريزی می كند.
از اين فرمان تنها برای UCH خالی و جديد استفاده كنيد.

يك UCH جديد كدگذاری نشده و بنابراين به خودرو تخصيص داده نشده است. زمانی كه بر روی خودرو نصب شد بايد برای تخصيص 
به خودرو برنامه ريزی شود.

برای انجام برنامه ريزی، شما بايد:
- يك كارت متعلق به خودرو ) تخصيص يافته به UCH قديمی( داشته باشيد.

CB  ( گروه  ) مثال:  ايجاد نمی كند  الکترومغناطيسی تداخل  اين عملکرد، مطمئن شويد كه هيچ قطعه ای در ميدان  از شروع  قبل 
شهروندی)، گوشی همراه و غيره(.

توجه
وقتی واحد كنترل الکترونيکی موتور تعويض شده است، هيچ گونه عملياتی برای انجام دادن روی UCH وجود ندارد، UCH كد 

سيستم ضد سرقت را حفظ می كنند. 

توجه
وقتی تنها UCH تعويض شده است، هيچ گونه عملياتی برای انجام دادن روی واحد كنترل الکترونيکی موتور وجود ندارد، واحد كنترل 

الکترونيکی كد سيستم ضد سرقت را حفظ می كنند.

توجه
وقتی روند برنامه ريزی UCH با موفقيت به پايان رسيد، UCH ديگر خالی نيست و به صورت دائمی به خودرو تخصيص يافته است. 

اين UCH بر روی خودروی ديگر كار نمی كند.

توجه
وقتی روند برنامه ريزی به پايان رسيد، تنها زمانی كه پيغام اتمام برنامه ريزی ظاهر شد كليد را خارج كنيد. در غير اين صورت برنامه 

ريزی با شکست مواجه شده و نمی توان از UCH استفاده كرد.

توجه
- وقتی عمليات در حال انجام است، در روند آن اختالل ايجاد نکنيد.

- چنانچه در روند آن اختالل ايجاد شد، عمليات را مجددا انجام دهيد. يك كليد برنامه ريزی جديد ظاهر می شود.
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UCH روش برنامه ريزی
-تست شبکه مولتی پلکس را اجرا كنيد.

- چراغهای جانبی را روشن كنيد.
- ارتباط را با UCH برقرار كنيد.

-  حالت تعمير را از منو انتخاب كنيد.
- برنامه ريزی ايمن  را از منو انتخاب كنيد.

- خط SC004 )برنامه ريزی UCH( را انتخاب كنيد.
دستورالعمل ها را از روی ابزار عيب يابیCLIP انجام دهيد.

در حالت "وصل نشده" وقتی ابزار عيب يابی CLIP كد برنامه ريزی را نشان می دهد، كد را يادداشت كرده و VIN را وارد كنيد.
برای بدست آوردن كد ضدسرقت، به بخش راهنمای فنی 5037A، روندتحويل كد مراجعه كنيد.

توجه
در حالت "وصل نشده"   كليد برنامه ريزی را می توان تنها برای مدت محدودی كه توسط ابزار عيب يابی CLIP نشان داده شده، 

استفاده كرد. بعد از گذشت اين زمان، كليد برنامه ريزی و كد ضد سرقت مربوط ديگر معتبر نيستند. عمليات بايداز ابتدا انجام شود.

عملياتی كه بايد بعد از برنامه ريزی UCH انجام شود
• VIN خودرو را با استفاده از فرمان VP004 )پين را واردكنيد( وارد كنيد.

• پس از برنامه ريزی UCH، با استفاده از فرمان SC006 )تخصيص كارت( تمام كارت ها را تخصيص دهيد.
• تجهيزات روی خودرو را چه موجود باشند چه نباشند با استفاده از فرمان های مربوط پيکربندی كنيد )به بخش برنامه ريزی و پيکربندی 

مراجعه كنيد(.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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3/ تخصيص کارت
SC006تخصيص كارت

تجهيزات مورد نياز
CLIP ابزار عيب يابی

توجه
در تمام مدت وارد كردن كارت، در راننده بايد باز بماند. 

توجه
نمی توان هر بار بيش از دو كارت خالی را تخصيص داد.

اگر بيش از دو كارت خالی برای تخصيص وجود دارد: 2 تا از كارت ها را تخصيص بدهيد، سپس عملکرد را از ابتدا با تمام كارت ها 
انجام دهيد.

توجه
تنها كارت هايی كه برای خودروی مربوط سفارش داده شدند يا كارت های قديمی خودرو را می توان وارد كرد.

توجه
- وقتی عمليات در حال انجام است، در روند آن اختالل ايجاد نکنيد.

- چنانچه در روند آن اختالل ايجاد شد، عمليات را مجددا انجام دهيد. يك كليد برنامه ريزی جديد ظاهر می شود.

- تست شبکه مولتی پلکس را انجام دهيد.
- ارتباط را با UCH برقرار كنيد.

- منوی حالت تعمير را انتخاب كنيد.
- منوی برنامه ريزی ايمن را انتخاب كنيد.

- خط SC006 ) تخصيص كارت( را انتخاب كنيد.
روند تخصيص کارت در دو بخش صورت مى گيرد:

1 مرحله وارد كردن كارت
2 مرحله تخصيص كارت

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

5487B-

مرحله وارد کردن کارت
ابزار عيب ياب CLIP درخواست وارد كردن كارت هايی كه بايد تخصيص داده شوند را وارد می كند.

تمام كارت هايی كه بايد تخصيص داده شوند را وارد كنيد. كارت هايی كه در اين مرحله وارد نمی شوند در مرحله تخصيص كارت رد می 
شوند.. و اين به معنای ان است كه كل عمليات بايد از ابتدا انجام شود تا كارتهايی كه وارد نشده اند تخصيص داده شوند.

زمانی كه تمام كارت ها وارد شدند، ابزار عيب ياب CLIP كد برنامه ريزی را نمايش می دهد.
برای بدست آوردن كد ضدسرقت، )به بخش راهنمای فنی 5037A، روند تحويل كد مراجعه شود(.

توجه
در حالت "وصل نشده"   كليد برنامه ريزی را می توان تنها برای مدت محدودی كه توسط ابزار عيب يابی CLIP نشان داده شده، 

استفاده كرد. بعد از گذشت اين زمان، كليد برنامه ريزی و كد ضد سرقت مربوط ديگر معتبر نيستند. عمليات بايداز ابتدا انجام شود.

مرحله تخصيص کارت:
عمليات را با دنبال كردن دستورالعمل های ابزار عيب يابی CLIP ادامه دهيد.

- وقتی كارت ها تخصيص يافتند مطمئن شويد كه تمام كارت ها می توانند خودرو را قفل و روشن كنند.
امکان تعويض بعضی از قطعات مانند UCH و كارت رنو با اين سيستم موجود نيست، زيرا اين قطعات به صورت خالی و كدگذاری نشده 

فروخته می شوند. نمی توان اين قطعات را در زمان تعويض كدگذاری كرد، مگر انکه كد اصلی خودرو در انها ذخيره شده باشد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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4/ برنامه ريزى واحد کنترل الكترونيكى موتور:
يك واحد كنترل الکترونيکی خالی موتور زمانی كه سوئيچ باز برای اولين بار روی خودرو فعال شد، به صورت خودكار برنامه ريزی می 
شود. بعد از اين، واحد كنترل الکترونيکی موتور به صورت قطعی برنامه ريزی می شود. واحد كنترل الکترونيکی موتور بر روی خودروی 

ديگری قابل استفاده نيست.
برنامه ريزی به صورت صحيح عمل می كند اگر:

- كارت ها و UCH برنامه ريزی شده باشند،
- قفل ستون فرمان برنامه ريزی شده باشد ) برای فعال كردن سوئيچ باز(،

- واحد كنترل الکترونيکی موتور خالی باشد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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5/ عملكرد سيستم بازبينى فشار تاير
)SC002(  5.1 روش برنامه ريزى براى کدهاى 4 شير

:SC002
برنامه ريزی كدهای چهار شير

توجه
هرگونه عملياتی كه سنسور چرخ در ان تعويض می شود، نياز به دانش كاملی از پيشنهادات تعريف شده در راهنمای تعميرات 364 

)برای Megane II( يا 370)برای Scenic II(، بخش 35 دارد.

• تايرها را تا 3.8bar باد كنيد.
• با استفاده از ابزار عيب ياب ارتباط را با UCH برقرار كنيد.

• منوی حالت تعمير را انتخاب كنيد.
• منوی برنامه ريزی را انتخاب كنيد.

• خط SC002 را در عملکرد تاير انتخاب كنيد.
• كدهای ذخيره شده و تنظيمات شناخته شده شير نمايش داده می شوند.

• منوی انتخاب تنظيمات شير را انتخاب كنيد، سپس تابستان يا زمستان را.
• نمايش جدول شرايط برنامه ريزی شير را تاييد كنيد.

• بعدی را انتخاب كنيد تا منوی كدهای شير را پيدا كنيد ظاهر شود.
• با فشردن فعال كننده ی شير در خالف جهت تاير درست زير شير، هر شير را تحريك كنيد.

• با چرخ جلو و سمت چپ شروع كنيد.
• قبل از آنکه سراغ شير يعدی برويد، صبر كنيد كد جديد بر روی صفحه ظاهر شود.

• ترتيب برنامه ريزی كدها به صورت زير است:
جلو و سمت چپ   جلو و سمت راست    عقب و سمت راست  عقب و سمت چپ

• برای انتقال كدها به UCH دكمه "تاييد" را بفشاريد.
• تايرها را مقدار فشار پيشنهادی بار كنيد.

• تست جاده ای را انجام دهيد: سرعت > )12mph )20 km/h  برای 10 دقيقه
• بررسی كنيد كه هيچ پيغامی  بر روی صفحه نمايشگرها ظاهر نشود.

توجه
وقتی چرخ ها را تعويض می كنيد، UCH را با موقعيتهای شير جديد و با استفاده از ابزار عيب ياب مجددا برنامه ريزی كنيد و كدهای 

شير را نيز برنامه ريزی كنيد.
پس از آن حلقه های رنگی را در مکان قبليشان كه بر روی برچسب روی در راننده نشانه گذاری شده، جاگذاری كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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)VP005( 5.2 روش وارد کردن فشارهاى پيشنهادى
:SC007

فشارهای پيشنهادی را وارد كنيد

برای وارد كردن فشارها به صورت صحيح، از مقادير پيشنهادی سازنده كه در راهنمای تعميرات )MR364 )Megane II( يا 
)MR370 )Scenic II، مکانيك، 35A، فشار تاير: شناسايی(  يا كتاب مرجع راننده برای خودرو با تايرهای نصب شده روی 

خودرو يافت می شوند و يا بر روی برچسب روی در راننده وجود دارند، استفاده كنيد.
• منوی حالت تعمير را انتخاب كنيد.

• منوی پارامترهای ديگر را انتخاب كنيد.
• خط VP005 را انتخاب كنيد.

• نوع خودرو را وارد كنيد: MVP توسعه يافته يا مدل های ديگر.
• فشارهای پيشنهادی را با كيبورد وارد كنيد.

• فشارها را تاييد كنيد.
• برای پايان عملکرد بر روی پايان كليك كنيد.

• فشارهای پيشنهادی را در حافظه كنترل كنيد.
• منوی وضعيت ها/پارامترها را انتخاب كنيد.

• منوی مديريت تاير را انتخاب كنيد.
• پارامترهای PR009 ) فشار پيشنهادی چرخ جلو برای سرعت پايين( تا PR012 )فشار پيشنهادی چرخ های جلو در سرعت 

باال( را بخوانيد.
در صورت وجود هر گونه مشکل، عمليات را مجددا از ابتدا شروع كنيد.

توجه:
اگر فرمت فشار پيشنهادی صحيح نباشد يا اگر فشار وارد شده بسته به نوع خودرو خارج از مقادير محدوده مجاز باشد، پيغام خطای 

زيرظاهر می شود: "عمليات با شکست مواجه شد: فرمت فشار اشتباه يا مقدار خارج ازمحدوده مجاز ".

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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)SC001( روش خواندن تنظميات شير و کدهاى ذخيره شده  5.3
:SC001

تنظيمات شير و كدهای ذخيره شده را بخوانيد.

• منوی حالت تعمير را انتخاب كنيد.
• منوی برنامه ريزی را انتخاب كنيد.

• خط SC001 را در عملکرد تاير انتخاب كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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)SC016( 6/ روش پيكربندى قفل ايمنى کودک
اين روش سيستم ايمنی كودک را، چنانچه خودرو به ان مجهز باشد، فعال می كند تا برای اجرای بهينه ضمن تعويض UCH پيکربندی 

شود.
- بر روی حالت تعمير و سپس منوی برنامه ريزی كليك كنيد.

- خط SC016  )ايمنی كودک( را تاييد كنيد.
- عملکرد را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:

- CF104 )قفل ايمنی كودک( ) همراه با يا بدون(،
- عملکرد را تاييد و ادامه دهيد،

- با تاييد و پاک كردن خطاهای ذخيره شده عملکرد را به پايان برسانيد. عملکرد ايمنی كودک پيکربندی می شود.
دو نوع سيم كشی وجود دارد: ورودی تکی يا دوبل.

- ورودی تکی : بر روی خودروهايی كه قبل از تاريخ 10/01/2005 ساخته شدند.

1 در عقب و سمت چپ
2 در عقب و سمت راست

26159
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- ورودی دوبل: روی خودروهايی كه بعد از تاريخ 10/01/2005 ساخته شده اند.

1 در عقب و سمت چپ
2 در عقب و سمت راست

)CF135 ( 7/ روش پيکربندی واحد سوئيج و مراقبت نوع
اين پيکربندی تنها بر روی خودروهای با UCH Vdiag 4F يا 50 موجود است.

اين روش عملکردهای مشخصی از واحد كنترل الکترونيکی UCH را به صورت متفاوت بين خودروی مجهز به بدنه الکترونيکی فاز 1 و 
خودروی مجهز به بدنه الکترونيکی فاز 2 پيکربندی می كند.

- بر روی حالت تعميرات و در منوی انجام پيکربندی كليك كنيد.
- خط CF135  )نوع واحد كنترل الکترونيکی واحد سوئيچ و مراقبت( را تاييد كنيد.

- روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:
- CF135 )نوع واحد كنترل الکترونيکی UPC()SIEMENS Vdiag 44 يا ديگر(

- CF114 )نوع بدنه()فاز 1 يا فاز 2(
- CF112 )واشرهای چراغ جلو بر روی خودرو( )همراه با يا بدون(: تنها در صورتی كه UCH از نوع Vdiag 50 باشد.

- تاييد كنيد، روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:
- CF085 Valet card function )عملکرد كارت Valet( )همراه با يا بدون( مهم: عملکرد valet تنها در خودروهايی كه برای 
بازار مکزيك ساخته شده اند موجود است )اين عملکرد تنها در صورتی موجود است كه خودرو مجهز به UPC Vdiag 44 باشد(:  

تنها اگر UCH Vdiag 50 باشد.
- تاييد كنيد و روند را ادامه دهيد.

- صفحه ای ظاهر می شود كه از كاربر می خواد تا صحت مشخصات پيکربندی شده برای خودرو را تاييد كند.
- تاييد كنيد و روند را ادامه دهيد.

26160
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 SC008 )UCH(روش پيکربندی نوع /
Vdiag 44, 48   8.1

اين روش UCH را برای فراهم كردن عملکرد بهينه خودرو پيکربندی می كند.
- بر روی حالت Repair )تعميرات( و در منوی Programming )برنامه ريزی( كليك كنيد.

- خط SC008 UCH type )نوع UCH ( را تاييد كنيد.
- روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:

،)MPV/ Estate /توسعه يافته Cabriolet/ MPV /نوع خودرو( ) 3 در/ 4 در/ 5 در( CF097 Vehicle type -
- تائيد كنيد، روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:

- CF010 Hands-free function )عملکرد هندز فری( ) همراه با يا بدون(
- CF023 Type pressure monitoring system function )عملکرد سيستم بازبينی فشار تاير( )همراه با يا بدون(

)1800W 1000 ياW ،نوع مقاومت های گرمايی( )بدون( CF057 Type of heating resistors -
- CF019 Type of air conditioning )نوع سيستم تهويه مطبوع( ) گرمايشی، خودكار، دستی(

- CF027 Type of windscreen )نوع شيشه جلو( )رنگی، عايق حرارتی(
- CF035 Rain/light sensor )سنسور روشنايی/باران( )همراه با يا بدون(

- CF014  Daytime running lights )چراغ های حركت روز( )همراه با يا بدون(
- CF022 Factory fitted perimeter protection )مراقبت محيط نصب شده در كارخانه( )همراه با يا بدون( عملکرد تنها 

روی خودروهای بازار مکزيك موجود است.
- CF173 one-touch window(s)/Sunroof )پنجره های يك تماسه/سان روف( )همراه با يا بدون(

- تاييد كنيد، روند را دنبال كنيد و اطالعات زير را وارد كنيد:
- CF036 Selective opening of the opening elements )باز شدن گزينشی اجزای باز شدنی( )همراه با يا بدون( تنها 

اگر SC010=Without )بدون( باشد،
- تاييد كنيد، روند را دنبال كنيد و اطالعات زير را وارد كنيد:

- CF085 Valet card function )عملکرد كارت Valet( )همراه با يا بدون(. عملکرد تنها در مکزيك موجود است.
)اين وضعيت تنها در صورت برقرار بودن شرايط زير موجود است:

) CF036 Selective opening of opening elements = With
- بررسی كنيد كه گزينه های پيکربندی شده، موارد موردنياز باشند. 

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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4D 8.2 وVdiag 4C
اين روش UCH را برای فراهم كردن عملکرد بهينه خودرو پيکربندی می كند.

- بر روی حالت Repair )تعميرات( و در منوی Programming )برنامه ريزی( كليك كنيد.
- خط SC008 UCH type )نوع UCH ( را تاييد كنيد.

- روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:   
، )MPV/ Estate /توسعه يافته Cabriolet/ MPV /نوع خودرو( )3 در/ 4 در/ 5 در( CF097 Vehicle type

)BVM يا BVA( )نوع جعبه دنده( CF011 Gearbox type
CF020 Type of driving style )نوع استيل رانندگی( )چپ دست را راست دست(

)K يا F( )نوع موتور( CF028 Engine type
- تاييد كنيد، روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:

CF10 Hands-free function )عملکرد هندزی فری( )همراه با يا بدون(
CF023 Tyre pressure monitoring system )سيستم بازبينی فشار تاير( )همراه با يا بدون(

CF057 Type of heating resistors )نوع مقاومت های گرمايشی( 
CF019 type of air conditioning )نوع سيستم تهويه مطبوع( )گرمايشی، خودكار، دستی(

CF027 Type of windscreen )نوع شيشه جلو( )رنگی، عايق حرارتی(
CF087 Front fog light )چراغ مه شکن جلو( )همراه با يا بدون(

CF014 Daytime running lights )چراغ های حركت در روز( )همراه با يا بدون(
CF012 Rain sensor )سنسور باران( )همراه با يا بدون(

CF029 External temperature sensor )سنسور دمای خارجی( )همراه با يا بدون(
- تاييد كنيد، روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را واردكنيد:

CF036 Selective opening of opening elements )بازكردن گزينشی اجزای باز شدنی( )همراه با يا بدون(: تنها اگر 
)CF010=without

CF016 PAX system type tyre )تاير نوع سيستم PAX( )همراه با يا بدون(: تنها اگر CF097=MPV يا MPV توسعه 
يافته يا cabriolet باشد و يا CF023=with باشد.

CF100 Deadlocking )عملکرد غيرفعال شدن قفل( )همراه با يا بدون(
CF013 Light sensor )همراه با يا بدون(

CF022 Factory fitted perimeter protection )مراقبت محيط نصب شده در كارخانه( )همراه با يا بدون( عملکرد تنها 
روی خودروهای بازار مکزيك موجود است. )s(CF083 One touch window )پنجره های يك تماسه( )همراه با يا بدون(: اگر 

CF097=Cabriolet باشد عملکرد وجود ندارد.
- تاييد كنيد،روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:

CF036=With و  اگر  تنها  تنها در مکزيك موجود است.  Valet( عملکرد  CF085 Valet card function )عملکرد كارت 
CF023=Without باشد.

- بررسی كنيد كه گزينه های پيکربندی شده، موارد موردنياز باشند.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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Vdiag 4F  8.3 و 50:
اين روش UCH را برای فراهم كردن عملکرد بهينه خودرو پيکربندی می كند.

- بر روی حالت Repair )تعميرات( و در منوی Programming )برنامه ريزی( كليك كنيد.
- خط SC008 UCH type )نوع UCH ( را تاييد كنيد.

- روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:   
، )MPV/ Estate /توسعه يافته Cabriolet/ MPV /نوع خودرو( )3 در/ 4 در/ 5 در( CF097 Vehicle type -

- تاييد كنيد، روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:
CF10 Hands-free function )عملکرد هندزی فری( )همراه با يا بدون(

CF023 Tyre pressure monitoring system )سيستم بازبينی فشار تاير( )همراه با يا بدون(
) 1800Wٌ 1000 ياW ،نوع مقاومت های گرمايشی( )بدون( CF057 Type of heating resistors

CF019 type of air conditioning )نوع سيستم تهويه مطبوع( )گرمايشی، خودكار، دستی(
CF027 Type of windscreen )نوع شيشه جلو( )رنگی، عايق حرارتی(
CF035 Rain/light sensor )سنسور روشنايی/باران( )همراه با يا بدون(

CF014 Daytime running lights )چراغ های حركت در روز( )همراه با يا بدون(
CF189 Protection type )نوع مراقبت( )نوع 1، نوع 2 يا بدون(: نوع 1: مجهز به مراقبت محيط، نوع 1: مجهز به سيستم هشدار 

Cobra ، بدون: بدون سيستم هشدار Cobra و مراقبت از محيط(
- تاييد كنيد، روند را ادامه دهيد و اطالعات زير را وارد كنيد:

s(/sunroof(CF137 One-touch window )پنجره )های( يك تماسه/سان روف( )يك *OTW فاز 1/ يك OTW فاز 2/  دو يا 
چهار عدد OTW / بدون( اگر CF097=Cabriolet باشد عملکرد وجود ندارد.

1OTW فاز يك : 1 شيشه سمت راننده از نوع يك تماسه با بدنه فاز 1.
1OTW فاز دو:  1 شيشه سمت راننده از نوع يك تماسه با بدنه فاز 2.

2 يا 4OTW:2 يا 4 شيشه از نوع يك تماسه.
بدون: شيشه يك تماسه بر روی خودرو نصب نيست.

- تائيد كنيد، روند را دنبال كنيد و اطالعات زير را وارد كنيد:
 CF173= چهار در و = CF097 يا ديگر( )نوع شماره محصول(: تنها اگر Jxxxxxx (CF188 Production number type 
1OTW فاز 1 باشد. شماره محصول بر روی صفحه بيضوی بر روی ستون وسط سمت راست راننده قرار گرفته است. شماره محصول از 

7 كاراكتر تشکيل شده : يك حرف كه نشان دهنده زمينه محصول است و 6 رقم به دنبال آن می آيند.
- اگر شماره محصول با حرف J   شورع شود،  Jxxxxxx را انتخاب كنيد.

- اگر شماره محصول با حرف J  شروع نشود، ديگر را انتخاب كنيد.
- تاييد كنيد، روند را دنبال كنيد و اطالعات زير را وارد كنيد:

CF036 Selective opening of opening elements )باز شدن گزينشی اجزای باز شدنی( )همراه با يا بدون(: تنها اگر 
CF010=without باشد.

CF016 PAX system type tyre )تاير نوع سيستم PAX( )همراه يا بدون(: تنها اگر CF097 برابر MPV يا MPV توسعه 
يافته باشد و اگر CF023=with باشد.

- تاييد كنيد، روند را دنبال كنيد و اطالعات زير را وارد كنيد:
 CF023=without و CF036=with همراه با يا بدون(: تنها اگر( )Valet عملکرد كارت( CF085 Valet card function

باشد.
توجه:

تنها در صورتی كه خودرو از قبل مجهز به Valet است، عملکرد كارت Valet را پيکربندی كنيد. پيکربندی اشتباه ممکن است سبب 
عملکرد نادرست قطعات مشخصی از خودرو شود.

- بررسی كنيد كه گزينه های پيکربندی شده، موارد موردنياز باشند.
*OTW: شيشه )های( يك تماسه

توجه:
پس از اتمام پيکربندی UCH، فرمان AC037 Transmitting aerials fault finding )عيب يابی انتن های انتقال ( را اجرا 

كنيد و بررسی كنيد هيچ گونه خطايی وجود نداشته باشد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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)CF023( روند پيكربندى عملكرد بازبينى فشار تاير )9
:CF023

عملکرد بازبينی فشار تاير
))UCH نوع( SC008 UCH type در فرمان برنامه ريزی(

انجام پيکربندی همراه با  يا بدون  بازبينی فشار تاير:
• منوی Repair mode )حالت تعميرات( را انتخاب كنيد.
• منوی Programming  )برنامه ريزی( را انتخاب كنيد.

• خط SC008 و سپس خط CF023 و بعد از ان With )همراه با( يا Without )بدون( را انتخاب كنيد.
• انتخاب ها را تاييد كنيد.

 LC017 Tyre pressure monitor function خواندن پيکربندی( و خط( Read configurationبا انتخاب منوی •
)عملکرد بازبينی فشار تاير( مطمئن شويد كه پيکربندی به درستی ذخيره شده است.

توجه:
UCH صحيح نبودن پيکربندی بين صفحه نمايشگرها و

اولين مورد
- صفحه نمايشگرها در می يابد كه برنامه ريزی فشار تاير در UCH انجام شده است اما نه در پيکربندی 
مناسب. پيغام  Electronic fault )خطای الکترونيکی( ظاهر می شود، سپس پيغام 4wheels )چهار 

چرخ( از روی صفحه نمايشگرها پاک می شود و چراغ هشدار Service )خدمات( روشن می شود.

دومين مورد

- صفحه نمايشگرها در می يابد كه بازبينی فشار تاير با پيکربندی صحيح برنامه ريزی شده اما UCH به 
پيغام  است(.  نشده  پيکربندی   UCH )در  نمی دهد  پاسخ  نمايشگرها  از طرف صفحه  درخواستی  هرگونه 
Tyre sensor fault )خطای سنسور تاير( ظاهر می شود، سپس پيغام 4wheels )چهار چرخ( از روی 

صفحه نمايشگرها پاک می شود و چراغ هشدار Service )خدمات( روشن می شود.

)CF145(  روند پيكربندى صفحه نمايشگرها )10
:CF145

بازبينی فشار تاير

• پس از تست شبکه مولتی پلکس، Instrument panel )صفحه نمايشگرها( را انتخاب كنيد.
• Repair mode )حالت تعمير( را انتخاب كنيد.

• Write configuration (انجام پيکربندی( را انتخاب كنيد.
• خط CF145 و بعد از ان With )همراه با( يا Without )بدون( را انتخاب كنيد.

• انتخاب را تاييد كنيد.
• با انتخاب منوی Read configuration )خواندن پيکربندی( و خط LC056 Tyre pressure monitor )بازبينی فشار 

تاير( مطمئن شويد كه پيکربندی به درستی ذخيره شده است.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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پيکربندی UCH بسته به سطح تجهيزات خودرو با استفاده از ابزار عيب يابی CLIP انجام می شود:
Vdiagانتخاب پيكر بندىنام پيكربندىپيكربندىخواندن پيكربندى

LC001عملکرد هندز فری
 SC008 UCH

typeهمراه با/بدون
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50
LC002سنسور دمای خارجیCF0294 و 50همراه با/بدونC, 4D, 4F

LC003غيرفعال شدن قفلCF009همراه با/بدون
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC004شيشه )های( يك تماسه
 SC008 UCH

type4همراه با/بدونD 4 وC

LC005نوع جعبه دندهCF011دستی / خودكار
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC006سنسور باران
 SC008 UCH

type4همراه با/بدونC, 4D ,48 ,44

LC007سنسور روشنايی
 SC008 UCH

type4همراه با/بدونC, 4D ,48 ,44

LC008 چراغ های حركت در
روز

CF014همراه با/بدون
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC009
روشن شدن چراغ های 
هشدار خطا در زمان 

برخورد
4C, 4D ,48 ,44همراه با/بدونپيکربندی خودكار

LC010نوع تاير
 SC008 UCH

typeهمراه با/بدون
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC011نوع خودرو
 SC008 UCH

type
3 در/ همه به استثنای 

C/ Cabriolet و E
4C, 4D ,48 ,44

LC012 قفل مجدد به صورت
خودكار

CF0184همراه با/بدونC, 4D ,48 ,44

LC013 نوع سيستم تهويه
مطبوع

 SC008 UCH
typeگرمايی/ خودكار/دستی

 4C, 4D, ,48 ,44
4F و 50

LC014نوع استيل رانندگیCF020چپ دست/ راست دست
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC015چراغ های مه شکن جلوCF021همراه با/بدون
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC016Valet عملکرد كارت
 SC008 UCH

type4 و 50همراه با/بدونC, 4D, 4F

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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پيکربندی UCH )ادامه(:
Vdiagانتخاب پيكر بندىنام پيكربندىپيكربندىخواندن پيكربندى

LC017 عملکرد بازبينی فشار
تاير

 SC008 UCH
typeهمراه با/بدون

 4C, 4D, ,48 ,44
4F و 50

LC018
روشن شدن چراغ های 

هشدار خطر توسط 
ABS

CF024همراه با/بدون
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC019
كنترل موقعيت توقف 
برف پاک كن شيشه 

عقب
4C, 4D ,48 ,44همراه با/بدونپيکربندی خودكار

LC020 مراقبت محيط نصب
شده در كارخانه

 SC008 UCH
type4 و 50همراه با/بدونC, 4D, 4F

LC021نوع شيشه جلو
 SC008 UCH

typeرنگی/عايق حرارتی
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC023نوع موتورCF028 موتور / K موتور / F موتور
M

 4C, 4D, ,48 ,44
4F و 50

LC025See- سيستم روشنايی
me-home

CF0324همراه با/بدونC, 4D ,48 ,44

LC029باز كردن گزينشی در
 SC008 UCH

typeهمراه با/بدون
 4C, 4D, ,48 ,44

4F و 50

LC030نوع مقاومت گرمايی SC008 UCH
type

 1000W/ 1800 /بدون
W

 4C, 4D, ,48 ,44
4F و 50

LC035قفل ايمتی كودک

 SC016 Child
Safety lock )قفل 

ايمنی كودک(
, 4C, 4D, 4F و همراه با/بدون

50

44 و 48همراه با/بدونپيکربندی خودكار

LC041 حالت ذخيره جديد
خودرو

VP0164 و 50فعال/غيرفعالF

LC044سنسور باران/روشنايی
 SC008 UCH

type4 و 50همراه با/بدونF

LC064 برف پاک كن شيشه
عقب

CF1664 و 50همراه با/بدونF

LC070 شيشه )های( يك
تماسه/ سان روف

 SC008 UCH
type4 و 50همراه با/بدونF

LC122آنتن های عقبCF22450همراه با/بدون

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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:UCH فرمان هاى ويژه
Vdiagعنوان فرمان های ويژهفرمان های ويژه

SC001 خواندن مقدار تنظيمی شير و كدهای
4C, 4D, 4F ,48 ,44 و 50ذخيره شده

SC0024 و 50برنامه ريزی كدهای 4 شيرC, 4D, 4F ,48 ,44
SC0034 و 50يدکC, 4D, 4F ,48 ,44
SC004UCH 4 و 50برنامه ريزیC, 4D, 4F ,48 ,44
SC0054 و 50بررسی كارتC, 4D, 4F ,48 ,44
SC0064 و 50تخصيص كارتC, 4D, 4F ,48 ,44
SC008UCH 4 و 50نوعC, 4D, 4F ,48 ,44
SC0164 و 50قفل ايمنی كودکC, 4D, 4F

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – پيکربندی وبرنامه ريزی
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Vdiagپيغام ابزار عيب يابىکد خطا
DF001UCH

4C, 4D, 4F, 50 ,48 ,44

DF002قفل فرمان
DF003مدار سوئيچ كالچ
DF004مدار سوئيچ چراغ ترمز
DF005كارت
DF006سنسور شير چرخ جلو و سمت چپ
DF007سنسور شير چرخ جلو و سمت راست
DF008سنسور شير چرخ عقب و سمت راست
DF009سنسور شير چرخ عقب و سمت چپ
DF010مدار واحد كنترل ستون فرمان
DF011مدار سنسور باران/روشنايی
DF012مدار چراغ راهنمای سمت راست
DF013مدار چراغ راهنمای سمت چپ
DF014مدار كارت خوان
DF015مدار سنسور نوری

DF016 حداقل دو كد مشابه/ مجموعه چرخهای
تابستانی

DF017 حداقل دو كد مشابه/ مجموعه چرخ های
زمستانی

DF018 برنامه ريزی 4 كد در مجموعه چرخ های
تابستانی انجام نشده است.

DF019 برنامه ريزی 4 كد در مجموعه چرخ های
زمستانی انجام نشده است.

DF020مدار آنتن داخلی جلو
DF021مدار آنتن داخلی عقب
DF022مدار انتن داخلی مركزی

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه خطاها
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه خطاها

Vdiagپيغام ابزار عيب يابىکد خطا

DF023 مدار آنتن خارجی قسمت جلو و سمت
راننده

4C, 4D, 4F, 50 ,48 ,44

DF024 مدار آنتن خارجی قسمت جلو و سمت
سرنشين

DF025 مدار آنتن خارجی قسمت عقب و سمت
راننده

DF026 مدار آنتن خارجی در عقب و سمت
سرنشين

DF027مدار سنسور دمای خارجی
DF029مدار قفل فرمان
DF030خط ضد قفل
DF031اتصال شيشه يك تماسه
DF032آنتن خارجی در عقب
DF033آنتن )های( خارجی سمت راننده
DF034آنتن )های( خارجی سمت سرنشين
DF035مدار آنتن داخلی
DF072مدار قفل ايمنی كودک

4D, 4F, 50
DF073مدار قفل ايمنی كودک در سمت راست
DF074مدار قفل ايمنی كودک در سمت چپ
DF075مدار تغذيه زمانی
DF1474مدار ايمنی قفل ستون فرمانC, 4D, 4F, 50 ,48 ,44
DF21050پيکربندی انتن عقب
DF319فشار چرخ سمت چپ و جلو

4C, 4D, 4F, 50 ,48 ,44
DF320فشار چرخ سمت راست و جلو
DF321فشار چرخ سمت راست و عقب
DF322مدار چرخ سمت چپ و عقب
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DF001
خطاى موجود

UCH
D EF.1 : خطای الکترونيکی داخلی
DEF .2 : خطای الکترونيکی داخلی

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:
با فشردن دكمه روی كارت خودرو را قفل كنيد و يا قفل را باز كنيد.

اگر خطا ظاهر شد، اين روش عيب يابی را انجام دهيد.

ويژگى هاى خاص:
اگر خطايی در ارتباط با قفل ستون فرمان موجود يا ذخيره شده باشد، ايتدا آن را برطرف كنيد.

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

1.DEF
2.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF002
خطاى موجود 

قفل فرمان
DEF.1 : خطای الکترونيکی داخلی قفل فرمان

DEF.2 : خطای الکترونيکی داخلی قفل ستون فرمان
DEF.3 : خطای مکانيکی ستون

DEF.4 : خطای اعتبار سنجی قفل ستون فرمان
DEF.5 : خطای اعتبار سنجی قفل ستون فرمان

UCH خطای الکترونيکی داخلی : DEF.6
DEF.7 : خطای الکترونيکی داخلی قفل ستون فرمان
DEF.8 : خطای الکترونيکی داخلی قفل ستون فرمان

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
در ابتدا، در صورت موجود بودن خطای DF029   )مدار قفل ستون فرمان( آن را برطرف كنيد.

ويژگى هاى خاص:
برای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.

1.DEFبرای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.دستورالعمل ها

اگر ايراد برطرف نشد، قفل ستون فرمان را تعويض كنيد.

2.DEFبرای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.دستورالعمل ها

بارديگر قفل ستون فرمان را باز كنيد و يا ان را قفل نماييد.
اگر ايراد برطرف نشد، قفل ستون فرمان را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

7.DEF
8.DEF

2.DEF
1.DEF

3.DEF
4.DEF
5.DEF
6.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF002
ادامه 1

3.DEFبرای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.دستورالعمل ها

با چرخاندن فرمان در حالی كه دكمه استارت را فشرده ايد، ستون را آزاد كنيد.
اگر ايراد بدون وجود خطای مکانيکی، همچنان موجود است )در حالی كه مجموعه چرخ ها به سمت جلو هستند( قفل ستون فرمان 

را تعويض كنيد.

4.DEFبرای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.دستورالعمل ها

قفل ستون فرمان متعلق به اين خودرو نيست ) يا UCH و/يا كارت به خودرو تعلق ندارند(.
تطبيق خودرو را بررسی كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

5.DEFبرای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.دستورالعمل ها

قفل ستون فرمان متعلق به اين خودرو نيست ) يا UCH و/يا كارت به خودرو تعلق ندارند(.
تطبيق خودرو را بررسی كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF002
ادامه 2

6.DEFبرای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.دستورالعمل ها

بارديگر قفل ستون فرمان را باز كنيد و يا ان را قفل نماييد.
اگر ايراد برطرف نشد، UCH را تعويض كنيد.

7.DEFبرای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.دستورالعمل ها

اگر خودرو مجهز به واحد كنترل الکترونيکی Vdiag 0F ABS يا واحد كنترل الکترونيکی Vdiag 11 ABS/ESP باشد: با 
واحد كنترل الکترونيکی ABS/ESP يا ABS ارتباط برقرار كنيد و بررسی كنيد كد پارامتر PR020 )سرعت خودرو در زمان راه 
اندازی( به صورت صحيح پيکربندی شده باشد. اگر پيکربندی صحيح نيست از فرمان VP032 )سرعت خودرو در زمان راه اندازی( 

برای پيکر بندی ABS/ESP يا ABS استفاده كنيد.
استارت بزنيد و ستون را قفل كنيد. اين كار را 5 بار انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، قفل ستون فرمان را تعويض كنيد.

8.DEFبرای به روز رسانی خطاها، سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.دستورالعمل ها

ابتدا كد خطای DF029 )مدار قفل ستون فرمان( را برطرف كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، قفل ستون فرمان را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF003
خطاى موجود 

مدار سوئيچ كالچ
CO.1: اتصال كوتاه يا مدار باز به 12+ ولت

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابی برای خطای ذخيره شده:

خطا بعد از يك تست جاده ای در سرعت باالی )60mph )100 km/h ظاهر می شود.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

CO.1موردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

وضعيت اتصال سوئيچ كالچ را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات  مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت اتصال PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات  مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايق بودن و پيوستگی اتصاالت زير را با ولتاژ 12+ ولت بررسی كنيد:
• اتصال كد 26X بين قطعات 645 و 675.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات  مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM از قطعه 675  بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر اتصال صحيح است و ولتاژ بدنه وجود دارد، سوئيچ كالچ را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF004
خطاى موجود 

مدار سوئيچ چراغ ترمز

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:
بعد از 10 بار زمان تغيير بيش از 1 ثانيه بين وضعيت آزاد بودن پدال و  وضعيت فشرده شده به صورت متوالی، 

خطا موجود می شود.
توجه:

خطا می تواند عملکرد كنترل كروز/محدودكننده سرعت را مختل كند.

به قسمت بررسی كد وضعيت ET047 )موقعيت پدال ترمز( مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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خطاى موجود 

كارت
DEF.1  : باطری كارت تقريبا خالی است

1.DEFشرايط براى اعمال مراحل عيب يابى بر روى خطاهاى ذخيره شده:دستورالعمل ها
عملکردهای 5بار استارت  را با هر كدام از كارت های خودرو انجام دهيد.

شرايط باطری كارت و درست وارد شدن آن را كنترل كنيد.
در صورت لزوم با طری را تعويض كنيد.

بعد از هر بار تعويض باطری, كنترل كنيد خطا بعد از 5 بار استارت دوباره اتفاق نيفتد.
اگر خطا هنوز موجود است, با بخش فنی تماس حاصل كنيد.

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

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
يك تست جاده انجام دهيد و يك بار ديگر آن را توسط ابزار عيب يابی كنترل كنيد.

1.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF006
DF007
DF008
DF009

خطاى موجود 

سنسور شير چرخ جلو و سمت چپ
سنسور شير چرخ جلو و سمت راست

سنسور شير چرخ عقب و سمت راست
سنسورشير چرخ سمت چپ و عقب

DEF.2 : خطای الکترونيکی داخلی سنسور
DEF.3 : خطای الکترونيکی داخلی سنسور
DEF.4 : خطای الکترونيکی داخلی سنسور
DEF.5 : خطای الکترونيکی داخلی سنسور
DEF.6 : خطای الکترونيکی داخلی سنسور
DEF.7 : خطای الکترونيکی داخلی سنسور
DEF.8 : خطای الکترونيکی داخلی سنسور

DEF.1 : بدون سيگنال سنسور

دستورالعمل ها

ويژگى هاى خاص:
اهرگونه عملکردی كه منجر به تعويض شير يا باز كردن تايرها گردد به دانش كاملی از احتياطات الزم، نيازمند 
است )به بخش  MR364 )مگان II( يا MR 370 )Scenic II(, مكانيكى, 35A, چرخ ها و تاير ها 

مراجعه كنيد(.
قبل از هرگونه عمليات, مطمئن شويد تمام چرخ ها دارای شير های كنترل فشار تاير ها می باشد, و تاير زاپاس 

نصب نشده است.

برای خطاهای DF006 تا DF009 اگر خطادر چند كيلومتر اول ظاهر شد، هر 4 شير را مجددا برنامه ريزی كنيد.در مواقع بروز 
 ,35B ,مكانيكى ,)MR 370 )Scenic II  يا )II مگان( MR364 خطای برنامه ريزی, شير مورد نظر را تعويض كنيد )به بخش

سيستم کنترل فشار تاير ها مراجعه كنيد(.
بررسی كنيد كه چرخی با شيرهای ساييده شده وجود نداشته باشد. در صورت وجود، ان ها را با چرخ هايی كه شير آنها مجهز به سنسور 

است تعويض كنيد و يك تست جاده ای انجام دهيد.
در صورت وجود ايراد، هر 4 شير را برنامه ريزی كنيد.

 ,35B ,مكانيكى ,)MR 370 )Scenic II  يا )II مگان( MR364 اگر خطا هنوز موجود است, شير را تعويض كنيد)به بخش
سيستم کنترل فشار تاير ها مراجعه كنيد(.

هماهنگی بين تعداد خطا و شير مورد نظر در زير شرح داده شده است:
- DF006 )سنسور شير چرخ جلو و سمت چپ(

- DF007 )سنسور شير چرخ جلو و سمت راست(
- DF008 )سنسور شير چرخ عقب و سمت راست(
- DF009 )سنسور شير چرخ عقب و سمت چپ(

زمانی كه سنسور را تعويض كرديد، كدهای چهار شير را با فرمان SC002 )برنامه ريزی كدهای چهار شير( برنامه ريزی كنيد ) به 
بخش برنامه ريزی و پيکربندی مراجعه كنيد(.

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

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
يك تست جاده انجام دهيد و يك بار ديگر آن را توسط ابزار عيب يابی كنترل كنيد.

7.DEF

1.DEF
8.DEF

2.DEF
3.DEF
4.DEF
5.DEF
6.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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خطاى موجود 

مدار سوئيچ دسته راهنما و برف پاک كن ستون فرمان
DEF.1 : دسته راهنما و برف پاک كن وصل نيست يا به صورت صحيح وصل نيست ) قسمت دسته يا 

UCH(، ولتاژ به آن نمی رسد يا خطای الکترونيکی داخلی وجود دارد
DEF.2 : اتصال عملکرد روشنايی دسته به UCH در مدار باز قرار گرفته و يا خطای داخلی وجود دارد

DEF.3 : اتصال عملکرد برف پاک كن دسته به UCH در مدار باز قرار گرفته و يا خطای داخلی وجود 
دارد

DEF.4 : اتصال عملکرد چراغ راهنمای دسته به UCH در مدار باز قرار گرفته و يا خطای داخلی وجود 
دارد

DEF .5: اتصال عملکرد كامپيوتر سفری دسته به UCH در مدار باز قرار گرفته و يا خطی داخلی وجود 
دارد.

1.DEF
2.DEF
3.DEF
4.DEF
5.DEF

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

اگر خطا بعد از انجام كاری روی دسته موجود شد، روند عيب يابی زير را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت اتصال PE2 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت اتصال كنترل ستون فرمان را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايق كاری و پيوستگی اتصاالت زير را بين قطعات 645 و 1519 بررسی كنيد:
141B اتصال كد •
141K اتصال كد •
141C اتصال كد •
141L اتصال كد •
141D اتصال كد •
141M اتصال كد •
141G اتصال كد •
141N اتصال كد •
141H اتصال كد •
141P اتصال كد •

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

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

حافظه كامپيوتر را پاک كنيد.
يك تست جاده انجام دهيد و يك بار ديگر آن را توسط ابزار عيب يابی كنترل كنيد.

1.DEF

2.DEF
3.DEF

4.DEF

5.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF011
خطاى موجود 

مدار سنسور روشنايی/باران
DEF.1 : قطع ارتباط

DEF.2 : خطای الکترونيکی داخلی

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:
سيستم روشنايی خودكار و سيستم برف پاک كن خودكار را راه بيندازيد، سپس سنسور را پوشانده و روی آن 

آب بريزيد.
اگر خطا ظاهر شد، روند عيب يابی زير را انجام دهيد.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

1.DEF
2.DEF
3.DEF
4.DEF
5.DEF

موردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

برای خودروهايی كه بعد از ژوئن 2005  ساخته شدند، وضعيت و اتصال فيوز 7.5 امپری تغذيه سنسورواقع در واحد سوئيچ و مراقبت 
را بررسی كنيد.

در صورت لزوم آن را تعويض كنيد.
وضعيت اتصال سنسور را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM از قطعه 1415   بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعه 1415 بررسی كنيد ) اگر خودرو قبل از ژوئن 2005 ساخته شده باشد، ولتاژ 
12+ ولت قبل از سوئيچ باز(. در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم 
کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی 

را تعويض كنيد.
عايق بودن و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد BPT بين قطعات 645 و 1415
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

1.DEF
2.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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ادامه 2

وضعيت اتصال PE2 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق بودن و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 14S بين قطعات 645 و 1415
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

2.DEFموردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

سنسور را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF012
خطاى موجود 

مدار راهنمای راست
CO.0: مدار باز يا اتصال كوتاه به بدنه

DEF.1 : چراغ ها كار نمی كنند يا مدار باز

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:
اگر خطا بعد از انجام كاری روی دسته كنترل راهنمای راست ظاهر شود، روند عيب يابی زير را انجام دهيد.

دستورالعمل هاى ويژه:
خطا پس از تعويض چراغ ذخيره می شود.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

چراغ ها را كنترل كنيد.
در صورت لزوم آن ها را تعمير كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتورهای چراغ جلو و راهنمای سمت راست و چراغ عقب سمت راست را بررسی كنيد.
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم  )به بخشاطالعيه فنى  اتصال و وجود روش تعميرات  ايراد داشتن  در صورت 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی قطعات 226 و 267 را بررسی كنيد.

6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم  )به بخشاطالعيه فنى  اتصال و وجود روش تعميرات  ايراد داشتن  در صورت 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAQ از قطعه 172 بررسی كنيد.
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم  )به بخشاطالعيه فنى  اتصال و وجود روش تعميرات  ايراد داشتن  در صورت 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
همانطور كه فرمان در حا ل اجراست، وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال 64D از قطعات 226 و 267 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PP3 و كانکتور PP1 از UCH را بررسی كنيد.
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم  )به بخشاطالعيه فنى  اتصال و وجود روش تعميرات  ايراد داشتن  در صورت 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق بودن و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 64D، بين قطعات 645 و 172
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت صحيح بودن اتصاالت،  اتصال بين UCH و چراغ های عقب و جلو را بررسی كنيد ) نمودارهای سيم كشی را ببينيد(، چراغ 

ها را مجددا بررسی كنيد و اگر همچنان درست نيست، چراغ های عقب را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

1.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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خطاى موجود 

مدار راهنمای چپ
CO.0: مدار باز يا اتصال كوتاه به بدنه

DEF.1 : چراغ ها كار نمی كنند يا مدار باز

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:
اگر خطا بعد از انجام كاری روی دسته كنترل راهنمای راست ظاهر شود، روند عيب يابی زير را انجام دهيد.

دستورالعمل هاى ويژه:
خطا پس از تعويض چراغ ذخيره می شود.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

چراغ ها را كنترل كنيد.
در صورت لزوم آن ها را تعمير كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتورهای چراغ جلو و راهنمای سمت چپ و چراغ عقب سمت چپ را بررسی كنيد.
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم  )به بخشاطالعيه فنى  اتصال و وجود روش تعميرات  ايراد داشتن  در صورت 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی قطعات 227 و 268 را بررسی كنيد.

6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم  )به بخشاطالعيه فنى  اتصال و وجود روش تعميرات  ايراد داشتن  در صورت 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ از قطعه 173 بررسی كنيد.
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم  )به بخشاطالعيه فنى  اتصال و وجود روش تعميرات  ايراد داشتن  در صورت 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
همانطور كه فرمان در حا ل اجراست، وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال 64C از قطعات 227 و 268 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PP3 و كانکتور PP2 از UCH را بررسی كنيد.
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم  )به بخشاطالعيه فنى  اتصال و وجود روش تعميرات  ايراد داشتن  در صورت 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق بودن و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 64C، بين قطعات 645 و 173
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت صحيح بودن اتصاالت،  اتصال بين UCH و چراغ های عقب و جلو را بررسی كنيد ) نمودارهای سيم كشی را ببينيد(، چراغ 

ها را مجددا بررسی كنيد و اگر همچنان درست نيست، چراغ های عقب را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

1.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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خطاى موجود 

مدار كارت خوان
CC.0: اتصال كوتاه به بدنه

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

DEF.1 : خطای الکترونيکی داخلی

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:
كارت را وارد كارت خوان كنيد، همانطور كه كارت در كارتخوان قرار دارد مو تور را روشن خاموش كنيد. در 
حالی كه كارت در كارتخوان قرار دارد عيب يابی را روی مدار كارت خوان انجام دهيد )پس از آن كه موتور 

خاموش شد، كارتخوان برای مدت 20 دقيقه تغذيه و كنترل می شود(.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وجود واحد ردگيری ضد سرقت را كنترل كنيد.
با مركز اعالنات كنترل كنيد كه واحد ردگيری ضد سرقت فعال شده باشد.

ابتدا خطاهای واحد ردگيری ضد سرقت را برطرف كنيد.

CO.0موردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

وضعيت و اتصال كانکتور كارت خوان را با كدقطعه 1082 بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای PE2 و PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

1.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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ادامه 1

اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت نيست:

پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:
• 26BG  بين قطعات 645 و 1082
• 26BD بين قطعات 645 و 1082
• 26BH بين قطعات 645 و 1082

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

با استفاده از اسيلوسکوپ، وجود سيگنال پالس مربعی را بر روی اتصال 26BH از كانکتور كارت خوان بررسی كنيد:
اسيلوسکوپ را بين اتصال 26BH از كانکتور و بدنه وصل كنيد.
5V/division اسيلوسکوپ را تنظيم كنيد : كاليبراسيون در

Time base 100 ms/division
 وجود سيگنال پالس مربعی را از UCH بر روی اتصال 26BH از كانکتور كارت خوان بررسی كنيد:

اگر سيگنال وجود ندارد، UCH را تعويض كنيد.
اگر سيگنال وجود دارد، كارت خوان را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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ادامه 2

اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت باشد:

وضعيت و اتصال كانکتور واحد ردگيری ضد سرقت را با كد قطعه 2186 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:

• 26BG  بين قطعات 645 و 1082
• 26BD بين قطعات 645 و 1082
• 26BH بين قطعات 645 و 2186

• 80AL بين قطعات 2186 و 1082
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی را بين اتصاالت 26BH و 80AL از قطعات 645 و 1082 بررسی كنيد.

اگر نتيجه صحيح نيست، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
با استفاده از اسيلوسکوپ، وجود سيگنال پالس مربعی را بر روی اتصال 26BH از كانکتور كارت خوان بررسی كنيد:

اسيلوسکوپ را بين اتصال 26BH از كانکتور و بدنه وصل كنيد.
5V/division اسيلوسکوپ را تنظيم كنيد : كاليبراسيون در

Time base 100 ms/division
 وجود سيگنال پالس مربعی را از UCH بر روی اتصال 26BH از كانکتور كارت خوان بررسی كنيد:

اگر سيگنال وجود ندارد، UCH را تعويض كنيد.
اگر سيگنال وجود دارد، كارت خوان را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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CO.0موردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

وضعيت و اتصال كانکتور كارت خوان را با كد قطعه 1082 بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای PE2 و PE1 از UCH را با كد قطعه 645 بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن 

و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 26BH از كارت خوان بررسی كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 26BK از كارت خوان بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت باشد:

پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:
• 26BG  بين قطعات 645 و 1082
• 26BD بين قطعات 645 و 1082
• 26BH بين قطعات 645 و 2186

• 80AL بين قطعات 2186 و 1082
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت لزوم كارت خوان را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir
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DF014
ادامه 5

اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت باشد:

وضعيت و اتصال كانکتور واحد ردگيری ضد سرقت را با كد قطعه 2186 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:

• 26BG  بين قطعات 645 و 1082
• 26BD بين قطعات 645 و 1082
• 26BH بين قطعات 645 و 2186

• 80AL بين قطعات 2186 و 1082
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی را بين اتصاالت 26BH و 80AL از قطعات 645 و 1082 بررسی كنيد.

اگر نتيجه صحيح نيست، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
در صورت لزوم كارت خوان را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF014
ادامه 6

CC.1موردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

وضعيت و اتصال كانکتور كارت خوان را با كد قطعه 1082 بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای PE2 و PE1 از UCH را با كد قطعه 645 بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن 

و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 26BH از كارت خوان بررسی كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 26BK از كارت خوان بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری اتصال 12+ ولت اتصاالت زير را بررسی كنيد:

• 26BG  بين قطعات 645 و 1082
• 26BD بين قطعات 645 و 1082
• 26BK بين قطعات 645 و 2186

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در صورت لزوم كارت خوان را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

DEF.1موردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF015
موجود يا ذخيره شده

مدار سنسور نوری
CC.0: اتصال كوتاه به بدنه

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:
خودرو را قفل كنيد و دستتان را روی هر يك از دستگيره ها قرار دهيد.

اگر خطا ظاهر شد، روند عيب يابی زير را دنبال كنيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وجود واحد ردگيری ضد سرقت را كنترل كنيد.
با مركز اعالنات كنترل كنيد كه واحد ردگيری ضد سرقت فعال شده باشد.

ابتدا خطاهای واحد ردگيری ضد سرقت را برطرف كنيد.

بررسی كنيد وضعيت ET054 )سنسورهای نوری تغذيه شدند( بر روی YES )بله( باشد. اگر وضعيت بر روی NO )خير( باقی ماند، 
بررسی كد وضعيت ET054 را انجام دهيد.

وضعيت سنسورها را برای تشخيص اينکه كدام سنسور اتصال كوتاه شده است بررسی كنيد:
بدون قرار دادن دست بر روی دستگيره ها، وضعيت بايد INACTIVE )غيرفعال( باشد.

ET055 )سنسور نوری سمت راننده(،
ET056 )سنسور نوری پشت راننده(،

ET057 )سنسور نوری پشت/جلو سرنشين(.
 INACTIVE فعال( بماند، سنسور)های( معيوب را قطع كنيد: پس از قطع وضعيت به حالت( ACTIVE اگر يکی از وضعيت ها

)غيرفعال( بر می گردد، سنسور معيوب را تعويض كنيد.
اگر پس از قرار دادن دست در دستگيره وضعيت INACTIVE )غيرفعال( باقی بماند:

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 26BH سنسور)ها( بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 26P بين قطعات 645 و 1084.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 26P بين قطعات 645 و 1086
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF015
ادامه 

اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت باشد:

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 26P بين قطعات 645 و 1083.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 26P بين قطعات 645 و 1085.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر اتصاالت صحيح هستند و منبع تغذيه موجود است، سنسور مربوط را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF016
DF017
موجود 

حداقل دو مجموعه تابستانی/كدهای مشابه
حداقل دو مجموعه زمستانی/كدهای مشابه

دستورالعمل ها

ويژگى هاى خاص:
هرگونه عملکردی كه منجر به تعويض شير يا باز كردن تايرها گردد به دانش كاملی از احتياطات الزم، نيازمند 

است )به بخش MR 364 )Megane II(، مکانيك، 35B، سيستم بازبينی فشار تاير، در ارتباط با
MR 370 (Scenic II(، مکانيك، 35B، سيستم بازبينی فشار تاير مراجعه كنيد(.

قبل از هر عملکرد مطمئن شويد كه تمام چرخ ها دارای شيرهای بازبينی فشار تاير هستند و اينکه چرخ زاپاس 
بر روی همان مجموعه اكسل نصب نشده باشد.

خطای DF016 )حداقل دو مجموعه تابستانی/ كدهای مشابه( وقتی ظاهر می شود كه حداقل دو تا از كدها در مجموعه چرخ تابستانی 
مشابه باشند )برنامه ريزی اشتباه برای كدهای چهار چرخ(.

در اين حالت، برنامه ريزی هر چهار چرخ را با استفاده از فرمان SC002 )برنامه ريزی كدهای چهار شير( مجددا انجام دهيد.
خطای DF017 )حداقل دو مجموعه تابستانی/ كدهای مشابه( وقتی ظاهر می شود كه حداقل دو تا از كدها در مجموعه چرخ تابستانی 

مشابه باشند )برنامه ريزی اشتباه برای كدهای چهار چرخ(.
در اين حالت، برنامه ريزی هر چهار چرخ را با استفاده از فرمان SC002 )برنامه ريزی كدهای چهار شير( مجددا انجام دهيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

9387B-

DF018
DF019
موجود 

برنامه ريزی 4 كد در مجموعه تابستانی انجام نشده است
برنامه ريزی 4 كد در مجموعه زمستانی انجام نشده است

دستورالعمل ها

ويژگى هاى خاص:
هرگونه عملکردی كه منجر به تعويض شير يا باز كردن تايرها گردد به دانش كاملی از احتياطات الزم، نيازمند 

است )به بخش MR 364 )Megane II(، مکانيك، 35B، سيستم بازبينی فشار تاير، در ارتباط با
MR 370 (Scenic II(، مکانيك، 35B، سيستم بازبينی فشار تاير مراجعه كنيد(.

قبل از هر عملکرد مطمئن شويد كه تمام چرخ ها دارای شيرهای بازبينی فشار تاير هستند و اينکه چرخ زاپاس 
بر روی همان مجموعه اكسل نصب نشده باشد.

تاير  برای مجموعه  را  UCH كد شير  است چنانچه  است(موجود  نشده  ريزی  برنامه  تابستانی  )كدهای مجموعه   DF018 خطای 
.)UCH تابستانی برنامه ريزی نکرده باشد) پس از تعويض سنسورها يا

تاير  برای مجموعه  را  UCH كد شير  است چنانچه  است(موجود  نشده  ريزی  برنامه  )كدهای مجموعه زمستانی   DF019 خطای 
زمستانی برنامه ريزی نکرده باشد و مجموعه تاير زمستانی انتخاب شده باشد.

در منوی وضعيت، به نوع مجموعه تايری كه در حافظه ذخيره شده توجه كنيد )تابستانی يا زمستانی(.

در منوی وضعيت، به كدهای تخصيص يافته شير برای نوع تاير كه در حافظه ذخيره شده، توجه كنيد.
برنامه ريزی هر چهار چرخ را با استفاده از فرمان SC002 )برنامه ريزی كدهای چهار شير( مجددا انجام دهيد )به بخش پيکربندی 

و برنامه ريزی مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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مدار آنتن داخلی جلوموجود 

CO: مدار باز

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی جلو را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AT اتصال كد •
26AU اتصال كد •

بين قطعه های 645 و 1396.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

9587B-

DF021
مدار آنتن داخلی عقبموجود 

CO: مدار باز

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AV اتصال كد •

26AW اتصال كد •
بين قطعه های 645 و 1397.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

9687B-

DF022
مدار آنتن داخلی عقبموجود 

CO: مدار باز

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AX اتصال كد •
26AY اتصال كد •

بين قطعه های 645 و 1397.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

9787B-

DF023
مدار آنتن خارجی جلوی قسمت رانندهموجود يا ذخيره شده 

CO: مدار باز

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AA اتصال كد •
26AB اتصال كد •

بين قطعه های 645 و 1374.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

9887B-

DF024
مدار آنتن خارجی جلوی قسمت سرنشينموجود يا ذخيره شده 

CO: مدار باز

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AC اتصال كد •
26AD اتصال كد •

بين قطعه های 645 و 1375.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

9987B-

DF025
مدار آنتن خارجی پشت قسمت رانندهموجود يا ذخيره شده 

CO: مدار باز

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AG اتصال كد •
26AH اتصال كد •

بين قطعه های 645 و 1376.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

10087B-

DF026
مدار آنتن خارجی پشت قسمت سرنشينموجود يا ذخيره شده 

CO: مدار باز

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AL اتصال كد •
26AH اتصال كد •

بين قطعه های 645 و 1377.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir
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10187B-

DF027
مدار سنسور دمای خارجیموجود يا ذخيره شده 

CO: مدار باز

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

خطا پس از پاک شدن مجددا ظاهر می شود.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

بررسی كنيد كه آينه در قسمت سرنشين مجهز به سنسور دما باشد.
 CF029 نه( يعنی خودرو به آن مجهز نيست، )اگر خودرو مجهز به سنسور دمای خارجی نيست، بررسی كنيد كه پيکربندی( NO اگر

)سنسور دمای خارجی( به صورت صحيح Without )بدون( انجام گرفته باشد.
اگر YES )بله(، روند عيب يابی زير را انجام دهيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
47C اتصال كد •
47D اتصال كد •

بين قطعه های 645 و 240.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها

www.CarGarage.ir
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DF027
ادامه 

مقاومت قطعه 240  )سنسور دمای خارجی( را بين اتصاالت زير بدست آوريد:
،47C اتصال كد •
.47D اتصال كد •

دمای تقريبی برحسب درجه سانتی گراد                                             مقاومت سنسور بر حسب اهم
             بين 0 و 5                                                                        بين 5400 و 6200
            بين 11 و 15                                                                    بين 3700 و 4400
            بين 21 و 25                                                                    بين 2500 و 3000

            بين 31 و 35                                                                     بين 1700 و 2100              
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.در صورت 

لزوم سنسور را تعمير كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF029
موجود 

مدار قفل فرمان
CC.1: اتصال كوتاه به 12+  ولت

DEF.1 : مدار باز )مثال قفل قطع شده باشد( يا منبع تغذيه قفل موجود نباشد
DEF.2 : اتصال بدنه قفل موجود نباشد يا شبکه مولتی پلکس 

دستورالعمل ها

ويژگى خاص:
سوئيچ باز اجباری را برای به روز رسانی خطاها انجام دهيد.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.
وجود واحد ردگيری ضد سرقت را كنترل كنيد.

با مركز اعالنات كنترل كنيد كه واحد ردگيری ضد سرقت فعال شده باشد.
ابتدا خطاهای واحد ردگيری ضد سرقت را برطرف كنيد )به بخش 82A، سيستم ضد سرقت مراجعه كنيد(.

وضعيت و اتصال كانکتور قفل ستون فرمان را با كد قطعه 1088 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای PE2 و PP2 از UCH و  UPC Vdiag44(PEH( يا CT1)UPC Vdiag48( را بر روی 

UPC با كد قطعه 645 بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

1.DEF
2.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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ادامه 

اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت نيست:

پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:
• 26I  بين قطعات 645 و 1088

• 26AZ  بين قطعات 645 و 1088
• 26BA  بين قطعات 645 و 1088

• AP15  بين قطعات 1337 و 1088
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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ادامه 2

اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت باشد:

وضعيت و اتصال كانکتور واحد ردگيری ضد سرقت را با كد قطعه 2186 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:

• 26I  بين قطعات 645 و 1088
• 80AM  بين قطعات 2186 و 1088

• 26AZ  بين قطعات 645 و 1088
• 26BA  بين قطعات 645 و 1088

• AP15  بين قطعات 1337 و 1088
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی را بين اتصاالت 26BI و 80AM از قطعات 645 و 1088 بررسی كنيد.

اگر نتيجه صحيح نيست، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DEF.1
DEF.2سوئيچ باز اجباری را برای به روز رسانی خطاها انجام دهيد.دستورالعمل ها

وجود و وضعيت فيوزهای F5A و F5D از واحد سوئيچ و مراقبت )UPC Vdiag 44( يا فيوزهای F11  و
UPC Vdiag 48( F18(يا جديدتر را بررسی كنيد.

اگر فيوزها ايرادی دارند، آن ها را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور كارت خوان را با كد قطعه 1088 بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

 )UPC Vdiag48(CT1 يا )UPC Vdiag44(UCH از PEH بر روی كانکتور PE2 و PP2 وضعيت و اتصال كانکتورهای
يا جديدتر( بر روی واحد سوئيچ و مراقبت با كد قطعه 645 را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايق كاری و پيوسته بودن اتصال زير را بررسی كنيد:
• NAM بين قطعات 1088 و بدنه.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت باشد:

پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:
• 26I  بين قطعات 645 و 1088

• 26AZ  بين قطعات 645 و 1088
• 26BA  بين قطعات 645 و 1088

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال AP15 از قطعه 1088  بررسی كنيد.
پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصال APCB بين قطعات 1337 و 1088 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه سوئيچ باز است، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال APCB از قطعه 645 بررسی كنيد.
پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصال APCB بين قطعات 1337 و 645 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت باشد:

وضعيت و اتصال كانکتور واحد ردگيری ضد سرقت را با كد قطعه 2186 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:

• 26I  بين قطعات 645 و 1088
• 80AM  بين قطعات 2186 و 1088

• 26AZ  بين قطعات 645 و 1088
• 26BA  بين قطعات 645 و 1088

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی را بين اتصاالت 26BI و 80AM از قطعات 645 و 1088 بررسی كنيد.
اگر نتيجه صحيح نيست، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال AP15 از قطعه 1088  بررسی كنيد.
پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصال APCB بين قطعات 1337 و 1088 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه سوئيچ باز است، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال APCB از قطعه 645 بررسی كنيد.
پيوستگی، عايق كاری و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصال APCB بين قطعات 1337 و 645 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DEF.4
DEF.5
DEF.6

سوئيچ باز اجباری را برای به روز رسانی خطاها انجام دهيد.دستورالعمل ها

وضعيت و اتصال كانکتور قفل ستون فرمان را با كد قطعه1088  بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای   PE1 از UCH را با كد قطعه 645 بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:

• 26J بين قطعات 645 و 1088
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش  اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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خط ضد قفلموجود 

CO: مدار باز

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.دستورالعمل ها

CO.1موردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن داخلی جلو را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود و وضعيت فيوزهای F5D از واحد سوئيچ و مراقبت )UPC Vdiag 44( يا فيوزهایCT1)UPC Vdiag48 يا جديدتر   

(  را بررسی كنيد.
اگر فيوز ايرادی دارد، آن  را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور UPC Vdiag44(PEH( يا CT1)UPC Vdiag48( را بر روی UPC بررسی كنيد )خم شدن پايه 
ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد AP15 بين قطعات 645 و 1088

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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موجود يا ذخيره شده 

اتصال شيشه يك تماسه
CC.1: اتصال كوتاه به 12+ ولت

CO.0: مدار باز يا اتصال كوتاه به بدنه

دستورالعمل ها

شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:
شرايط انجام عيب يابی برای خطای ذخيره شده:

اگر پس از فعال شدن شيشه يك تماسه خطا ظاهر شد، روند عيب يابی زير را انجام دهيد.
دستورالعمل ويژه:

اگر خودرو مجهز به شيشه های يك تماسه نيست، خطا را ناديده بگيريد. به بخش اطالعات مربوط به شيشه 
های الکتريکی در قسمت عيب يابی مراجعه كنيد.

 اگر خودرو بدنه فاز Megan II  2 را دارد: به بخش MR366 عيب يابی، 87D، شيشه های الکتريکی – 
سان روف مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور شيشه الکتريکی را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
.21K اتصال كد •

بين قطعات:
- 645  و 202
- 645 و 203
- 645 و 204
- 645 و 304

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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موجود يا ذخيره شده 

آنتن خارجی صندوق
CO.1: اتصال كوتاه يا مدار باز به ولتاژ 12+ ولت

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور شيشه الکتريکی را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AM اتصال كد •
26AN اتصال كد •

بين قطعه های 645 و1378..
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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موجود يا ذخيره شده 

آنتن )های( خارجی قسمت راننده
CO.1: اتصال كوتاه يا مدار باز به ولتاژ 12+ ولت

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور شيشه الکتريکی را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AA اتصال كد •
26AB اتصال كد •

26AH  اتصال كد •
26AG اتصال كد •

بين قطعه های :
- 645 و 1374
- 645 و 1376

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

يکی از انتن ها و سپس ديگری را قطع كنيد تا ببينيد منبع خطا كدام يك از آنتن هاست.
)آنتن ها كنار يکديگر وصل شده اند، يك اتصال كوتاه در يکی از انتن ها بر روی تمام آنتن های موجوددر ان قسمت اثر می گذارد(.

در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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موجود يا ذخيره شده 

آنتن )های( خارجی قسمت سرنشين
CO.1: اتصال كوتاه يا مدار باز به ولتاژ 12+ ولت

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور شيشه الکتريکی را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AC اتصال كد •
26AD اتصال كد •
26AL  اتصال كد •
26AK اتصال كد •

بين قطعه های :
- 645 و 1375
- 645 و 1377

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

يکی از انتن ها و سپس ديگری را قطع كنيد تا ببينيد منبع خطا كدام يك از آنتن هاست.
)آنتن ها كنار يکديگر وصل شده اند، يك اتصال كوتاه در يکی از انتن ها بر روی تمام آنتن های موجوددر ان قسمت اثر می گذارد(.

در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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موجود يا ذخيره شده 

مدار آنتن های داخلی
CO.1: اتصال كوتاه يا مدار باز به ولتاژ 12+ ولت

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور شيشه الکتريکی را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره (.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26AT اتصال كد •
26AU اتصال كد •
26AX  اتصال كد •
26AY اتصال كد •
26AV  اتصال كد •
26AW اتصال كد •

بين قطعه های :
- 645 و 1375
- 645 و 1377

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

يکی از انتن ها و سپس ديگری را قطع كنيد تا ببينيد منبع خطا كدام يك از آنتن هاست.
)3 انتن درون UCH به يکديگر وصل شده اند، يك اتصال كوتاه در يکی از انتن ها بر روی تمام آنتن های موجوددر ان قسمت اثر 

می گذارد(.
در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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موجود يا ذخيره شده 

مدار قفل ايمنی كودک
CC: اتصال كوتاه

CO: مدار باز

CO
CCدستورالعمل ها

اگر خطای DF074 )مدار قفل ايمنی كودک در سمت چپ(  و DF073 )مدار قفل 
ايمنی كودک در سمت راست( موجود باشند، با استفاده از فرمان ويژه SC016 )قفل 

ايمنی كودک( عملکرد قفل ايمنی كودک را مجددا پيکربندی كنيد. ) به بخش پيکربندی 
وبرنامه ريزی مراجعه كنيد(.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه 
كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ قفل ايمنی كودک را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعه 135 بررسی كنيد.

وجود تغذيه سوئيچ باز را بر روی اتصال AP43 از قطعه 135 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM از قطعه 135 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق كاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

20AL اتصال كد •
20AP43 اتصال كد •
بين قطعات 645 و 135

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF073
موجود يا ذخيره شده 

مدار قفل ايمنی كودک سمت راست
CC: اتصال كوتاه

CO: مدار باز

CO
CCدستورالعمل ها

اگر خطای DF074 )مدار قفل ايمنی كودک در سمت چپ(  و DF073 )مدار قفل 
ايمنی كودک در سمت راست( موجود باشند، با استفاده از فرمان ويژه SC016 )قفل 

ايمنی كودک( عملکرد قفل ايمنی كودک را مجددا پيکربندی كنيد. ) به بخش پيکربندی 
وبرنامه ريزی مراجعه كنيد(.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه 
كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ قفل ايمنی كودک را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعه 135 بررسی كنيد.

وجود تغذيه سوئيچ باز را بر روی اتصال AP43 از قطعه 135 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM از قطعه 135 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 و PP2 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق كاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 20AL بين قطعات 645 و 135
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF073
ادامه 

اگر خودرو مجهز به واحد ردگيری ضد سرقت باشد:

عايق كاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد AP43 بين قطعات 645 و 1337

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايق كاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 20W بين قطعات 645 و 138

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF074
موجود يا ذخيره شده 

مدار قفل ايمنی كودک سمت چپ
CC: اتصال كوتاه

CO: مدار باز

CO
CCمراجعه دستورالعمل ها Scenic II يا Megane  II به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای

كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ قفل ايمنی كودک را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعه 135 بررسی كنيد.

وجود تغذيه سوئيچ باز را بر روی اتصال AP43 از قطعه 135 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAS از قطعه 135 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 و PP2 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق كاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 20AL بين قطعات 645 و 135
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق كاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد AP43 بين قطعات 645 و 1337
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق كاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 20BD بين قطعات 645 و 138
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF075
موجود يا ذخيره شده 

مدار تغذيه زمانی
CC: اتصال كوتاه

دستورالعمل ها

پس از باز كردن قفل،  باز كردن يك در موجب تغذيه زمانی می شود كه با سوئيچ استارت بر روی صفحه 
نمايشگر ها روشن می شود.

قبل از هرگونه بررسی بر روی اتصاالت UCH، قفل خودرو را باز كنيد.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتورهای روی UCH  و كانکتورهای روی UPC را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعه 645 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال NAM از قطعه 645 بررسی كنيد.در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش 
اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF147
مدار ايمنی قفل ستون فرمانموجود 

دستورالعمل ها

ترتيب انجام تعميرات در صورت بروز همزمان چندين خطا:
ابتدا خطای كد DF029 )مدار ايمنی قفل ستون فرمان( را در صورت وجود برطرف كنيد.

دستورالعمل ويژه:
سوئيچ باز اجباری را برای به روز رسانی خطاها انجام دهيد.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور قفل ستون فرمان را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای PE1 و PP2  از  UCH را بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايق بودن و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
26I اتصال كد •
26J اتصال كد •

بين قطعات 645 و 1088
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايق بودن و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد NAM بين قطعه 1088 و بدنه.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، UCH را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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موجود يا ذخيره شده

پيکربندی آنتن دسترسی عقب
DEF.1 : پيکربندی نادرست خودرو

دستورالعمل ها
شرايط انجام عيب يابى براى خطاى ذخيره شده:

فعالسازی فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده(، اگر خطا موجود بود، روند عيب يابی را انجام دهيد.

با استفاده از فرمان CF224 )آنتن های دسترسی عقب( آنتن های دسترسی عقب را به حالت WITHOUT )بدون( پيکربندی 
كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

1.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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DF319
DF320
DF321
DF322
موجود

فشار چرخ سمت چپ و جلو 
فشار چرخ سمت راست و جلو

فشار چرخ سمت راست و عقب
فشار چرخ سمت چپ و عقب

DEF.1 : پرباد
DEF.2 : كم باد
DEF.3 : پنچر

احتماال سيستم هشدارهای اشتباه پنچری يا كم بودن باد توليد می كند.دستورالعمل ها

باد تاير را تا تقريبا 500mbar كاهش دهيد، سپس مجددا تاير را تا فشار اسمی باد كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

1.DEF
2.DEF
3.DEF

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی خطاها
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی

دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

وضعيت ها و پارامترهای واحد كنترل الکترونيکی اصلی

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

UCH
:PR0019ولتاژ باتریV < X < 16V

در صورت وجود خطا، بررسی 
كد پارامتر PR001 را انجام 

دهيد.

:ET014اهرم قدرت كنترل

بدون
تغذيه ملزومات

زمانی
APC

موردی اعالم نشده است.

:ET087 /كنترل شيشه يك تماسه
اعتبار سنجی سان روف

فعال
غير فعال

در صورت وجود خطا، بررسی 
كد وضعيت ET087 را انجام 

دهيد

:ET098ADAC دكمه
فشرده شده
رها شده

در صورت وجود خطا، بررسی 
كد وضعيت ET098 را انجام 

دهيد.

:ET195)به مگا هرتز ( UCH فركانس
315
موردی اعالم نشده است.433

:ET205RF UCH نوع انتن
داخلی
موردی اعالم نشده است.خارجی

:ET010)فركانس كارت ) به مگاهرتز
315
موردی اعالم نشده است.433
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی

دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد بدون کليد خودرو
زيرعملکرد: دسترسی

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

دسترسی

:PR013 تعداد كارت های برنامه ريزی
شده

1
2
3
4

موردی اعالم نشده است.

:ET010)315فركانس كارت ) به مگاهرتز
موردی اعالم نشده است.433

:ET195(به مگاهرتز ( UCH 315فركانس
موردی اعالم نشده است.433

:ET205RF UCH موردی اعالم نشده است.داخلینوع انتن

:ET066 دريافت درخواست فشرده شدن
دكمه كارت

بله
 خير

در صورت وجود خطا، بررسی 
كد وضعيت ET066 را انجام 

دهيد.

:ET067 شناسايی فشرده شدن دكمه
كارت

بله
 خير

در صورت وجود خطا بررسی 
كد وضعيت ET067 را انجام 

دهيد.

:ET054تغذيه سنسورهای نوری
بله

 خير
در صورت وجود خطا بررسی 

كد وضعيت ET054  را انجام 
دهيد.

:ET055 سنسور نوری قسمت جلوی
راننده

فعال
غير فعال

در صورت وجود خطا بررسی 
كد وضعيت ET055 را انجام 

دهيد.
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد بدون کليد خودرو
زيرعملکرد: دسترسی)ادامه 1(

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

دسترسی

:ET056 سنسور نوری قسمت عقب
راننده

فعال
غيرفعال

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET056 را انجام دهيد.

:ET057/سنسور نوری قسمت عقب
جلوی سرنشين

فعال
غيرفعال

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET057 را انجام دهيد.

:ET058 دكمه قفل كردن بر روی
دستگيره های قسمت راننده

فشرده شده
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET058 را انجام دهيد

:ET059 دكمه قفل كردن بر روی
دستگيره های قسمت سرنشين

فشرده شده
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET059 را انجام دهيد

:ET060فشرده شدهدكمه قفل كردن در عقب
رها شده

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET060 را انجام دهيد.

:ET086فعالقفل ايمنی الکتريکی كودک
غيرفعال

اگر خودرو مجهز به قفل ايمنی كودک 
باشد، سيگنال بررسی می شود.

:ET053باز در راننده
بسته

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET053  را انجام دهيد.

:ET042 باز در سرنشين
بسته

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET042 را انجام دهيد.

:ET194باز در سرنشين يا كاپوت
بسته

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET042 را انجام دهيد.

:ET051باز در سمت چپ و قسمت عقب
بسته

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET051 را انجام دهيد.

:ET052باز در سمت راست و قسمت عقب
بسته

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET052 را انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد بدون کليد خودرو
زيرعملکرد: دسترسی)ادامه 2(

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

دسترسی

:ET061درخواست باز كردن در عقب

موجود= دكمه باز 
كردن در عقب فشرده 

شده
عدم وجود: دكمه 
فشرده نشده است

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET061 را انجام دهيد.

:ET050باز درعقب/صندوق
بسته

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET050 را انجام دهيد.

:ET062 درخواست باز كردن شيشه
عقب

عدم وجود
موردی اعالم نشده است.موجود

:ET041باز باز شدن محافظ عقب
موردی اعالم نشده است.بسته

:ET044فشرده شدهدكمه قفل الکتريکی مركزی در
رها شده

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET044 را انجام دهيد.

:ET233فشرده شدهكليد قفل ايمنی كودک
رها شده

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET233  را انجام دهيد.

:ET230فعالقفل ايمنی كودک
غيرفعال

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت DF072  را انجام دهيد.

:ET160 قفل ايمنی كودک در سمت
راست و عقب 

فشرده شده
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET160 را انجام دهيد.

:ET159 قفل ايمنی كودک در سمت
چپ و عقب

فشرده شده
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET159 را انجام دهيد.

:ET087 /كنترل شيشه يك تماسه
اعتبار سنجی سان روف

فشرده شده
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
ET087 را انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد بدون کليد خودرو
زيرعملکرد: دسترسی)ادامه 3(

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده شده و عملكرد
عيب يابىمالحظات

دسترسی

:ET068اخيرا بيشتر قفل شده توسط

AUTOMATIC )خودكار(: 
اگر قفل با استفاد هاز كارت باز 
شده است و درها تا 2 دقيقه از 
مورد  شده  باز  قفل  كه  زمانی 
استفاده قرار نگيرند، خودرو به 

صورت خودكار قفل می شود.
فشردن  با  كردن  قفل   :CPE*

دكمه روی كنسول مركزی
)هندز   HANDS-FREE
كليد  با  كردن  قفل  فری(: 

دستگيره در عقب يا در
ضد  ابزار   :RAID* عملکرد 

اختالل رنو از سرعت حول
)3mph )5 km/h  شروع   

به كار می كند.
كارت: قفل كردن با كارت عيب 
فرمان  با  كردن  قفل   : يابی 
AC004 )قفل كردن مركزی 

در(
كردن  قفل   :LONG CPE
دكمه  داشتن  نگه  و  فشردن  با 

روی كنسول مركزی

در صورت وجود خطا بررسی 
كد وضعيت ET068 را انجام 

دهيد.

:ET069 اخيرا بيشتر قفل گشايی شده
توسط

)هندز   HANDS-FREE
فری(: سنسورهای نوری

قفل  الکتريکی  دكمه   :CPE
كردن در

كارت: با كارت
SC005 :عيب يابی

اطالعات ضربه: اطالعات بعد از 
ضربه

واحد  با  كردن  قفل  هوا:  كيشه 
هوا  كيسه  الکترونيکی  كنترل 

پس از تصادف

اگر وضعيت= Airbag )كيسه 
هوا(

عيب يابی واحد كنترل 
الکترونيکی كيسه هوا را انجام 

 ،88C دهيد ) به بخش
كيسه هوا و پيش كشنده های 

كمربند مراجعه كنيد(.
در صورت وجود خطا بررسی 
كد وضعيت ET069  را 

انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد بدون کليد خودرو
زيرعملکرد: دسترسی)ادامه 2(

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

دسترسی

:ET088 منبع فعالسازی عملکرد
غيرفعال شدن قفل

موجود= دكمه باز 
كردن در عقب فشرده 

شده
عدم وجود: دكمه 
فشرده نشده است

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET088 را انجام دهيد.

:ET090
منبع غير فعالسازی 

عملکرد غيرفعال شدن 
قفل

باز 
بسته

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET090 را انجام دهيد.

:ET043 اعتبار سنجی عملکرد
CPE به وسيله RAID

عدم وجود
موجود

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET043 را انجام دهيد.

*   RAID: ابزار ضد اختالل رنو

*  CPE: قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد بدون کليد خودرو
زيرعملکرد: مراقبت

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

مراقبت

:ET070فشرده شدهدكمه استارت
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET070 را انجام دهيد.

:ET008خالی UCH

 UCH بله = اگر
خالی باشد

 UCH خير= اگر
برنامه ريزی شده 

باشد

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET008 را انجام دهيد.

:PR013 تعداد كارت های برنامه ريزی
موردی اعالم نشده است.1،2،3 يا 4شده

:ET071 قفل ستون فرمان برنامه   
ريزی نشده

بله
خير

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET071 را انجام دهيد..

:ET119 به قفل UCH درخواست
ستون فرمان

قفل كردن
موردی اعالم نشده است.باز كردن قفل

:ET248 كد ضدسرقت قفل ستون
فرمان

نادرست
موردی اعالم نشده است.درست

:ET073 سيگنال سنسور قفل ستون
فرمان

با خطا
قفل آن باز شده
شناسايی نشده

به صورت اشتباه راه 
اندازی شده
اتصال كوتاه

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت DF073  را انجام دهيد.

:ET072 قفل ستون فرمان
نادرست
قفل شده

قفل آن باز شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET072 را انجام دهيد.

:ET014اهرم قدرت كنترل

بدون
تغذيه ملزومات

زمانی
APC

موردی اعالم نشده است.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد بدون کليد خودرو
زيرعملکرد: مراقبت )ادامه(

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

مراقبت

:ET250برنامه ريزی شدهسوخت رسانی
موردی اعالم نشده است.خالی

:ET229نادرستكد ضد سرقت سوخت رسانی
درست

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET229 را انجام دهيد.

:ET046سيستم ضد سرقت موتور

غيرفعال: خودرو تحت 
مراقبت نيست، آماده 

برای استارت
فعال: خودرو تحت 

مراقبت است، استارت 
زدن ممکن نيست

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET046 را انجام دهيد.

:ET075بلههمراه با تغذيه متعلقات
خير

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET075 را انجام دهيد..

* RF: فركانس راديويی

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد بدون کليد خودرو
زيرعملکرد: استارت زدن

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

استارت زدن

:ET070فشرده شدهدكمه استارت
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET070 را انجام دهيد.

:ET108 موقعيت اهرم جعبه دنده
اتوماتيك

در موقعيت خالص 
نيست

P )پارک(
خالص، دنده عقب

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET108 را انجام دهيد.

:PR048فشرده شدهموقعيت پدال كالچ
رها شده

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET048 را انجام دهيد..

:ET047موقعيت پدال ترمز

شناسايی نشده
رها شده

فشرده شده
نادرست

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET047 را انجام دهيد..

:ET110 درخواست را به واحد UCH
سوئيچ و مراقبت می رساند

موتور خاموش
غير فعال

Apc
استارت زدن

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET110 را انجام دهيد..

:ET169در صورت وجود خطا، بررسی كد متوقفموتور
وضعيت ET169 را انجام دهيد...

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: سيستم تهويه مطبوع
زيرعملکرد: انتخاب كاربر

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

انتخاب كاربر

:ET029فشرده شدهدكمه سيستم تهويه مطبوع
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET029 را انجام دهيد.

:ET028دكمه محافظ حرارتی عقب

فشرده شده: اگر دكمه 
عقب  حرارتی  محافظ 
بر روی صفحه كنترل 
مطبوع  تهويه  سيستم 

فشرده شده باشد.
غير  در  شده:  رها 

اينصورت.

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET028 را انجام دهيد.

:ET015 باالبر شيشه محفظه محفظه
سرنشين

فعال
غير فعال

توجه:
اين وضعيت تنها برای 
تهويه  های  سيستم 
عملی  دستی  مطبوع 
های  نسخه  و   ( است 
مطبوع  تهويه  بدون 

بخاری(.

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET015 را انجام دهيد..

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: سيستم تهويه مطبوع
زيرعملکرد: گرمايش

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

گرمايش

:PR0019ولتاژ باتری V < X < 16 V در صورت وجود خطا بررسی كد پارامتر
PR001 را انجام دهيد.

:PR002درجه دمای خارجی حسب  بر  دما 
سانتی گراد

در صورت وجود خطا بررسی كد پارامتر 
PR002 را انجام دهيد.

:ET017مورد نياز RCH* در صورت وجود خطا، بررسی كد 0، 1، 2، 3، 4 يا 5تعداد
وضعيت ET017 را انجام دهيد.

:ET018
تعداد RCH مجاز كه 

توسط دينام اعتبار سنجی 
شده اند

در صورت وجود خطا، بررسی كد 0، 1، 2، 3، 4 يا 5
وضعيت ET018 را انجام دهيد.

:ET019

تعداد RCH مجاز كه 
توسط واحد كنترل 

الکترونيکی موتور اعتبار 
سنجی شده اند

در صورت وجود خطا، بررسی كد 0، 1، 2، 3، 4 يا 5
وضعيت ET019  را انجام دهيد.

:ET015فن محفظه سرنشين

فعال
غير فعال

توجه:
اين وضعيت تنها برای 
تهويه  ای  سيستم 
عملی  دستی  مطبوع 
های  نسخه  و   ( است 
مطبوع  تهويه  بدون 

بخاری(.

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET015 را انجام دهيد.

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: سيستم تهويه مطبوع
زيرعملکرد: گرمايش  )ادامه(

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

مراقبت

:ET020فعال RCH* در صورت وجود خطا بررسی كد 0، 1، 2، 3، 4 يا 5 تعداد
وضعيت ET020 را انجام دهيد.

:ET021RCH1 فعالكنترل رله
غير فعال

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET021 را انجام دهيد.

:ET022RCH2 فعالكنترل رله
غير فعال

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET022 را انجام دهيد.

:ET023RCH3 فعالكنترل رله
غير فعال

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET023 را انجام دهيد.

:ET031 درخواست دور آرام باال برای
RCH

غير فعال
دور آرام باال برای 
جلوگيری از تخليه 

باتری

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET031 را انجام دهيد.

:ET169در صورت وجود خطا، بررسی كد متوقفموتور
وضعيت ET169 را انجام دهيد.

:ET025سقف جمع شدنی

بسته
باز

عدم وجود
در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET025 را انجام دهيد.

:ET026كليد محافظ حرارتی عقب
فعال

در صورت وجود خطا، بررسی كد غير فعال
وضعيت ET026 را انجام دهيد.

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: سيستم تهويه مطبوع
زيرعملکرد: مدار سرد

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

گرمايش

:ET030 درخواست 2 سيستم 
تهويه مطبوع

فعال
در صورت وجود خطا بررسی كد غير فعال

وضعيت ET030 را انجام دهيد.

:ET169در صورت وجود خطا بررسی كد متوقفموتور
وضعيت ET169 را انجام دهيد.

:ET015فن محفظه سرنشين

فعال
غيرفعال

توجه:
اين وضعيت تنها برای 
تهويه  های  سيستم 
عملی  دستی  مطبوع 
های  نسخه  و   ( است 
مطبوع  تهويه  بدون 

بخاری(.

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET015 را انجام دهيد.

:PR002درجه دمای خارجی حسب  بر  دما 
سانتی گراد

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت PR002 را انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: تايرها
زيرعملکرد: تاييد تاير

زير 
عملكرد

پارامتر يا 
نشان دهنده 

وضعيت
پيغام نشان داده شده و عملكرد

عيب يابىمالحظات

تاييد تاير

:ET040 سيستم بازبينی فشار
تاير

كار نمی كند
فعال

اگر وضعيت ET040  ايرادی دارد، 
بررسی كد وضعيت ET040 را انجام 

دهيد.

:ET032  سيگنال شير چرخ جلو
وسمت چپ

درست
عدم وجود

پر باد
پنچر
كم باد

بررسی كنيد كه فشار تاير بر روی مقدار 
 MR364( پيشنهادی باشد )به بخش

 MR370( يا )Megane II
Scenic II(، مکانيك، 35A، فشار 

تاير، شناسايی( مراجعه كنيد(.
اگر وضعيت ET032 OK )درست( 

نيست، بررسی كد وضعيت ET032 را 
انجام دهيد.

:PR003 فشار چرخ جلو و سمت
چپ

0 bar < X < 3.55 bar

اگر X= 0 bar، روند عيب يابی را برای 
پارامتر PR003 انجام دهيد.

بررسی كنيد كه فشار پيشنهادی 
)PR009 تا PR012 (به درستی با 

خودرو مطابقت داشته باشد.

:PR019 دمای تاير جلو و سمت
چپ

-40˚C < X < 100 ˚C

پس از قطع باتری، طبيعی است كه دما 
C°50 و فشار برابر 0bar   باشد. يك 
تست جاده ای انجام دهيد به صورتی 
كه سنسور دما و فشار واقعی را انتشار 

دهد.

:ET0033 سيگنال شير جلو و
سمت راست

مشکلی ندارد
عدم وجود

پر باد
پنچر
كم باد

بررسی كنيد كه فشار تاير بر روی مقدار 
 MR364( پيشنهادی باشد )به بخش

 MR370( يا )Megane II
Scenic II( مکانيك، 35A، فشار 

تاير، شناسايی( مراجعه كنيد(.
اگر وضعيت ET033 OK )درست( 

نيست، بررسی كد وضعيت ET033 را 
انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: تايرها
زيرعملکرد: تاييد تاير)ادامه(

زير 
عملكرد

پارامتر يا 
نشان دهنده 

وضعيت
پيغام نشان داده شده و عملكرد

عيب يابىمالحظات

تاييد تاير

:PR004 فشار چرخ جلويی و
سمت راست

0 bar < X < 3.55 bar

اگر X= 0bar، روند عيب يابی را برای 
پارامتر PR004 انجام دهيد.

بررسی كنيد كه فشار پيشنهادی 
)PR009 تا PR012 (به درستی با 

خودرو مطابقت داشته باشد.

:PR020 دمای تاير جلويی و
سمت راست

-40 ˚C < X < 100 ˚C

پس از قطع باتری، طبيعی است كه دما 
C°50 و فشار برابر 0bar   باشد. يك 
تست جاده ای انجام دهيد به صورتی 
كه سنسور دما و فشار واقعی را انتشار 

دهد.

:ET034 سيگنال شير چرخ عقبی
و سمت راست

درست
عدم وجود

پر باد
پنچر
كم باد

بررسی كنيد كه فشار تاير بر روی مقدار 
 MR364( پيشنهادی باشد )به بخش

 MR370( يا )Megane II
Scenic II( مکانيك، 35A، فشار 

تاير، شناسايی( مراجعه كنيد(.
اگر وضعيت ET034 OK )درست( 

نيست، بررسی كد وضعيت ET034 را 
انجام دهيد.

:PR005 فشار چرخ عقبی و سمت
راست

0 bar < X < 3.55 bar

اگر X= 0bar، روند عيب يابی را برای 
پارامتر PR005 انجام دهيد.

بررسی كنيد كه فشار پيشنهادی 
)PR009 تا PR012 (به درستی با 

خودرو مطابقت داشته باشد.

:PR021 دمای تاير عقبی و سمت
راست

-40 ˚C < X < 100 ˚C

پس از قطع باتری، طبيعی است كه دما 
C°50 و فشار برابر 0bar   باشد. يك 
تست جاده ای انجام دهيد به صورتی 
كه سنسور دما و فشار واقعی را انتشار 

دهد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: تايرها
زيرعملکرد: تاييد تاير)ادامه2(

زير 
عملكرد

پارامتر يا 
نشان دهنده 

وضعيت
پيغام نشان داده شده و عملكرد

عيب يابىمالحظات

تاييد تاير

:ET035 سيگنال شير عقب و
سمت چپ

كار نمی كند
فعال

بررسی كنيد كه فشار تاير بر روی مقدار 
 MR364( پيشنهادی باشد )به بخش

Megane II( يا
)MR370 )Scenic II مکانيك، 
35A، فشار تاير، شناسايی( مراجعه 

كنيد(.
اگر وضعيت ET035 OK )درست( 

نيست، بررسی كد وضعيت ET035 را 
انجام دهيد.

:PR006 فشار چرخ عقب و سمت
چپ

درست
عدم وجود

پر باد
پنچر
كم باد

اگر X= 0bar، روند عيب يابی را برای 
پارامتر PR006 انجام دهيد.

بررسی كنيد كه فشار پيشنهادی 
)PR009 تا PR012 (به درستی با 

خودرو مطابقت داشته باشد.

:PR022 دمای تاير عقب و سمت
چپ

0 bar < X < 3.55 bar

پس از قطع باتری، طبيعی است كه دما 
C°50 و فشار برابر 0bar   باشد. يك 
تست جاده ای انجام دهيد به صورتی 
كه سنسور دما و فشار واقعی را انتشار 

دهد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: تايرها
زيرعملکرد: مديريت تاير

زير 
عملكرد

پارامتر يا 
نشان دهنده 

وضعيت
پيغام نشان داده شده و عملكرد

عيب يابىمالحظات

مديريت 
تاير

:PR009 فشار پيشنهادی چرخ
جلو در دور پايين

Bar بر حسب

بررسی كنيد كه مقادير ورودی برابر 
مقدار پيشنهادی باشد )به بخش 
)MR364 )Megane II يا 

)MR370 )Scenic II، مکانيك، 
35A، فشار تاير، شناسايی( مراجعه 

كنيد(.
در غير اين صورت با استفاده از فرمان 
VP005 )فشارهای پيشنهادی را 

وارد كنيد( فشارهای پيشنهادی را وارد 
كنيد.

:PR010 فشار پيشنهادی چرخ
عقب در دور پايين

:PR012 فشار پيشنهادی چرخ
جلو در دور باال

:PR011 فشار پيشنهادی چرخ
عقب در دور باال

:PR014 آستانه اختالف فشار
چپ و راست

0.5 bar

موردی اعالم نشده است.

:PR015 آستانه فشار برای كم
بادی در دور پايين

-0.4 bar

:PR059 آستانه فشار برای
گزارش پنچری

-0.6 bar

:PR017 آستانه فشار برای پر
بادی در هوای سرد

0.7 bar

:PR018 آستانه فشار برای پر
بادی در هوای گرم

0.8 bar

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: تايرها
زيرعملکرد: صفحه نمايش تاير

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده عملكرد
عيب يابىشده و مالحظات

صفحه نمايش 
تاير

:ET039 درخواست چراغ
هشدار دهنده توقف

فعال
غيرفعال

فعال، اگر پنچری شناسايی شد.
برای تمام هشدارهای سطح 1 )پنچری( يك 
در خواست فعال سازی زنگ هشدار وجود 

دارد.
زنگ هشدار در هنگام وقوع خطا يك 
سيگنال با صدای بيپ منتشر می كند.

:ET016 درخواست فعالسازی
زنگ هشدار

غيرفعال
وضعيت 1
و1عيت 2
نادرست

وضعيت 1: درخواست فعالسازی زنگ هشدار 
در هنگام شناسايی پنچری

وضعيت 2: در خواست فعالسازی زنگ 
هشدار تا به راننده هشدار دهد كه سرعت 
خودرو وفتی كه يك يا تعداد بيشتری از 

چرخهای آن پنچر است، باال می باشد. اين 
اطالعات تنها بر روی خودروهايی كه مجهز 
به تايرهای سيستم PAX هستند، صادق 

است.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد: تايرها
زيرعملکرد: مديريت تاير

زير 
عملكرد

پارامتر يا 
نشان دهنده 

وضعيت
پيغام نشان داده شده و عملكرد

عيب يابىمالحظات

كنترل 
روشنايی

:ET081موقعيت دسته روشنايی

خاموش
جانبی
شناور

چراغ های اصلی جلو
چراغ های خطا

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET081 را انجام دهيد.

:ET115
درخواست روشن شدن 
چراغ ها توسط سنسور 

روشنايی

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET115 را انجام دهيد.

:ET169در صورت وجود خطا، بررسی كد توقفموتور
وضعيت ET169 را انجام دهيد.

:ET113فشرده شدهدكمه روشنايی خودكار
رها شده

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET113 را انجام دهيد.

:ET111 درخواست روشن شدن
چراغ های مه شکن جلو

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET111  را انجام دهيد.

:ET082 درخواست روشن شدن
چراغ های مه شکن عقب

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET082 را انجام دهيد.

:ET085 دكمه چراغ های هشدار
دهنده خطر

فشرده شده
رها شده

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET085 را انجام دهيد.

:ET083 درخواست روشن شدن
راهنمای سمت چپ

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET083 را انجام دهيد.

:ET084 درخواست روشن شدن
راهنمای سمت راست

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET084 را انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد برف پاک کن
زيرعملکرد: كنترل برف پاک كن

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده شده عملكرد
عيب يابىو مالحظات

كنترل برف پاک كن

:ET077 موقعيت دسته برف پاک
كن

خاموش
متناوب

دور پايين  دور باال

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET077 را انجام دهيد.

:ET096 موقعيت سرعت های
مختلف دسته راهنما

1
2
3
4

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET096 را انجام دهيد.

:ET118 موقعيت نشانگر
حساسيت سنسور باران

:ET114
درخواست استفاده از 
برف پاک كن توسط 

سنسور باران

فشرده شده
رها شده

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET114 را انجام دهيد.

:ET078 درخواست شستن شيشه
جلو

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET078 را انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد برف پاک کن
زيرعملکرد: كنترل برف پاک كن )ادامه(

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده شده عملكرد
عيب يابىو مالحظات

كنترل برف پاک كن

:ET080 درخواست استفاده از
برف پاک كن عقب

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET080 را انجام دهيد.

:ET097 موقعيت توقف برف پاک
كن عقب

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا بررسی كد 
وضعيت ET097 را انجام دهيد.

:ET079 درخواست شستن شيشه
عقب

موجود
عدم وجود

در صورت وجود خطا، بررسی 
كد وضعيت ET079 را انجام 

دهيد.

:ET109بلهدنده عقب
خير

در صورت وجود خطا، كليد دنده 
عقب و اتصاالت آن را بررسی كنيد.

:ET108 موقعيت اهرم جعبه دنده
خودكار 

خالص نيست
پارک
خالص

دنده عقب

در صورت وجود خطا، بررسی كد 
وضعيت ET108 را انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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دستورالعمل ها

فقط پس از اينکه يك بررسی كامل با ابزار عيب يابی انجام داديد می توانيد اين بررسی تطبيقی را 
انجام دهيد. 

)عيب يابی و بررسی های پيکربندی(
شرايط انجام بررسی تطبيقی : موتور خاموش+ سوئيچ باز

عملكرد روشنايى
زيرعملکرد: توان روشنايی

زير عملكرد
پارامتر يا 

نشان دهنده 
وضعيت

پيغام نشان داده شده عملكرد
عيب يابىو مالحظات

فعالكنترل روشنايی داخلیET112:توان روشنايی
موردی اعالم نشده است.غيرفعال

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی تطبيقی
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه وضعيت ها

Vdiagپيغام ابزار عيب يابىکد وضعيت

ET008خالی UCH V44, V48, V4C, V4D, V4F,
V50

ET010)فركانس كارت ) بر حسب مگاهرتزV44, V48, V4C, V4D
ET014سطح توان كنترل

 V44, V48, V4C, V4D, V4F,
V50

ET015فن محفظه سرنشين
ET016درخواست فعالسازی زنگ هشدار
ET017مورد نياز RCH* تعداد

ET018 مجاز كه توسط دينام اعتبار RCH تعداد
سنجی شده اند

ET019 مجاز كه توسط واحد كنترل RCH تعداد
الکترونيکی اعتبار سنجی شده اند

ET020های فعال شده RCH تعداد
ET021RCH1 كنترل رله
ET022RCH 2 كنترل رله
ET023RCH 3 كنترل رله
ET025سقف جمع شدنیV48, V4C, V4D, V4F, V50
ET026كليد محافظ حرارتی عقب

 V44, V48, V4C, V4D, V4F,
V50

ET028دكمه محافظ حرارتی عقب
ET029دكمه سيستم تهويه مطبوع

ET030 درخواست 2 استفاده از سيستم تهويه
مطبوع

ET031RCH درخواست دور آرام باال برای
ET032سيگنال شير چرخ جلو  وسمت چپ
ET033سيگنال شير چرخ جلو و سمت راست
ET034سيگنال شير چرخ عقب و سمت راست
ET035سيگنال شير چرخ عقب و سمت چپ

ET038 درخواست روشن شدن چراخ هشدار
خدمات

ET039درخواست روشن شدن چراغ هشدار توقف
ET040سيستم بازبينی فشار تاير

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه وضعيت ها

Vdiagپيغام ابزار عيب يابىکد وضعيت
ET041باز شدن محافظ عقبV48, V4C, V4D, V4F, V50

ET042در سرنشين V44, V48, V4C, V4D, V4F,
V50

ET043 بوسيله RAID* اعتبار سنجی عملکرد
CPE*

 V44, V48, V4C, V4D, V4F,
V50

ET044CPE دكمه
ET045RF دريافت سيگنال
ET046سيستم ضد سرقت موتور
ET047موقعيت پدال ترمز
ET048موقعيت پدال كالچ
ET050در عقب/صندوق
ET051در عقب و سمت چپ
ET052در عقب .و سمت راست
ET053در سمت راننده
ET054تغذيه سنسورهای نوری
ET055سنسور نوری قسمت جلوی راننده
ET056سنسور نوری قسمت عقب راننده
ET057سنسور نوری قسمت جلو/عقب سرنشين

ET058 دكمه قفل بر روی دستگيره های سمت
راننده

ET059 دكمه قفل بر روی دستگيره های سمت
سرنشين

ET060دكمه قفل در عقب
ET061درخواست باز شدن در عقب
ET062درخواست باز شدن شيشه عقبV48, V4C, V4D, V4F, V50

* RAID: ابزار ضد اختالل رنو

* CPE: قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

14887B-

Vdiagپيغام ابزار عيب يابىکد وضعيت
ET066دريافت درخواست فشرده شدن دكمه كارت

 V44, V48, V4C, V4D,
V4F, V50

ET067شناسايی فشرده شدن دكمه كارت
ET068اخيرا بيشتر قفل شده توسط
ET069اخيرا بيشتر قفل گشايی شده توسط
ET070دكمه استارت
ET071قفل ستون فرمان برنامه ريزی نشده
ET072قفل ستون فرمان
ET073سيگنال سنسور قفل ستون فرمان
ET075همراه با تغذيه متعلقات
ET077موقعيت دسته برف پاک كن
ET078درخواست شستن شيشه جلو
ET079درخواست شستن شيشه عقب
ET080درخواست استفاده از برف پاک كن شيشه عقب
ET081موقعيت دسته روشنايی
ET082درخواست استفاده از چراغ های مه شکن عقب
ET083درخواست روشن شدن راهنمای سمت چپ
ET084درخواست روشن شدن راهنمای سمت راست
ET085دكمه چراغ های هشدار دهنده خطر
ET086قفل ايمنی الکتريکی كودکV44, V48, V4C
ET087كنترل شيشه يك تماسه/ اعتبار سنجی سان روف

 V44, V48, V4C, V4D,
V4F, V50

ET088منبع فعالسازی عملکرد غيرفعال شدن قفل
ET090منبع غير فعالسازی عملکرد غيرفعال شدن قفل
ET096موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما
ET097موقعيت توقف برف پاک كن عقب
ET098ADAC* دكمه
ET108موقعيت اهرم جعبه دنده اتوماتيك
ET109دنده عقب
ET110درخواست را به واحد سوئيچ و مراقبت می رساند UCH
ET111درخواست روشن شدن چراغ های مه شکن جلو
ET112كنترل روشنايی داخلی

* كامپيوتر سفری: مجاز نيست

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه وضعيت ها
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Vdiagپيغام ابزار عيب يابىکد وضعيت
ET113دكمه روشنايی خودكار

 V44, V48, V4C, V4D,
V4F, V50

ET114 درخواست استفاده از برف پاک كن
توسط سنسور باران

ET115 درخواست روشن شدن چراغ ها توسط
سنسور روشنايی

ET118موقعيت نشانگر حساسيت سنسور باران
ET119به قفل ستون فرمان UCH درخواست
ET159قفل ايمنی كودک در سمت چپ و عقبV4D, V4F, V50
ET160قفل ايمنی كودک در سمت راست و عقب

ET169موتور V44, V48, V4C, V4D,
V4F, V50

ET194در سرنشين يا كاپوتV4C, V4D, V4F, V50
ET195)به مگا هرتز ( UCH فركانس V44, V48, V4C, V4D,

V4F, V50 ET205RF UCH نوع انتن
ET229كد ضد سرقت سوخت رسانیV4F, V50
ET230قفل ايمنی كودکV4D, V4F, V50

ET233كليد قفل ايمنی كودک V44, V48, V4C, V4D,
V4F, V50

ET248كد ضدسرقت قفل ستون فرمانV4F, V50
ET250سوخت رسانی

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه وضعيت ها
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

ET008خالی UCH

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

ET008 موجود است.

عمليات زير را انجام دهيد:
UCH پيکربندی و برنامه ريزی -

- برنامه ريزی يا مقدار دهی مجدد كارت ها
) به بخش پيکربندی و برنامه ريزی مراجعه كنيد(.

وضعيت ET008 خير )NO( است.

UCH برنامه ريزی شده است.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

ET014اهرم قدرت كنترل

دستورالعمل ها
نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.

دستور العمل ويژه:
اين وضعيت سطح برق را نشان می دهد.

وضعيت NONE )بدون(، تغذيه توان وجود ندارد.
وضعيت TIMED )زمانی(، وقتی كه در باز است.

وضعيت +ACCESSORIES FEED )تغذيه لوزم يدكی(، وقتی دكمه استارت فشرده شده است.
وضعيت +AFTER IGNITION FEED )سوئيچ باز(، در زمان استارت زدن و يا سوئيچ باز اجباری.

در صورت صحيح نبودن وضعيت با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.
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ET015فن بخش سرنشين

دستورالعمل ها
نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.

به سيستم های گرمايشی و سيستم تهويه مطبوع دستی اعمال كنيد.
از نکات فنی نقشه های سيم كشی مگان II يا SCENIC II استفاده كنيد.

ET015 غير فعال است, كنترل تهويه مطبوع روی پنل كنترل تهويه مطبوع روی حالت 0 قرار ندارد.

وضعيت و اتصال كانکتور كنترل پنل سيستم تهويه مطبوع و بخاری را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش  نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى   مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت اتصال PE2 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی و عايق بودن اتصاالت الکتريکی زير را بررسی كنيد:

38LP اتصال الکتريکی با كد
38LQ اتصال الکتريکی با كد

بين قطعات 645 و 315
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش  نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى   مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
پنل كنترل رل يررسی كنيد )به بخش 62C, تهويه مطبوع دستى مراجعه كنيد(.

اگر هنوز خطا وجود داردد به بخش  فنی مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET016درخواست فعالسازی زنگ هشدار

دستورالعمل ها

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.

ويژگى خاص:
اگر زنگ هشدار SSPP فعال باشد، وضعيت ET016 بر روی وضعيت 1 يا وضعيت 2 است. يکی از تايرها پنچر 

شده يا به شدت كم باد شده است.

ET016 بر روی STATUS 1 )وضعيت 1( است.

درخواست فعالسازی زنگ هشدار كه منجر به نمايش پيغام هشدار پنچری بر روی صفحه نمايشگرها می شود. فشارهای 4 تاير را بر 
روی فشارهای پيشنهادی تنظيم كنيد. در صورت لزوم تاير را تعمير يا تعويض كنيد.

ET016 بر روی STATUS 2 )وضعيت 2( است.

درخواست فعالسازی زنگ هشدار  برای هشدار دادن به راننده وقتی سرعت خودرو در حالی كه يکی يا تعداد بيشتری از چرخ ها پنچرند، 
خيلی باال باشد.

سيگنال تنها برای خودروهای مجهز به تايرهای runflat )صاف( معتبر است.
. فشارهای 4 تاير را بر روی فشارهای پيشنهادی تنظيم كنيد. در صورت لزوم تاير را تعمير يا تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET017های مورد نياز RCH تعداد

دستورالعمل ها

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.
وضعيت باتوجه به شرايط 0, 1, 2, 3, 4 يا 5 می باشد.

دستورالعمل ويژه:
تهويه مطبوع دستی ) نه اتوماتيك(

مشخص شده توسظ UCH با توجه به دمای خنك كننده موتور, دمای خارجی و توانايی الکتريکی موجود.
كنترل آب و هوا

مشخص شده توسظ UCH با توجه به دمای خنك كننده موتور, دمای خارجی , توانايی الکتريکی موجود, 
دمای داخلی و درخواست كاربر.

شرايط کنترل مقاومت گرمايشى بخش سرنشين به صورت زير مى باشد:
تهويه مطبوع دستی )نه اتوماتيك(

موتور ET169 در حال كار می باشد,
فن بخش سرنشين ET015 فعال 

دمای بيرونی PR002 كمتر از 5 درجه سانتی گراد
دمای خنك كننده موتور كمتر از 50 درجه سانتی گراد )به واحد كنترل الکترونيکی تزريق مراجعه شود(,

توانايی الکتريکی موجود  60 %, بار دينام كمتر از %70 )مراجعه شود به واحد سوئچينگ و برق(.

کنترل آب و هوا:
موتور ET169 در حال كار می باشد,

فن بخش سرنشين ET015 فعال 
دمای بيرونی PR002 كمتر از 5 درجه سانتی گراد

دمای خنك كننده موتور كمتر از 50 درجه سانتی گراد )به واحد كنترل الکترونيکی تزريق مراجعه شود(,
توانايی الکتريکی موجود  60 %, بار دينام كمتر از %70 )مراجعه شود به واحد سوئچينگ و برق(.

تقاضای گرما بوسيله كاربر )به بخش واحد كنترل الکتريکی كنترل آب و هوا مراجعه شود(.
پايداری اين حاالت و پارامترها را كنترل كنيد.

در صورت بروز خطا, شرح اين پارامترها و وضعيت ها را بررسی كنيد.
*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

پس از انجام تعميرات

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET018مجاز كه توسط دينام اعتبار سنجی شده اند RCH* تعداد

دستورالعمل ها

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.
دستورالعمل ويژه:

اين اطالعات تنها بر روی خودروهای مجهز به مقاومت های گرمکن محفظه سرنشين قابل استفاده است.
محاسبات با توجه به توان موجودی دينام توسط UCH انجام می شود )اطالعات توسط UPC فراهم می شود(.

اين اطالعات بسته به توان موجود امکان ولتاژ رسانی به تعدادی از مقاومت ها را فراهم می كند.
وضعيت بسته به شرايط، 0، 1، 2، 3، 4 يا 5 خواهد بود.

در صورت بروز خطا, عيب يابی را بر روی UPC انجام دهيد )به بخش 87G , واحد اتصال الكتريكى محفظه موتور مراجعه كنيد(.
پارامتر )PR010 )UPC شارژ دينام بايد كمتر از 70 % باشد, بنابراين مقاومت های گرمايی بخش سرنشين می توانند توسط دينام 

مشخص شوند.
اگر هنوز خطا موجود می باشد, با بخش فنی تماس حاصل فرماييد.

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET019مجاز كه توسط واحد كنترل الکترونيکی موتور اعتبار سنجی شده اند RCH تعداد

دستورالعمل ها

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.
دستورالعمل ويژه:

اين اطالعات فقط برای خودرو های مجهز به مقاومت های گرمايشی بخش سرنشين قابل استفاده است.
محاسبات بوسيله UCH با توجه به حد اكثر قدرت توسط واحد كنترل الکترونيکی تزريق انجام شده است.

اين اطالعات اجازه می دهد تعداد مقاومت های گرمايشی بخش سرنشين با توجه به بار موتور جمع آوری شود.
وضعيت باتوجه به شرايط 0, 1, 2, 3, 4 يا 5 مى باشد.

در صورت بروز خطا, عيب يابی را بر روی سيستم تزريق انجام دهيد )به بخش 13B , تزريق ديزل يا 17B, تزريق بنزين مراجعه 
كنيد(.

شرايط برای واگذار كردن مقاومت گرمايشی بخش سرنشين توسط تزريق سوخت:
وضعيت سيستم تزريق ET111 تعداد ثابت RCH بايد در حالت NO باشد

وضعيت سيستم تزريق ET112  متوقف شده بايد در حالت NO باشد.
اگر هنوز خطا موجود می باشد, با بخش فنی تماس حاصل فرماييد.

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

پس از انجام تعميرات

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.
خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.

خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET020فعال RCH* تعداد

دستورالعمل ها

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.
تعداد بيشينه مقاومت های  گرمکن محفظه سرنشين برابر كمينه تعداد نشان داده شده توسط   وضعيت های 

ET017, ET018, ET019 باشد.

ويژگى خاص:
UCH با توجه به اعتبارسنجی از واحد های كنترل الکترونيکی موتور و واحد سوئيچ و مراقبت، رله های مقاومت 

گرمکن محفظه سرنشين را كنترل می كند.
وضعيت بسته به شرايط، 0، 1، 2، 3، 4 يا 5 خواهد بود.

شرايط كنترل مقاومت گرمايشی بخش سرنشين به صورت زير می باشد:
موتور بخاری در حال كار

ولتاژ باطری بيش تر از 12 ولت
دمای داخلی كمتر از 10 درجه سانتی گراد

نقطه تنظيم شده گرمايی توسط كاربر بيش تر از 20 درجه سانتی گراد
دمای بيرونی PR002 كمتر از 5 درجه سانتی گراد

 فن بخش سرنشين ET015 فعال 
تعداد RCH  ET018 مشخص شده توسط دينام بيش از صفر

تعداد RCH  ET019 مشخص شده توسط واحد كنترل الکتريکی تزريق  بيش از صفر
شارژ دينام UPC( PR010( كمتر از 70 %

اگر تمامی شرايط ارضا شده باشد, و با توجه به برنامه عملکرد تهويه مطبوع, UCH  مقاوت های گرمايشی بخش سرنشين مورد نياز 
برای فراهم كردن خدمات را كنترل می كند.

كنترل كنيد كه اين وضعيت ها و پارامتر ها به درستی كار می كنند.
در صورت بروز خطا, شرح اين پارامترها و وضعيت ها را بررسی كنيد..

RCH = مقاومت گرمايشی بخش سرنشين

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

15887B-

ET021
ET022
ET023

 RCH1 كنترل رله
RCH2 كنترل رله
RCH3 كنترل رله

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
برای  باشد،  پيکربندی شده  وات محفظه سرنشين  يا 1800  وات  مقاومت های گرمکن 1000  با  اگر خودرو 

وضعيت های ET021 و ET022 امکان خواندن سيگنال وجود دارد.
برای وضعيت ET023 چنانچه خودرو با مقاومت های گرمکن 1800 واتی پيکربندی شده باشد، امکان خواندن 

سيگنال وجود دارد.

در صورت وجود خطا، عملکرد وضعيت های  ET015 ) فن محفظه سرنشين(، ET017 )تعداد *RCH مورد نياز)، ET018 )تعداد 
RCH مجاز كه توسط دينام اعتبار سنجی شده اند(، ET019 )تعداد RCH مجاز كه توسط واحد كنترل الکترونيکی موتور اعتبار 

سنجی شده اند( و ET020 )تعداد *RCH فعال( را كنترل كنيد.
عيب يابی را بر روی فرمان های AC016 )رله  RCH1(،              ) رله RCH 2( و AC018  ) رله RCH 3( انجام دهيد.

پارامترهای موردنياز برای روشن كردن مقاومت های گرمکن محفظه سرنشين را بررسی كنيد:  دمای خارجی، دمای داخلی، مقدارمناسب 
دما بر روی كنترل پنل بخاری، بار دينام، ولتاژ باتری.

اگر تمام شرايط صحيح هستند و وضعيت INACTIVE )غيرفعال( مانده است، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

AC017

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET025سقف جمع شونده

دستورالعمل ها
نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.

اگر خودرو Cabriolet است، وضعيت ET025 بسته )Closed( يا بسته نشده )Not Closed( خواهد بود.
اگر خودرو Cabriolet نيست، وضعيت ET025 ABSET ) عدم وجود( خواهد بود.

ET025 بسته است.

سقف جمع شونده خودرو بسته می باشد.
در صورت صحيح نبودن وضعيت با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

ET025 بسته نيست.

سقف جمع شونده خودرو بسته نمی باشد.
در صورت صحيح نبودن وضعيت با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

ET025 وجود ندارد.

موقعيت سقف جمع شونده وجود ندارد.
در صورت صحيح نبودن وضعيت با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET026كنترل محافظ حرارتی عقب

دستورالعمل ها
نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.

دستورالعمل هاى ويژه:
عملکرد محافظ حرارتی عقب نيازمند آن است كه وضعيت موتور درحال كاركردن باشدد.

علی رغم درخواست يخ زدائی عقب توسط كاربر وضعيت ET026  غير فعال  )Inactive( باشد.

بررسی كنيد وضعيت ET142 )فاز عملکرد موتور(  بر روی Runing )در حال كاركردن( باشد، 
در غير اين صورت عيب يابی را بر روی سيستم موتور انجام دهيد.

بررسی كنيد وضعيت ET028 )كليد محافظ حرارتی عقب( بر روی Pressed ) فشرده شده( 
باشد، در غير اين صورت بررسی كد اين وضعيت را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

بررسی كنيد وضعيت ET142 )فاز عملکرد موتور(  بر روی Runing )در حال كاركردن( باشد، 
در غير اين صورت عيب يابی را بر روی سيستم موتور انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، عيب يابی را بر روی واحد كنترل الکترونيکی سيستم تهويه انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

تهويه مطبوع به صورت دستی

كنترل آب و هوا

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET028دكمه محافظ حرارتی عقب

دستورالعمل ها

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.

دستورالعمل هاى ويژه:
 SC008 اطالعات قابل تشخيص است, اگر خودرو با گرمايش يا تهويه مطبوع دستی پيکربندی شده باشد )نوع

UCH و نوع CF019 تهويه مطبوع(.
از نکات فنی نقشه های سيم كشی مگان II يا SCENIC II استفاده كنيد.

ET028  با فشردن دگمه قطع می شود.
ET028  بدون فشردن دگمه وصل می شود.

شرايط و اتصاالت گرمايشی و اتصال الکتريکی پنل كنترل سيستم تهويه مطبوع را كنترل كنيد )خميدگی, نوار شکسته شده و غيره(.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش  نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى   مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
شرايط و اتصال الکتريکی UCH اتصال PE2 را كنترل كنيد )خميدگی نوار, شکستگی و غيره(.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی و عايق بودن اتصاالت الکتريکی زير را بررسی كنيد:

اتصال الکتريکی با كد 15M بين قطعات 645 و 139
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پنل كنترل رل يررسی كنيد )به بخش 62C, تهويه مطبوع دستى مراجعه كنيد(.

اگر هنوز خطا وجود داردد به بخش  فنی مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET029دكمه سيستم تهويه مطبوع

دستورالعمل ها

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.

دستورالعمل هاى ويژه:
 SC008 اطالعات قابل تشخيص است, اگر خودرو با گرمايش يا تهويه مطبوع دستی پيکربندی شده باشد )نوع

UCH و نوع CF019 تهويه مطبوع(.
از نکات فنی نقشه های سيم كشی مگان II يا SCENIC II استفاده كنيد.

شرايط و اتصاالت گرمايشی و اتصال الکتريکی پنل كنترل سيستم تهويه مطبوع را كنترل كنيد )خميدگی, نوار شکسته شده و غيره(.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش  نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى   مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
شرايط و اتصال الکتريکی UCH اتصال PE2 را كنترل كنيد )خميدگی نوار, شکستگی و غيره(.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی و عايق بودن اتصاالت الکتريکی زير را بررسی كنيد:

اتصال الکتريکی با كد 38AL بين قطعات 645 و 319
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پنل كنترل رل يررسی كنيد )به بخش 62C, تهويه مطبوع دستى مراجعه كنيد(.

اگر هنوز خطا وجود داردد به بخش  فنی مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET030درخواست 2 سيستم تهويه مطبوع

دستورالعمل ها

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.
موتور بايد در حال كار باشد.

دستورالعمل هاى ويژه:
اين درخواست سيستم تهويه مطبوع بوسيله UCH به واحد كنترل الکترونيکی موتور فرستاده می شود. اين 

درخواست ممکن است به دو صورت به واحد كنترل الکترونيکی موتور برسد:
- چناچه خودرو مجهز به سيستم تهويه مطبوع دستی باشد، با فشردن دكمه سيستم تهويه مطبوع.

- چاچه خودرو مجهز به سيستم كنترل آب و هوا باشد، با درخواست كاربر يا درخواست واحد كنترل الکترونيکی  
كنترل اب و هوا در حالت خودكار.

علی رغم درخواست كنترل آب و هوا وضعيت ET030  غير فعال  )Inactive( باشد.

ET169  در حال  اگر وضعيت  باشد.  ET169 در حال كار  بررسی كنيد كه وضعيت موتور 
كارنباشد, عيب يابی را روی تزريق سوخت اجرا كنيد.

وضعيت  اگر  شود.  می  وصل  دگمه  فشردن  با   ET029 مطبوع  تهويه  دگمه  كه  كنيد  كنترل 
ET029 قطع شود , عيب يابی را روی اين وضعيت انجام دهيد.

بررسی كنيد كه وضعيت تهويه مطبوع بخش سرنشين فعال باشد. اگر وضعيت ET015 غير 
فعال باشد, عيب يابی را روی اين وضعيت انجام دهيد.

اگر خطا همچنان موجود می باشد, با بخش فنی تماس حاصل فرماييد.

 ,62C انجام دهيد. )به بخش  الکترونيکی كنترل آب و هوا  بر روی واحد كنترل  را  يابی  عيب 
تهويه مطبوع دستى مراجعه كنيد(.

اگر خطا همچنان موجود می باشد, با بخش فنی تماس حاصل فرماييد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

تهويه مطبوع به صورت 
دستى

کنترل آب و هوا

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET031RCH* درخواست دور آرام باال برای

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

وضعيت ET031 غيرفعال است در حالی كه موتور در دور آرام است و مقاومت های گرمکن محفظه سرنشين روشن اند.

در صورت صحيح نبودن وضعيت، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
RCH = مقاومت گرمايشی بخش سرنشين

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

16587B-

ET032
ET033
ET034
ET035

سيگنال شير چرخ جلو  وسمت چپ
سيگنال شير جلو و سمت راست 

سيگنال شير چرخ عقبی و سمت راست
سيگنال شير چرخ  عقب و سمت چپ

دستورالعمل ها

قبل از هر اقدامی روند عيب يابی را انجام دهيد ) به قسمت مقدمه مراجعه كنيد(.
ويژگی خاص:

اگر چرخ مجهز به سنسور فشار تاير باشد، هنگام بازكردن/نصب مجدد تايرها احتياطات الزم را رعايت كنيد.
انجام ندادن احتياط های اشاره شده در بخش 35 از راهنمای دستی تعميرات 364)برای Megane II( يا 
370 )برای Scenic II( ممکن است موجب آسيب ديدن سنسور و خطاهای عملکردی در سيستم بازبينی 

فشار تاير شود.

CORRECT )درست(: سنسور به درستی كار می كند و فشار درست است.
Absent )عدم وجود(: UCH سيگنال را از سنسور دريافت نمی كند.

Over-inflated )پرباد(: سنسور يك سيگنال "تاير پرباد"  ارسال ميکند.
Puncture )پنچر(: سنسور يك سيگنال "تاير به شدت كم باد است" )فشار bar -0.6( يا يك سيگنال كم شدن سريع فشار را ارسال 

می كند.
Under-inflated )كم باد): سنسور يك سيگنال "تاير كم باد"را ارسال می كند.

مرحله 1
با بررسی باد تاير شروع كنيد و در صورت لزوم فشار آن را به ميزان پيشنهادی برسانيد.

سپس، برای اطمينان از انکه سنسورهای چرخ به درستی كار می كنند، در هر بررسی تطبيقی، مطمئن شويد تمام سنسورها سيگنال 
را ارسال می كنند. برای اين منظور، در تاير نشتی ايجاد كرده  و كنترل كنيد كه وضعيت آن تغيير كند:

 under-inflated پنچر(يا( Puncture يا )درست( Correct :وضعيت اوليه : پرباد                كم كردن باد       وضعيت ثانويه
)كم باد(

وضعيت اوليه: پنچر يا كم باد       پركردن باد        وضعيت ثانويه: درست يا پر باد

خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده ای و به دنيال آن يك تست با استفاده از ابزار عيب يابی انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET032
ET033
ET034
ET035

ادامه

مرحله 2
مهم:

قبل از كنترل تغيير وضعيت به مدت 1 دقيقه و 30 ثانيه صبر كنيد.
- اگر وضعيت اصلی به صورت مقابل است: پرباد يا كم باد

عيب يابی ALP52  كه پيغام " فشار تاير را تنظيم كنيد" ظاهر می شود ) چرخ مربوط بر روی نمايشگر نشان داده می شود( و عيب 
يابی ALP 56  كه پيغام " فشار تاير را تنظيم كنيد" ظاهر می شود )2 چرخ بر روی صفحه نمايشگر نشان داده می شوند( را انجام 

دهيد.
- اگر وضعيت اصلی به صورت مقابل است: پنچر

عيب يابی ALP 56  كه پيغام " توقف كنيد! الستيك پنچر است" ظاهر می شود ) چرخ مربوط بر روی نمايشگر نشان داده می شود(.
- اگر وضعيت اصلی به صورت مقابل است: عدم وجود

عيب يابی ALP 54  كه پيغام " خطای سنسور تاير" ظاهر می شود ) چراغ چرخ مربوط بر روی نمايشگر خاموش می شود( و عيب 
يابی ALP 55  كه پيغام " فشار تاير را تنظيم كنيد" ظاهر می شود )چراغ هشدار 4 چرخ بر روی صفحه نمايشگر خاموش می شود( 

را انجام دهيد.
كنيد،  تعويض  ريزی كدهای 4 شير  برنامه  روند  و  ها  دنبال كردن دستورالعمل  با  را  مربوط  نکرد، سنسور چرخ  تغيير  اگر وضعيت 

SC002 )برنامه ريزی كدهای هر 4 شير( ) به بخش پيکربندی و برنامه ريزی مراجعه كنيد(.

خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده ای و به دنيال آن يك تست با استفاده از ابزار عيب يابی انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

16787B-

ET040سيستم ارزيابی فشار تاير

قبل از انجام هرگونه عملياتی, مراحل عيب يابی را انجام دهيد )به بخش معرفی مراجعه كنيد(.دستورالعمل ها
كنترل كنيد كه خطايی موجود نباشد.

فعال: اگر چهار سوپاپ چرخ سيگنال خود را منتقل كنند و اگر سيگنال به درستی توسط UCH دريافت شود.
نا معتبر : اگر قطعه ايراد داشته باشد يا نادرست پيکربندی شده باشد.

در مواقعی كه وضعيت ET040 نا معتبر است.
خواندن پيکربندی را برای اطمينان يافتن از اينکه عملکرد ارزيابی فشار تاير LC017 به درستی وارد UCH  شده است, كنترل كنيد.

كنترل كنيد كه خطای ABS وجود نداشته باشد.
وضعيت دريافت قاعده ET045 را به منظور اطمينان از درست كاركردن آنتن گيرنده بوسيله درخواست قفل كردن مركزی با كارت, 

كنترل كنيد.
اگر بعد از انجام تمامی اين بررسی ها, هيچگونه خطايی يافت نشد, و وضعيت *ET040 RF هنوز نامعتبر بود, با بخش فنی تماس 

حاصل فرماييد.
*RF = فركانس راديويی

خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات
سوئيچ را ببنديد و يك تست جاده ای و به دنيال آن يك تست با استفاده از ابزار عيب يابی انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET042درب سرنشين

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

وضعيت اتصال PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت  و اتصال كانکتور قفل در قسمت سرنشين را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

اتصال با كد87G بين قطعات 645 و 141
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش  نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
موارد زير را بررسی كنيد:

پيوستگی بين اتصاالت الکتريکی 87G و MAN قطعه 141 )در موقعيت غير درگير(.
عايق بندی بين اتصاالت الکتريکی 87G و MAN قطعه 141 )در موقعيت درگير(.

اگر قفل خراب است, آن را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET043CPE* مشخص شده توسط RAID*  اعتبار سنجی عملکرد

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

بررسی كنيد كه UCH در حالت قفل ضمن رانندگی پيکربندی شده باشد. دكمه قفل خودرو را برای مدت بيش از 5 ثانيه در حالت 
سويچ باز برای فعالسازی قفل شدن خودكار فشار دهيد ) قفل كردن در حين رانندگی(.

دكمه باز شدن قفل خودرو را برای مدت بيش از 5 ثانيه در حالت سويچ باز برای غير فعالسازی قفل شدن خودكار فشار دهيد ) قفل 
كردن وقتی وضعيت رانندگی غير فعال است(.

دكمه قفل خودرو را برای مدت بيش از 5 ثانيه بدون حالت سويچ باز برای قفل كردن خودرو فشار دهيد ) مخصوص اسپانيا(.
*RAID : ابزار ضد دزد رنو

*CPE : قفل الکتريکی مركزی درب

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET044دكمه قفل الکتريکی مركزی در

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نکات فنی نقشه های سيم كشی مگان II يا SCENIC II استفاده كنيد.

وضعيت اتصال PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت  و اتصال كليد قفل الکتريکی مركزی در  را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

20AWاتصال با كد
اتصال با كد 20M بين قطعات 645 و 1391

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
اتصال با كدMAM بين قطعات 645 و 1391

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش  نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
موارد زير را بررسی كنيد:

- پيوستگی اتصاالت زير ) كليد فشرده است(:
20M اتصال با كد

اتصال با كد20AW قطعه 1391
عايقکاری اتصاالت زير )كليد در موقعيت ريست(:  -

20Mاتصال با كد
اتصال با كد20AW قطعه 1391

در صورت صحيح نبودن موارد باال كليد را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET045دريافت سيگنال فركانس راديويی

دستورالعمل ها

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.
دستورالعمل ويژه:

اين حالت برای عملکردهای قفل كردن/باز كردن و استارت زدن از راه دور می باشد.
اين حالت به سادگی كنترل شرايط UCH آنتن گيرنده داخلی را امکان پذير می كند.

  با فشردن يکی از دكمه های كارت وضعيت ET045 خير )No( می شود

با كارت دوم خودرو كنترل كنيد.
اگر وضعيت به YES تغيير كند , دگمه كارت فشاری دريافت شده ET066 را كنترل كنيد.

اگر وضعيت در حالت NO باقی بماند, تست را با كارتی كه متعلق به خودروی ديگر است انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET046سيستم ضد سرقت موتور

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

 در حالتی كه سوئيچ باز نيست، با زدن استارت وضعيت ET046 فعال )Active( می شود.

عيب يابی ALP 41   )خودرو پس از آنکه عملکرد سوئيچ باز ضمن بودن كارت در كارت خوان با شکست مواجه می شود، استارت 
نمی زند( را انجام دهيد.

در حالت سوئيج باز، وضعيت ET046 فعال )Active( می شود.

پس از بررسی، در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.
اگر وضعيت سيستم ضد سرقت موتور در واحد كنترل الکترونيکی موتور فعال )Active( بود، واحد كنترل الکترونيکی موتور را بررسی 

كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
عيب يابی ديگری را بر روی سيستم انجام دهيد.

خطا های ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را بررسی كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET047موقعيت پدال ترمز

دستورالعمل ها

رله لوازم جانبی بايد كار كند.
در هنگام استفاده از پدال , ممکن است وضعيت های ناسازگار يا نامعين برای وضعيت ET047 بدست آيد, 
اگر پدال ترمز در محدوده نامشخصی , با سوئيچ پدال ترمز بين موقعيت آزاد و فشرده شده رها شود )به بخش 

عملکرد سيستم مراجعه كنيد(.
اين دستورالعمل تنها در مواردی كه وضعيت ناسازگار يا نامعين است و بار كامل روی پدال گاز قرار دارد يا كامال  

پدال ترمز رها شده است, عمل می كند.
ويژگى خاص:

سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

در حالی كه پدال فشرده شده، وضعيت ET047  اشتباه )Inconsistency( باشد.

وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ پدال ترمز را بررسی كنيد.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
سوئيچ پدال ترمز را باز كنيد و عايقکاری بين اتصاالت BPT و 5A قطعه 160 را بررسی كنيد ) پيستون سوئيچ آزاد(.

تنها در صورت اشتباه بودن سوئيچ پدال، آن راتعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى   مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
در حالی كه UCH و سوئيچ پدال ترمز قطع شده اند:

عايقکاری بين اتصال 12+ ولت و اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 5A،، بين قطعات 645 و 160.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى   مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
مسير سيم كشی با واحد كنترل الکترونيکی موتور و واحد كنترل الکترونيکی جعبه دنده خودكار مشترک است ) چنانچه خودرو مجهز 
به جعبه دنده خودكار است(. در صورت وجود مشکل در عايقکاری، از نقشه سيم كشی برای بررسی اتصاالت بين سوئيچ پدال ترمز و 

اين واحد های كنترل الکترونيکی استفاده كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET047
ادامه1

در حالی كه پدال فشرده نشده، وضعيت ET047  نامشخص )Undetermined( باشد.
وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ پدال ترمز را بررسی كنيد.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش  نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعه 160 بررسی كنيد.

اگر وجود نداشت:
شرايط و اتصال الکتريکی UCH اتصال PP3 را كنترل كنيد .

- اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
- در حالی كه UCH و سوئيچ پدال ترمز قطع هستند، عايقکاری اتصال بدنه و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد BPT بين قطعات 645 و 160.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
سوئيچ پدال ترمز را باز كنيد و عايقکاری بين اتصاالت BPT و 5A قطعه 160 را بررسی كنيد ) پيستون سوئيچ فشرده شده(.

تنها در صورت اشتباه بودن سوئيچ پدال، آن راتعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
در حالی كه UCH و سوئيچ چراغ ترمز قطع شده اند:

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 5A،، بين قطعات 645 و 160.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش  نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
مسير سيم كشی با واحد كنترل الکترونيکی موتور و واحد كنترل الکترونيکی جعبه دنده خودكار مشترک است ) چنانچه خودرو مجهز 
به جعبه دنده خودكار است(. در صورت وجود مشکل در عايقکاری، از نقشه سيم كشی برای بررسی اتصاالت بين سوئيچ پدال ترمز و 

اين واحد های كنترل الکترونيکی استفاده كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET047
ادامه2

در حالی كه پدال فشرده نشده، وضعيت ET047  اشتباه )Inconsistency( باشد.
وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ پدال ترمز را بررسی كنيد.

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه سوئيچ پدال ترمز قطع است:
عايقکاری را بين اتصاالت 65A و SP17 قطعه 160 بررسی كنيد )پيستون سوئيچ چراغ ترمز فشرده شده(.

تنها در صورت اشتباه بودن سوئيچ پدال، آن راتعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد.

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
در حالی كه UCH و سوئيچ پدال ترمز قطع شده اند:

عايقکاری اتصال 5A را بين قطعات 645 و 160 بررسی كنيد.
مسير سيم كشی با واحد كنترل الکترونيکی ABS  يا رله برنامه پايداری الکترونيکی )ESP( و چراغ های ترمز مشترک است ) بسته 

به تجهيزات(. 
در صورت وجود مشکل در عايقکاری، از نقشه سيم كشی برای بررسی اتصاالت بين كانکتور سوئيچ پدال ترمز و اين اجزا استفاده كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET047
ادامه

در حالی كه پدال فشرده نشده، وضعيت ET047  نامشخص )Undetermined( باشد.
وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ پدال ترمز را بررسی كنيد.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
در حالی كه سوئيچ پدال ترمز قطع است:

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال SP17 از قطعه 160  بررسی كنيد.
در صورت وجود نداشتن ولتاژ :

- وضعيت و اتصال فيوز 1H را در رله محفظه سرنشين و جعبه فيوز بررسی كنيد.
وضعيت و اتصال فيوز محفظه سرنشين و كانکتور جعبه فيوز را بررسی كنيد. گر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش     -
وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم 

کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم كشی را تعويض كنيد.
- عايقکاری و پيوستگی اتصال SP17 را بين قطعات 160 و 260  بررسی كنيد. اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش 
تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى 

سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

در حالی كه سوئيچ پدال ترمز قطع است:
پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

،65A اتصال كد •
• اتصال كد SP17 قطعه 160  ) پيستون سوئيچ پدال ترمز آزاد(.

تنها در صورت اشتباه بودن سوئيچ پدال، آن راتعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
در حالی كه UCH و سوئيچ پدال ترمز قطع شده اند:

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 65A بين قطعات 645 و 160.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
مسير سيم كشی با واحد كنترل الکترونيکی ABS  يا رله برنامه پايداری الکترونيکی )ESP( و چراغ های ترمز مشترک است ) بسته 
به تجهيزات(. در صورت وجود مشکل در عايقکاری، از نقشه سيم كشی برای بررسی اتصاالت بين كانکتور سوئيچ پدال ترمز و اين اجزا 

استفاده كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET048موقعيت پدال كالچ

دستورالعمل ها

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.
ويژگى خاص:

سوئيچ باز اجباری را انجام دهيد.
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

در حالی كه پدال فشرده شده، وضعيت ET048  رها شده )Released( باشد.

وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ پدال كالچ را بررسی كنيد.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
سوئيچ پدال كالچ را باز كنيد و وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAN از قطعه 675 بررسی كنيد.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی اتصال الکتريکی زير را كنترل كنيد:

26X اتصال با كد
اتصال با كد MAN قطعه 675 )سوئيچ پدال ترمز در موقعيت فشار داده شده(.

اگر صحيح نيست تنها سوئيچ پدال كالچ را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد.

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوست

• اتصال كد 26X بين قطعات 645 و 675.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

17887B-

ET048
ادامه1

در حالی كه پدال فشرده نشده، وضعيت ET048  فشرده شده )Depressed( باشد.
وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ پدال كالچ را بررسی كنيد.

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
سوئيچ پدال كالچ را باز كنيد و  عايقکاری بين اتصاالت زير را بررسی كنيد:

26X اتصال با كد
اتصال با كد MAN قطعه 675 )سوئيچ پدال ترمز در موقعيت فشرده شده(.

اگر صحيح نيست تنها سوئيچ پدال كالچ را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد. 

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد: 

اتصال الکتريکی با كد 26X بين قطعات 645 و 675
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

 

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET050درب صندوق عقب

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نکات فنی نقشه های سيم كشی مگان II يا SCENIC II استفاده كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور قفل صندوق را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی  و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:

اتصال الکتريکی با كد 87T بين قطعات 645 و 1322
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
موارد زير را بررسی كنيد:

عايق بندی قطعه 1332 روی اتصاالت الکتريکی 87T و MZ )ارتباط قفل صندوق عقب در موقعيت آزاد(
پيوستگی قطعه 1332 روی اتصاالت الکتريکی 87T و MZ )ارتباط قفل صندوق عقب در موقعيت درگير(

اگر به درستی كار نمی كند قفل را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

18087B-

ET051در سمت چپ و قسمت عقب

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور قفل در سمت چپ و قسمت عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی  و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:

اتصال الکتريکی با كد 87A بين قطعات 645 و 139
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
موارد زير را بررسی كنيد:

عايق بندی قطعه 139 روی اتصاالت الکتريکی 87A و MZ)درب باز است(
پيوستگی قطعه 139 روی اتصاالت الکتريکی 87A و MZ )درب بسته است(

اگر به درستی كار نمی كند قفل را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET052در سمت راست و قسمت عقب

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور قفل در سمت راست و قسمت عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی  و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:

اتصال الکتريکی با كد 87A بين قطعات 645 و 138
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
موارد زير را بررسی كنيد:

عايق بندی قطعه 138 روی اتصاالت الکتريکی 87B و MZ)درب باز است(
پيوستگی قطعه 138 روی اتصاالت الکتريکی 87B و MZ )درب بسته است(

اگر به درستی كار نمی كند قفل را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET053در سمت راننده

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور قفل در سمت راننده را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی  و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:

اتصال الکتريکی با كد 87H بين قطعات 645 و 140
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
موارد زير را بررسی كنيد:

عايق بندی قطعه 138 روی اتصاالت الکتريکی 87B و MAQ)درب باز است(
پيوستگی قطعه 138 روی اتصاالت الکتريکی 87B و MAQ )درب بسته است(

اگر به درستی كار نمی كند قفل را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET054تغذيه سنسورهای نوری

دستورالعمل ها
بعد از 72 ساعت كه هيچ اقدامی برای باز كردن درخودرو صورت نگرفت، UCH تغذيه ولتاژ سنسورهای نوری 

را قطع می كند.
برای بازگرداندن تغذيه به سنسورهای نوری، دستگيره را برای كاركردن مجدد UCH بکشيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

خودرو برای مدت كمتر از 72 ساعت قفل شده است:
بررسی كنيد كه UCH با استفاده از فرمان پيکربندی خواندنی LC001 به صورت هندزفری پيکربندی شده باشد. اگر همه چيز 

صحيح بود، با پشتيبانی فنی تماس بگيرد.
خودرو برای مدت بيشتر از 72 ساعت قفل شده است:

عايق كاری در برابر تغذيه 12+ ولت اتصال زير را بررسی كنيد )دستگيره در كشيده شده(:
اتصال كد 26Q بين قطعات 645 و 1083.  •

عايق كاری در برابر تغذيه 12+ ولت اتصال زير را بررسی كنيد )دستگيره در كشيده شده(:
اتصال كد 26Q بين قطعات 645 و 1085.  •

با فشردن دستگيره، وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 26Q كانکتور PE3 از UCH بررسی كنيد.
آيا ولتاژ بدنه وجود دارد؟

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پيوستگی اتصال الکتريکی زير را بررسی كنيد:
26Q اتصال الکتريکی با كد -

بين قطعات 645 و 1083
بين قطعات 645 و 1085

 ,6015A اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى
مراجعه  براى سيم کشى   احتياطى  اقدامات   : الكتريكى, سيم کشى  کردن سيم کشى  تعمير 

كنيد(, سيم كشی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAN از قطعه 1083 بررسی كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAQ از قطعه 1085 بررسی كنيد.

 ,6015A اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى
مراجعه  براى سيم کشى   احتياطى  اقدامات   : الكتريكى, سيم کشى  کردن سيم کشى  تعمير 

كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی بين اتصاالت الکتريکی 26Q و MAN )با دستگيره كشيده شده( قطعه 1083 را كنترل كنيد, 

در صورتيکه عايق بندی وجود دارد, دستگيره را تعويض كنيد.
پيوستگی بين اتصاالت الکتريکی 26Q و MAQ )با دستگيره كشيده شده( قطعه 1085 را كنترل كنيد, 

در صورتيکه عايق بندی وجود دارد, دستگيره را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

             بله

             خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET055
ET056
ET057

سنسور نوری سمت راننده
سنسور نوری پشت راننده

سنسور نوری پشت/جلو سرنشين

دستورالعمل ها
نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.

ابندا سوئيچ استارت راروشن كنيد و سپس آن را خاموش كنيد.
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

كنترل كنيد كه ET054 سنسور چشمی مجهز شده در وضعيت YES قرار دارد.
دست خود را پشت دستگيره درب قرار دهيد, مطمئن شويد كه وضعيت مربوطه فعال است.

اگر وضعيت غير فعال است, خودرو را قفل كنيد و دستگيره را بکشيد.
وضعيت فعال است؟

وضعيت سطح انعکاسی داخل دستگيره را بررسی كنيد )كثيفی، يخ زدگی(.
وضعيت سنسور نوری را بررسی كنيد.

در صورت لزوم، سنسور را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق بندی اتصال الکتريکی زير را بررسی كنيد:
26P اتصال الکتريکی با كد -

بين قطعات 645 و 1083
بين قطعات 645 و 1084
بين قطعات 645 و 1085
بين قطعات 645 و 1086

- اتصال با كد 26T بين قطعات 645 و 1084
- اتصال با كد 26S بين قطعات 645 و 1086

26Q اتصال الکتريکی با كد -
بين قطعات 645 و 1083
بين قطعات 645 و 1085

- اتصال با كد MAN بيت قطعه 1083 و اتصال بدنه.
- اتصال با كد MAM بيت قطعه 1084 و اتصال بدنه.
- اتصال با كد MAQ بيت قطعه 1085 و اتصال بدنه.

- اتصال با كد MZ بيت قطعه 1086 و اتصال بدنه.
 ,6015A اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى
مراجعه  براى سيم کشى   احتياطى  اقدامات   : الكتريكى, سيم کشى  کردن سيم کشى  تعمير 

كنيد(, سيم كشی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

             بله

             خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET058
ET059

دكمه قفل كردن بر روی دستگيره های قسمت راننده
دكمه قفل كردن بر روی دستگيره های قسمت سرنشين

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور در را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM قطعه 1374 بررسی كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAN قطعه 1375 بررسی كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ قطعه 1376 بررسی كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAQ قطعه 1377 بررسی كنيد.

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی و عايق بندی اتصال الکتريکی زير را بررسی كنيد:

AP اتصال الکتريکی با كد -
بين قطعات 645 و 1374
بين قطعات 645 و 1376

AQ اتصال الکتريکی با كد -
بين قطعات 645 و 1375
بين قطعات 645 و 1377

- اتصال با كد MAM بين قطعه 1374 و اتصال بدنه 
- اتصال با كد MAN بين قطعه 1375 و اتصال بدنه

- اتصال با كد MZ بين قطعه 1376 و اتصال بدنه
- اتصال با كد MQ بين قطعه 1377 و اتصال بدنه

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, سيم كشی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ادامه1

عايقکاری)دستگيره در موقعيت رها شده(  و پيوستگی )دستگيره در موقعيت فشرده شده( اتصاالت زير را بررسی كنيد :
.26AP اتصال كد •

• اتصال كد MAM قطعه 1374.
.26AQ اتصال كد •

• اتصال كد MAN قطعه 1375.
.26AP اتصال كد •

• اتصال كد MZ قطعه 1376.
.26AP اتصال كد •

• اتصال كد MAQ قطعه 1377.

در صورت لزوم دستگيره را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

 

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET060دكمه قفل كردن در عقب

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور شفاف دكمه قفل صندوق را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ قطعه 1049 بررسی كنيد.

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
اتصال با كد 26AR بين قطعات 645 و 1409

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری)دكمه در عقب درموقعيت رها شده(  و پيوستگی )دكمه در عقب موقعيت فشرده شده( اتصاالت زير را بررسی كنيد :

26AR اتصال الکتريکی با كد -
- اتصال با كد MZ قطعه 1409 

در صورت لزوم دگمه را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET061درخواست باز كردن در عقب

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

درحالی كه دكمه فشرده شده، وضعيت ET061  عدم وجود )Absent( است.

وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 20G از قطعه 645 بررسی كنيد ) دكمه فشرده شده(.

آيا ولتاژ بدنه وجود دارد؟

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وضعيت و اتصال كانکتور سوئيچ را بررسی كنيد. 
 ,6015A اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى
مراجعه  براى سيم کشى   احتياطى  اقدامات   : الكتريكى, سيم کشى  کردن سيم کشى  تعمير 

كنيد(, سيم كشی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ قطعه 560 بررسی كنيد.

پيوستگی را بين اتصاالت 20G و MZ قطعه 560 بررسی كنيد )در حالی كه دكمه فشرده شده(.
در صورت عايق بودن، قطعه 560 را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 20G بين قطعات 645 و 560.

اقدامات   : الكتريكى, سيم کشى  تعمير کردن سيم کشى   ,6015A نكات فنى  بخش  به   ( ارد 
احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم كشی 

را تعويض كنيد. 

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

             بله

             خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET061
ادامه

درحالی كه دكمه فشرده شده، وضعيت ET061  موجود )Present( است.

عايق بودن اتصال 20G از قطعه 645 را در برابر ولتاژ بدنه بررسی كنيد.
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.

عايق كاری را بين اتصاالت 20G و MZ قطعه 560 بررسی كنيد.
در صورت وجود پيوستگی ، سوئيچ را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

 

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET066دكمه شناسايی كارت

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
وقتيكه يكى از دگمه ها فشار داده مى شود, وضعيت به عنوان بله )YES( شناخته مى شود.

  علی رغم فشرده شدن يکی از دكمه های روی كارت وضعيت ET066 خير )No( باشد.

دكمه  روی كارت ديگری را فشار دهيد )كارت اين خودرو يا خودروی ديگر(.
اگر وضعيت به بله )Yes( تغيير كرد، وضعيت باتری كارت را چك كنيد. در صورت لزوم باتری را تعويض كنيد.

اگر وضعيت خير )No( باقی ماند، بررسی كنيد كه هيچ گونه تداخل فركانس راديويی در ناحيه اطراف خودرو وجود نداشته باشد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET067شناسايی فشرده شدن دكمه كارت

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
وقتيکه يکی از دگمه ها فشار داده می شود, وضعيت به عنوان بله )YES( شناخته می شود.

 علی رغم فشرده شدن يکی از دكمه های روی كارت وضعيت ET067 خير )No( باشد.

با فعال كردن اجباری استارت زمانيکه كارن در كارت خوان است, كارت ها را دوباره هماهنگ كنيد.
اگر خطا هنوز موجود است و ET066 فشردن دگمه كارت دريافت شده در وضعيت بله )YES( قرار دارد, كارت ها را برنامه ريزی 
می كنيد. اگر ET066 فشردن دگمه كارت دريافت شده در وضعيت خير )NO( قرار دارد, شرايط باطری كارت را بررسی كنيد. در 

صورت لزوم باطری را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET068منبع آخرين دفعه قفل شدن

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

نشان می دهد كه كدام حالت منبع آخرين عملکرد قفل كردن يا بازكردن قفل می باشد.
Automatic )خودكار(: چنانچه باز كردن در يا درخواست بازكردن قفل با كارت يا هندزفری تا 30 ثانيه بعد از باز شدن قفل شناسايی 

نشود، UCH دستور قفل كردن را صادر می كند.
*CPE: با فشرده شدن دكمه قفل مركزی در، UCH دستور قفل شدن كل خودرو را صادر می كند.

هندز فری: درخواست قفل كردن با فشرده شدن دكمه در روی دستگيره يا صندوق دريافت می شود.
عملکرد RAID * : UCH بر اساس سيگنال سرعت دريافتی ازخودرو، قفل شدن را كنترل می كند.

كارت رنو: شناسايی پس از فشرده شدن يك دكمه انجام می شود.
عيب يابی: با استفاده از فرمان AC004 )قفل مركزی درها و صندوق( درخواست توسط ابزار عيب يابی ارسال می شود.

*CPE :  ابزار ضد اختالل رنو

*RAID : قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET069منبع آخرين دفعه باز شدن قفل

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

نشان می دهد كه كدام حالت منبع آخرين عملکرد بازكردن قفل می باشد.
*CPE: با فشرده شدن دكمه قفل مركزی در، UCH دستور باز شدن قفل كل خودرو را صادر می كند.

هندز فری: شناسايی دست بر روی دستگيره.
كارت رنو: شناسايی پس از فشرده شدن يك دكمه انجام می شود.

عيب يابی: با استفاده از فرمان AC005 )باز كردن مركزی قفل درها و صندوق( درخواست توسط ابزار عيب يابی ارسال می شود.
اطالعات برخورد: به دنبال يك سيگنال شناسايی برخورد.

كيسه هوا: به دنبال يك سيگنال شناسايی برخورد.
*CPE : قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET070دگمه استارت

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور دكمه استارت را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM قطعه 1087 بررسی كنيد.

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی ) دكمه استارت در موقعيت فشرده شده باشد( و عايقکاری ) دكمه استارت در موقعيت رها شده باشد( اتصاالت زير را بررسی 

كنيد.:
26N اتصال الکتريکی با كد -

- اتصال با كد MAM قطعه 1087 
در صورت لزوم دگمه استارت را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

26N اتصال با كد
اتصال با كد 26M بين قطعات 1087 و 645

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى   مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET071قفل ستون فرمان برنامه ريزی نشده

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

اگر وضعيت قفل ستون فرمان بر روی بله )Yes( باقی ماند، مجددا استارت بزنيد.
اگر ايراد هنوز وجود دارد، كنترل كنيد كه كارت بوسيله UCH اعتبار سنجی شده باشد.

بررسی كنيد كه با فشرده شدن پدال كالچ يا پدال ترمز يا دكمه استارت، UCH يك سيگنال باز كردن قفل را ارسال می كند ) اگر 
ستون فرمان قفل شده است(.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

19687B-

ET072 قفل ستون فرمان

نبايد خطايی موجود باشد يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

اگر وضعيت نادرست )Incostistent( است، بررسی كد خطای DF029 )مدار قفل ستون فرمان( را انجام دهيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

19787B-

ET073سيگنال سنسور قفل ستون فرمان

دستورالعمل ها

نبايد خطايى موجود باشد يا ذخيره شده باشد.
وضعيت بايد در حالت باز باشد و همچنين تغذيه بعد از استارت يا نيمه فعال برای لوازم جانبی وجود داشته 

باشد.
دستورالعمل ويژه:

قفل كردن و باز كردن را انجام دهيد.
منبع تغذيه را برای قفل كردن 5 دقيقه بعد از باز يا قفل كردن , بررسی كنيد.

از نكات فنى نقشه هاى سيم کشى مگان II يا SCENIC II استفاده کنيد.

وقتی قفل ستون فرمان بازنشده است، وضعيت ET073  با خطا )Faulty( باشد.
وقتی قفل ستون فرمان باز نشده است، وضعيت ET073   اتصال كوتاه )Short circuit( باشد.

وضعيت و اتصال كانکتور قفل ستون فرمان را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.
اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره (.

ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
تغذيه اتصال 26I قطعه 1088  را بررسی كنيد.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی اتصال NAM روی اتصال قطعه 1088 را كنترل كنيد.

اگر اتصال الکتريکی دارای ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخش نكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, اتصال الکتريکی را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

26AZ اتصال با كد -
26BA اتصال با كد -

- اتصال با كد 26J قطعه 1088
ايراد می باشد و روش تعميری وجود دارد ) به بخشنكات فنى 6015A, تعمير کردن سيم کشى  الکتريکی دارای  اگر اتصال 
الكتريكى, سيم کشى : اقدامات احتياطى براى سيم کشى  مراجعه كنيد(, سيم كشی  را تعمير كنيد, در غير اينصورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET073
ادامه

 وضعيت ET073 قفل نشده )Unlocked( است  وسوئيچ باز نيست.

 )Unlocked( در صورت ايراد داشتن سيستم كيسه هوا يا سيگنال سرعت، در حالی كه سوئيچ بسته است وضعيت به صورت قفل نشده
باقی می ماند. اگر مشکلی وجود نداشت بررسی كد خطای DF029 )مدار قفل ستون فرمان( را انجام دهيد.

وضعيت ET073 نيمه فعال )Semi-activated( است  وسوئيچ باز است.

در وضعيت نيمه فعال مهره قفل كشيده شده اما UCH قادر به شناسايی موقعيت دقيق ان نيست.
در صورت وجود خطا، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وضعيت ET073 نامشخص )Undetermined( است.

وضعيت نامشخص است، در صورتی كه نه قفل ستون فرمان و نه سنسور قفل نتوانند موقعيت ان را به UCH اطالع دهند.
بررسی كد خطای DF029 ) مدار قفل ستون فرمان( را انجام دهيد.

 

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET075همراه با تغذيه متعلقات

دستورالعمل ها

نبايد خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
ويژگى خاص:

عملکرد صحيح سوئيچ استارت را بررسی كنيد: وضعيت ET070 )دكمه استارت(.
از نمودار نكات فنى اتصاالت الكتريكى براى MEGANE II يا     SCENIC II استفاده کنيد.

 وضعيت ET075 بله )Yes( است اما متعلقات موجود نيست.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BP11 )پايه E1( از قطعه 260 )در سمت چپ كنسول مركزی( بررسی كنيد.
اگر اتصال دهنده عيب داشت و اگر يك روش تعمير وجود داشت ) به بخش نكات فنى 6015A تعمير اتصاالت الكتريكى, سيم 

کشى ها : هشدارهاى تعمير مراجعه كنيد(, اتصال دهنده را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشی ها را تعويض كنيد. 
فيوزهای تغذيه ولتاژ را بررسی كنيد.

بررسی كنيد كه ولتاژ 12+ ولت بر روی اتصال S از قطعه 645 وجود نداشته باشد ) درحالت سوئيچ باز(.
اگر وضعيت NO )خير( بود، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

اگر وضعيت Yes )بله( بود، پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد S  بين قطعات 645 و 260.

اگر اتصال دهنده عيب داشت و اگر يك روش تعمير وجود داشت ) به بخش ننكات فنى 6015A تعمير اتصاالت الكتريكى, سيم 
کشى ها : هشدارهاى تعميرمراجعه كنيد(, اتصال دهنده را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشی ها را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET075
ادامه

 وضعيت ET075 خير )No(  است اما متعلقات موجودند.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال S قطعه 645 )خروجی UCH( بررسی كنيد.
اگر وضعيت NO )خير) است با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BP11 )پايه E1( از قطعه 260 بررسی كنيد.
تغذيه فيوزها را بررسی كنيد،  فيوزها را يکی يکی قطع كنيد تا مشخص شود كه كدام مسير اتصال كوتاه شهد 

است.
اگر وضعيت Yes )بله( است، پيوستگی و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد s بين قطعات 645 و 260.
تعمير   6015A فنى  نكات  بخش  به   ( داشت  وجود  تعمير  روش  يك  اگر  و  داشت  عيب  دهنده  اتصال  اگر 
اتصاالت الكتريكى, سيم کشى ها : هشدارهاى تعمير مراجعه كنيد(, اتصال دهنده را تعمير كنيد در غير 

اين صورت سيم كشی ها را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

            خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET077موقعيت دسته برف پاک كن

نبايد خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
از نمودار نكات فنى اتصاالت الكتريكى براى MEGANE II يا     SCENIC II استفاده کنيد.

در صورت وجود خطا، كانکتورهای كنترل ستون فرمان را بررسی كنيد.
عايق كاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

141D كد اتصالی •
141G كد اتصالی •

• كد اتصالی 141H بين اجزاء 645 و 1519 را بررسی كنيد.
اگر اتصال دهنده عيب داشت و اگر يك روش تعمير وجود داشت ) به بخش نكات فنى 6015A تعمير اتصاالت الكتريكى, سيم 

کشى ها : هشدارهاى تعمير مراجعه كنيد(, اتصال دهنده را تعمير كنيد در غير اين صورت سيم كشی ها را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET078
 ET079

درخواست شستن شيشه جلو
درخواست شستن شيشه عقب

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وقتی دسته كنترلی فشرده شده، وضعيت ET078 )عدم وجود( باشد.
وقتی دسته كنترلی فشرده شده، وضعيت ET079 )عدم وجود( باشد. 

كانکتور كنترل ستون فرمان را بررسی كنيد ) كانکتور وصل باشد، خم شدن پايه ها، شکستگی(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد ) كانکتور وصل باشد، خم شدن پايه ها، شکستگی(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال SP2 قطعه 1519 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی  و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد SP2 بين قطعات 260و 1519.
• اتصال كد 16A بين قطعات 677 و 1519.
• اتصال كد MAN بين قطعه 1519 و بدنه.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

كانکتور سياه كنترل ستون فرمان را بررسی كنيد.
عايق كاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:

،SP2 اتصال كد •
• اتصال كد 16A قطعه 1519.

در صورت وجود عايق كنترل را تعويض كنيد.
عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:

،SP2 اتصال كد •
• اتصال كد 24A قطعه 1519.

در صورت وجود عايق كنترل را تعويض كنيد.
اگر پيوستگی وجود داشت با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET080
درخواست استفاده از برف پاک كن عقب

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دسته راهنما در موقعيت برف پاک كن شيشه عقب است و وضعيت  ET080   عدم وچود )Absent( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET082 )درخواست روشن شدن چراغ های مه شکن عقب(: دسته راهنما را بر روی چراغهای مه شکن عقب تنظيم كنيد.

وضعيت ET077 )موقعيت دسته برف پاک كن( : دسته برف پاک كن را در موقعيت سرعت باال تنظيم كنيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET082  )درخواست 
روشن شدن چراغ های 

مه شکن عقب(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET077 )موقعيت 
دسته برف پاک كن در 

سرعت باال(
سرعت باالسرعت پايينسرعت پايينسرعت باال

به نمودار عيب يابی 
ALP10  مراجعه 

كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ادامه

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141D بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141N بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141N بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141D بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET081
موقعيت دسته روشنايی

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دسته راهنما در موقعيت خاموش )Off( قرار دارد و وضعيت ET081 شناور )Dipped beam( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET084 )درخواست روشن شدن راهنمای سمت راست(: دسته كنترلی را در موقعيت راهنمای راست تنظيم كنيد.

وضعيت ET096 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما( : سرعت را در موقعيت 1 تنظيم كنيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET084 )درخواست 
روشن شدن راهنمای 

سمت راست(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET096 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
4141

كنترل ستون فرمان 
راتعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141B بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141L بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141B بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141L بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

20787B-

ET081
ادامه2

 Dipped( شناور ET081 قرار دارد و وضعيت )Side lights requested( دسته راهنما در موقعيت روشن شدن چراغ های جانبی
beam( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET080 )درخواست استفاده از برف پاک كن عقب(: دسته كنترلی را در موقعيت برف پاک كن عقب قرار دهيد.

وضعيت ET096 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما( : سرعت را در موقعيت 1 تنظيم كنيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET080 )درخواست 

استفاده از برف پاک كن 
عقب(

موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET096 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
4141

كنترل ستون فرمان 
راتعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141B بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141N بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141B بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141N بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET081
ادامه3

 Dipped( شناور ET081 قرار دارد و وضعيت )Side lights requested( دسته راهنما در موقعيت روشن شدن چراغ های جانبی
beam( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET098 )دكمه كامپيوتر سفری(: دكمه آخر دسته كنترلی را بفشاريد.

وضعيت ET096 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما( : سرعت را در موقعيت 1 تنظيم كنيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET098 )دكمه 
موجودعدم وجودعدم وجودموجودكامپيوتر سفری(

ET096 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
4141

كنترل ستون فرمان 
راتعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141B بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141C بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET081
ادامه4

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141H بين قطعات 645 و 1519.

• اتصال كد 141N بين قطعات 645 و 1519. 
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141H بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141B بين قطعات 645 و 1519. 
• اتصال كد 141N بين قطعات 645 و 1519. 
• اتصال كد 141C  بين قطعات 645 و 1519. 

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET081
ادامه5

شناور   ET081 وضعيت  و  دارد  قرار   )Hazard lights requested( های هشدار  چراغ  روشن شدن  موقعيت  در  راهنما  دسته 
)Dipped beam( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET077 )موقعيت دسته برف پاک كن(: دسته كنترلی را در موقعيت توقف قرار دهيد.

وضعيت ET096 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما( : سرعت را در موقعيت 1 تنظيم كنيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET080 )موقعيت 
خاموشعملکرد دوره ایعملکرددوره ایخاموشدسته برف پاک كن(

ET096 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
4141

كنترل ستون فرمان 
راتعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141C بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141M بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141C بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141M بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET081
ادامه6

 Dipped( شناور ET081 قرار دارد و وضعيت )Side lights requested( دسته راهنما در موقعيت روشن شدن چراغ های جانبی
beam( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET077 )موقعيت برف پاک كن(: دسته كنترلی را در موقعيت توقف قرار دهيد.

وضعيت ET096 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما( : سرعت را در موقعيت 1 تنظيم كنيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET077 )موقعيت 
خاموشعملکرد دوره ایعملکرددوره ایخاموشدسته برف پاک كن(

ET096 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
4141

كنترل ستون فرمان 
راتعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141C بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141M بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141C بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141M بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET082
درخواست روشن شدن چراغ های مه شکن عقب 

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دسته راهنما در موقعيت خاموش )Off( قرار دارد و وضعيت ET082 شناور )Dipped beam( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET083 )درخواست روشن شدن راهنمای سمت چپ(: دسته كنترلی را در موقعيت راهنمای چپ تنظيم كنيد.
وضعيت ET080 )درخواست استفاده از برف پاک كن عقب( : دسته راهنما را در موقعيت برف پاک كن عقب قرار دهيد.

جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET083 )درخواست 
روشن شدن راهنمای 

سمت چپ(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET080 )درخواست 
استفاده از برف پاک كن 

عقب(
موجودعدم وجودموجودعدم وجود

به نمودار عيب يابی 
ALP4 مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET082
ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141D بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141D بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET083
درخواست روشن شدن راهنمای چپ

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دسته راهنما در موقعيت راهنمای چپ قرار دارد و وضعيت ET083 عدم وجود )Absent( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET084 )درخواست روشن شدن راهنمای سمت  راست(: دسته كنترلی را در موقعيت راهنمای راست تنظيم كنيد.

وضعيت ET082 )درخواست روشن شدن چراغ های مه شکن عقب( : دسته راهنما را در موقعيت چراغ های مه شکن عقب قرار دهيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET084 )درخواست 
روشن شدن راهنمای 

سمت  راست(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET082 )درخواست 
روشن شدن چراغ های 

مه شکن عقب(
موجودعدم وجودموجودعدم وجود

به نمودار عيب يابی 
ALP4 مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET083
ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141G بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141L بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141G بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141L بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET084
درخواست روشن شدن راهنمای راست

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دسته راهنما در موقعيت راهنمای چپ قرار دارد و وضعيت ET084 عدم وجود )Absent( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET083 )درخواست روشن شدن راهنمای سمت  چپ(: دسته كنترلی را در موقعيت راهنمای چپ تنظيم كنيد.

وضعيت ET096 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما(: دسته راهنما را در موقعيت 3 و دسته روشنايی را در موقعيت چراغهای 
مه شکن عقب قرار دهيد.

جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET083 )درخواست 
روشن شدن راهنمای 

سمت  چپ(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET096 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
4343

به نمودار عيب يابی 
ALP5 مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET084
ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141L بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141G بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141G بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141L بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET085
دكمه چراغ های هشدار دهنده خطر

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دكمه فشرده شده و وضعيت ET085  عدم وجود )Absent( است.

فيوز 15F16 آمپری محفظه سرنشين و جعبه فيوز را در سمت چپ كنسول مركزی بررسی كنيد.
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

كانکتور سوئيچ هشدار/در را بررسی كنيد )اتصال صحيح، خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای PE1 و PE2 از UCH را بررسی كنيد )اتصال صحيح، خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال LPG قطعه 1391 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيوستگی  و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:

64F اتصال كد •
• اتصال كد 64Q بين قطعات 645 و 1391

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اتصاالت زير از قطعه 1391 را بررسی كنيد ) دكمه فشرده شده است(:
،64F اتصال كد •
.64Q اتصال كد •

در صورت عايق بودن، دكمه را تعويض كنيد.
در صورت وجود پيوستگی، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET085
ادامه1

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

دكمه فشرده شده و وضعيت ET085  عدم وجود )Absent( است.

كانکتور سوئيچ هشدار/در را بررسی كنيد )اتصال صحيح، خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای PE1 و PE2 از UCH را بررسی كنيد )اتصال صحيح، خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
64F اتصال كد •

• اتصال كد 64Q بين قطعات 645 و 1391
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اتصاالت زير از قطعه 1391 را بررسی كنيد ) دكمه فشرده شده است(:

،64F اتصال كد •
.64Q اتصال كد •

در صورت عايق بودن، دكمه را تعويض كنيد.
در صورت وجود پيوستگی، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET087
كنترل شيشه يك تماسه/ اعتبار سنجی سان روف

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت ET087 فعال )Active( است  و يك يا تعداد بيشتری از شيشه های يك تماسه كار نمی كنند.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 21K از كانکتور شيشه مربوط بررسی كنيد.
آيا ولتاژ بدنه وجود دارد؟

وجود ولتاژ بدنه را بر روی خروجی اتصال 21K از قطعه 645 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ بدنه وجود ندارد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

اگر ولتاژ بدنه وجود دارد، پيوستگی و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:
21K اتصال كد •

بين قطعات 645 و 201
بين قطعات 645 و 202

بين قطععات 645 و 203
بين قطعات 645 و 204
بين قطعات 645 و 304

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عيب يابی را به صورت كامل بر روی موتور الکتريکی شيشه انجام دهيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

خير

بله

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET087
ادامه1

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

وضعيت ET087 غيرفعال ) Inactive( است  و يك يا تعداد بيشتری از شيشه های يك تماسه كار نمی كنند.

بررسی كنيد كه پيکربندی LC070 )شيشه )های( يك تماسه/ سان روف( With )همراه با( باشد.
اگر اين دستور پيکربندی Without )بدون( بود، با استفاده از فرمان CF173 )شيشه )های( يك تماسه/سان روف( پيکربندی را 

انجام دهيد. )می توان پيکربندی را ضمن انجام پيکربندی UCH با استفاده از فرمان SC008 )نوع UCH( انجام داد.
فرمان AC025 )اعتبار سنجی شيشه يك تماسه/سان روف( را اجرا كنيد و وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 21K از شيشه مربوط 

بررسی كنيد.
آيا ولتاژ بدنه وجود دارد؟

شرايط كاركردن:
اگر خطا ظاهر شد در باز است، درها را بررسی كنيد.
تغذيه ولتاژ سطح متعلقات حداقل يکبار افزايش يابد.

عيب يابی را به صورت كامل بر روی موتور الکتريکی شيشه انجام دهيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
 خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

خير

بله

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET088
 ET090

منبع فعالسازی عملکرد غيرفعال شدن قفل
منبع غير فعالسازی عملکرد غيرفعال شدن قفل

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

تشخيص اينکه كدام قطعه منبع اخرين قفل كردن يا باز كردن قفل می باشد را ممکن می سازد.
.ET088

كارت: ضمن فشردن كارت برای بار دوم.
هندز فری: فشردن دستگيره برای بار دوم.

عيب يابی: با استفاده از ابزار عيب يابی، در حالی كه سوئيچ باز است و با اجرای فرمان AC004 )قفل مركزی درها و صندوق(.

.ET090
*CPE: با فشردن دكمه قفل كردن/باز كردن قفل.

كارت: با فشردن دكمه روی كارت.
هندز فری: با قرار دادن دست در دستگيره.

عيب يابی: با استفاده از ابزار عيب يابی، در حالی كه سوئيچ باز است و با اجرای فرمان AC005  )باز كردن قفل مركزی در(.
سوئيچ باز: عملکرد غير فعال شدن قفل در اين سطح تغذيه ولتاژ وجود ندارد.

* CPE: قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET096
موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

درخواست سرعت سطح 2 ارسال شده اما وضعيت ET096 بر روی Level 2  )سطح 2( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET083 )درخواست روشن شدن راهنمای سمت  چپ(: دسته كنترلی را در موقعيت راهنمای چپ تنظيم كنيد.

وضعيت ET077 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما(: دسته برف پاک كن جلو را در موقعيت سرعت پايين قرار دهيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET083 )درخواست 
روشن شدن راهنمای 

سمت  چپ(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET077 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
سرعت پايينخاموشسرعت پايينخاموش

كنترل ستون فرمان را 
تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET096
ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141H بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141H بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET096
ادامه2

درخواست سرعت سطح 3 ارسال شده اما وضعيت ET096 بر روی Level 1  )سطح 1( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET083 )درخواست روشن شدن راهنمای سمت  چپ(: دسته كنترلی را در موقعيت راهنمای چپ تنظيم كنيد.

وضعيت ET077 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما(: دسته برف پاک كن جلو را در موقعيت سرعت پايين قرار دهيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET083 )درخواست 
روشن شدن راهنمای 

سمت  چپ(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET077 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
سرعت باالسرعت پايينسرعت باالسرعت پايين

كنترل ستون فرمان 
راتعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141H بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141L بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141H بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141L بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET096
ادامه3

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

درخواست سرعت سطح 4 ارسال شده اما وضعيت ET096 بر روی Level 1  )سطح 1( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET081 )موقعيت دسته روشنايی(: دسته كنترلی را در موقعيت چراغ های اصلی جلو تنظيم كنيد.

وضعيت ET077 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما(: دسته برف پاک كن جلو را در موقعيت سرعت باال قرار دهيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET077 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
سرعت باالسرعت پايينسرعت پايينسرعت باال

ET081 )موقعيت 
دسته روشنايی(

چراغ اصلیچراغ های شناور جلوچراغ اصلیچراغ های شناور جلو

كنترل ستون فرمان را 
تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET096
ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141H بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141H بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET097موقعيت توقف برف پاک كن عقب

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت ET097 عدم وجود )Absent( است.

وضعيت و اتصال كانکتور برف پاک كن عقب را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 36C بين قطعات 645 و 211

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصال بدنه با اتصال MZ از قطعه 211 را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
موتور برف پاک كن عقب را بررسی كنيد.

نصب آن را بررسی كنيد.
اگر همه چيز درست بود، موتور برف پاک كن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET098
دكمه كامپيوتر سفری

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

وضعيت بايد با فشردن دكمه به حالت Pressed )فشرده شده( تغيير كند.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دكمه فشرده شده و وضعيت ET098 رها شده )released( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET082 )درخواست روشن شدن چراغ های مه شکن عقب(: دسته كنترلی را در موقعيت چراغ های مه شکن عقب تنظيم 

كنيد.
وضعيت ET081 )موقعيت دسته روشنايی(: دسته كنترلی را در موقعيت چراغ های شناور جلو تنظيم كنيد.

جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
 ET082 وضعيت

)درخواست روشن شدن 
چراغ های مه شکن 

عقب(

موجودعدم وجودعدم وجودموجود

 ET081 وضعيت
)موقعيت دسته 

روشنايی(
چراغ های شناور جلوخاموشچراغ های شناور جلوخاموش

كنترل ستون فرمان را 
تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET098
ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141D بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141D بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET108موقعيت اهرم جعبه دنده اتوماتيك

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

Absent )عدم وجود(، جعبه دنده خودكار وجود ندارد.
،D در موقعيت خالص نيست(، دنده در موقعيت( Not in neutral

،N خالص(، اهرم دنده در موقعيت( Netural
،R دنده عقب(، اهرم دنده در موقعيت( Reverse

،P اهرم دنده در موقعيت ،P
اگر هنوز يك موقعيت اشتباه وجود دارد، عيب يابی جعبه دنده خودكار را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET109دنده عقب

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

دنده عقب و وضعيت ET109 خير )No( است.

عيب يابی را به صورت كامل بر روی واحد سوئيچ و مراقبت انجام دهيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET110دنده عقب

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

اين وضعيت اطالعات مربوط به نوع درخواست ارسالی توسط UCH به اين واحد های كنترل الکترونيکی را در اختيار قرار می دهد.

Engine Stop )توقف موتور(: وقتی درخواست توقف موتور داده می شود.
Inactive )غيرفعال(: بدون هيچگونه كار بر روی خودرو.

+After ignition feed )سوئيچ باز(: با فشردن دكمه استارت برای بيش از 5 ثانيه.
Start )استارت(: وقتی درخواست استارت داده می شود.

اگر وضعيت منطبق بر درخواست كاربر نبود، تست شبکه مولتی پلکس را انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET111
درخواست روشن شدن چراغ های مه شکن جلو

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دسته كنترلی در موقعيت چراغ های مه شکن جلو قرار دارد و وضعيت ET111 عدم وجود  )Absent( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET083 )درخواست روشن شدن راهنمای سمت چپ(: دسته كنترلی را در موقعيت راهنمای سمت چپ تنظيم كنيد.

وضعيتET080  )درخواست استفاده از برف پاک كن عقب(: دسته كنترلی را در موقعيت برف پاک كن عقب تنظيم كنيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET083 )درخواست 
روشن شدن راهنمای 

سمت چپ(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET080 )درخواست 
استفاده از برف پاک كن 

عقب(
موجودعدم وجودموجودعدم وجود

كنترل ستون فرمان را 
تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET111
ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141D بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141D بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET112كنترل روشنايی داخلی

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت ET112 غيرفعال  )Inactive( است و چراغهای داخلی در حال كار كردن هستند.

عملکرد كليدهای زيرپا/كف را بررسی كنيد، اگر وضعيت Yes )بله( بود، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
اگر وضعيت No   )خير( بود، وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 13AC از قطعه 645 بررسی كنيد. اگر ولتاژ بدنه وجود داست، 

پيوستگی و عايقکاری سيم ها را بين UCH و كانکتورهای سوئيچ بررسی كنيد ) به نقشه های سيم كشی مراجعه كنيد(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.اگر ايراد 

برطرف نشد، سوئيچ مشکل دار را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET113
دكمه روشنايی خودكار

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

دكمه فشرده شده و وضعيت ET113 رها شده )Released( است.

عملکرد وضعيت های زير را بررسی كنيد:
وضعيت ET083 )درخواست روشن شدن راهنمای سمت چپ(: دسته كنترلی را در موقعيت راهنمای سمت چپ تنظيم كنيد.

وضعيت ET096 )موقعيت سرعت های مختلف دسته راهنما( : سرعت را در موقعيت چراغ مه شکن عقب تنظيم كنيد.
جدول پايين را بررسی كنيد و روند عيب يابی را مطابق نتايج بدست آمده دنبال كنيد.

نتيجه 4نتيجه 3نتيجه 2نتيجه 1
ET083 )درخواست 
روشن شدن راهنمای 

سمت چپ(
موجودعدم وجودعدم وجودموجود

ET080 )موقعيت 
سرعت های مختلف 

دسته راهنما(
4141

كنترل ستون فرمان را 
تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET113
ادامه1

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141K بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141M بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايق كاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 141M بين قطعات 645 و 1519.
• اتصال كد 141C بين قطعات 645 و 1519.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 
سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانى فنى تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

نتيجه 1

نتيجه 2

نتيجه 3

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

23987B-

 ET114
درخواست استفاده از برف پاک كن توسط سنسور باران

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
مطمئن شويد كه خودرو مجهز به سنسور نور  وباران باشد.

اگر بر روی سنسور شيشه جلو آب بنشيند، وضعيت بايد به حالت Active )فعال( در آيد.
مطمئن شويد كه بقيه موقعيت های كنترل برف پاک كن به صورت صحيح عمل كنند.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور سنسور نور و باران را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعه 1415 در حالت سوئيچ باز بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ولتاژ 12+ ولت وجود ندارد، عايقکاری، پيوستگی و عدم حضور مقاومت های مزاحم را بر روی اتصال زير بررسی كنيد:
• اتصال كد BPT بين قطعات 645 و 1415.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

برای خودروهايی كه بعد از ژوئن 2005 توليد شده اند، اگر اين تغذيه 12+ ولت وجود ندارد، عايقکاری، پيوستگی و عدم حضور مقاومت 
های مزاحم را بر روی اتصال زير بررسی كنيد:

• اتصال كد BPT بين قطعه 645 و فيوز F5F )7.5 آمپری( ) بر روی واحد سوئيچ و مراقبت(
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM قطعه 1415 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور UCH را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری، پيوستگی و عدم حضور مقاومت های مزاحم را بر روی اتصال زير بررسی كنيد:

• اتصال كد 14S بين قطعات 645 و 1415.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پيکربندی LC044 )سنسور نور/باران( را بررسی كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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 ET115
درخواست روشن شدن چراغ های جلو توسط سنسور روشنايی

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
مطمئن شويد كه خودرو مجهز به سنسور نور  وباران باشد.

اگر بر روی سنسور شيشه جلو آب بنشيند، وضعيت بايد به حالت Active )فعال( در آيد.
مطمئن شويد كه بقيه موقعيت های كنترل برف پاک كن به صورت صحيح عمل كنند.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور سنسور نور و باران را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعه 1415 در حالت سوئيچ باز بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ولتاژ 12+ ولت وجود ندارد، عايقکاری، پيوستگی و عدم حضور مقاومت های مزاحم را بر روی اتصال زير بررسی كنيد:
• اتصال كد BPT بين قطعات 645 و 1415.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.برای خودروهايی 
كه بعد از ژوئن 2005 توليد شده اند، اگر اين تغذيه 12+ ولت وجود ندارد، عايقکاری، پيوستگی و عدم حضور مقاومت های مزاحم را 

بر روی اتصال زير بررسی كنيد:
• اتصال كد BPT بين قطعه 645 و فيوز F5F )7.5 آمپری( ) بر روی واحد سوئيچ و مراقبت(

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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 ET115
ادامه

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM قطعه 1415 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور UCH را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری، پيوستگی و عدم حضور مقاومت های مزاحم را بر روی اتصال زير بررسی كنيد:
• اتصال كد 14S بين قطعات 645 و 1415.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پيکربندی LC044 )سنسور نور/باران( را بررسی كنيد(.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET159
 ET160

قفل ايمنی كودک در سمت چپ و عقب
قفل ايمنی كودک در سمت راست و عقب

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
با( باشد، در غير اين  بررسی كنيد كه پيکربندی LC035 )قفل ايمنی كودک( در وضعيت With )همراه 
صورت با استفاده از فرمان SC016 )قفل ايمنی كودک( پيکربندی را انجام دهيد ) به بخش برنامه ريزی و 

پيکربندی مراجعه كنيد(. تنها برای UCH Vdiag 4C، 4D، 4F و 50  وضعيت قابل رويت است.
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

توجه
پس از قطع باتری، ممکن است بين درخواست ارسالی به سوئيچ و وضعيت يك يا دو تا از قفل ها ناهماهنگی وجود داشته باشد.

در اين صورت، سوئيچ را فعال  وغير فعال كنيد تا با فشردن سوئيچ چراغ هشدار روشن شود.

وضعيت و اتصال كانکتور قفل را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PP2 از UCH را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ قطعه 139 اتصال MAQ قطعه 138 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد
عايقکاری، پيوستگی و عدم حضور مقاومت های مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:

• اتصال كد 87A بين قطعات 645 و 139.

• اتصال كد 87B بين قطعات 645 و 138.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
قفل مشکل دار را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET169
موتور

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

در صورت وجود خطا، تست شبکه مولتی پلکس را انجام دهيد ) به بخش 88B، شبكه مولتى پلكس را انجام دهيد(.
 ،17C 17، سوخت رسانى بنزين ياB 13، سوخت رسانى ديزل، ياB عيب يابی را بر روی سيستم موتورانجام دهيد ) به بخش

سوخت رسانى گاز مراجعه كنيد(.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET229
كد ضد سرقت سوخت رسانی

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اگر پس از بسته شدن سوئيچ و باز شدن مجدد ان، وضعيت Incorrect )اشتباه( ماند، بررسی 
ها را انجام دهيد.

استارت بزنيد، تا مطمئن شويد قفل فرمان به درستی قفل می شود و با بررسی وضعيت ET014 )سطح 
توان كنترل( از برقراری سوئيچ باز اطمينان حاصل كنيد.

ابتدا عملکرد وضعيت ET046 )سيستم ضدسرقت موتور( را بررسی كنيد.

تست شبکه مولتی پلکس را انجام دهيد.
عيب يابی سيستم موتور را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

اشتباه

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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ET230قفل ايمنی كودک

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها

وضعيت ET230 غير فعال )Inactive( است اما كليد قفل ايمنی كودک فشرده شده است.

بررسی كنيد وضعيت ET233 )سوئيچ قفل ايمنی كودک( فشرده شده )Pressed( باشد.
اگر وضعيت ان غير فعال )Inactive( است، بررسی وضعيت ET233 را انجام دهيد.

اگر وضعيت ان فشرده شده )Pressed( است، با استفاده از فرمان پيکربندی خواندنی LC035 بررسی كنيد كه UCH به صورت 
صحيح همراه با قفل ايمنی كودک پيکربندی شده باشد.

اگر وضعيت ان Without )بدون( بود، پيکربندی With child safety lock )همراه با قفل ايمنی كودک( همراه با فرمان ويژه 
.)V50 و V4C، V4D، V4F( انجام شده است  )قفل ايمنی كودک( SC016

اگر وضعيت آن With )همراه با( بود، ببا استفاده از وضعيت های زير ررسی كنيد كه تمام درها به صورت صحيح بسته شده باشند:
ET053: در سمت راننده

ET042: در قسمت سرنشين
ET051: در قسمت عقب و سمت چپ

ET052: در قسمت عقب و سمت راست
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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 ET233كليد قفل ايمنی كودک

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور كليد قفل ايمنی كودک را بررسی كنيد)خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM  قطعه 135 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری، پيوستگی و عدم حضور مقاومت های مزاحم را بر روی اتصال زير بررسی كنيد:

• اتصال كد 20AL بين قطعات 645 و 135.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری را بين اتصاالت 20AL و MAM از قطعه 135 بررسی كنيد ) در موقعيت رها شده(.

عايقکاری را بين اتصاالت 20AL و MAM از قطعه 135 بررسی كنيد ) در موقعيت فشرده شده(.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی وضعيت ها
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پيغام ابزار عيب يابىکد پارامتر
PR001ولتاژ باتری
PR002دمای خارجی
PR003فشار چرخ جلوسمت چپ
PR004فشار چرخ جلو سمت راست
PR005فشار چرخ عقب سمت راست
PR006فشار چرخ عقب سمت چپ
PR008سرعت خودرو
PR009فشار پيشنهادی چرخ جلو در سرعت پايين
PR010فشار پيشنهادی چرخ عقب در سرعت پايين
PR011فشار پيشنهادی چرخ های عقب در سرعت باال
PR012فشار پيشنهادی چزخ جلو در سرعت باال
PR013تعداد كارت های برنامه ريزی شده
PR014بيشينه اختالف فشار چرخ های چپ و راست
PR015آستانه فشار برای كم بادی در دور پايين
PR017آستانه فشار برای پر بادی در هوای سرد
PR018آستانه فشار برای پر بادی در هوای گرم
PR019دمای تاير جلو و سمت چپ
PR020دمای تاير جلويی و سمت راست
PR021دمای تاير عقبی و سمت راست
PR022دمای تاير عقب و سمت چپ
PR023بيشينه اختالف حرارت بين چرخها
PR059آستانه فشار برای گزارش پنچری

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه پارامترها
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی پارامترها

PR001ولتاژ باتری

بررسی كنيد كه ترمينال های باتری محکم باشد.دستورالعمل ها

صحيح بودن مقدار ولتاژ باتری را از روی مولتی متر و ميزان نشان داده شده با پارامتر PR004 )ولتاژ باتری( بررسی كنيد.
11V < X < 1305 V :زمانی كه موتور خاموش است

10.5V < X < 13.5 V :زمانی كه موتور در حال كار كردن است
اگر مقادير ولتاژ صحيح نيست ) اختالف بين دو اندازه بيشتر از 0.3V است(، اتصال بين ترمينال + باتری و واحد سوئيچ و مراقبت را 
بررسی كنيد. اگر مقادير درست هستند، عيب يابی را بر روی باتری و مدار شارژ انجام دهيد. ) به راهنماى فنى 6014A، بررسى 

مدار شارژ، 16A، استارت زدن-شارژ کردن مراجعه كنيد(.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

24987B-

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی پارامترها

 PR002دمای خارجی

به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.دستورالعمل ها

كانکتور سنسور دما را بررسی كنيد)درست بودن اتصال، خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
كانکتور UCHرا بررسی كنيد)درست بودن اتصال، خم شدن پايه ها، شکستگی، اكسيد شدن و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
.47C اتصال كد •
.47D اتصال كد •

بين قطعات 645 و 245.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
مقاومت سنسور را بر روی پايه های 1 و 2 اندازه بگيريد.

مقاومت سنسور بر حسب اهمدماى تقريبى بر حسب درجه سانتى گراد
بين 5400 و 6200بين 0 و5

بين 3700 و 4400بين 11 و 15
بين 2500 و 3000بين 21 و 25
بين 1700 و 2100بين 31 و 35

در صورت لزوم سنسور را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.
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PR003
PR004
PR005
 PR006

فشار چرخ جلو و سمت چپ
فشار چرخ جلويی و سمت راست
فشار چرخ عقبی و سمت راست

فشار چرخ عقب و سمت چپ

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
اين عيب يابی را پس از شناسايی اختالف در مقادير نمايش داده شده پارامتر انجام دهيد.

وقتی ارتباط برقرار شد، مقدار پيش فرض پارامترها نمايش داده می شود ) 0 بار(. با ايجاد نشتی يا انجام تست جاده ای سطح فشار هر 
شير را به فشار واقعی كه در حين عمليات عيب يابی بوسيله سنسورها اندازه گيری شده است، برسانيد.

درتمام موارد، مقايسه كنيد كه فشارهای نمايش داده شده در ابزار عيب يابی به فشار خوانده شده بر روی گيج فشار يکی باشد )تا 
.)0.2bar حدود

اگر مقادير خوانده شده مطابقت ندارند، دو حالت وجود دارد:
اولين مورد: پارامترها هنوز مقدار 0 بار را نشان می دهند.

اين بدان معناست كه كدهای شير چرخ با مقادير برنامه ريزی شده در UCH مطابقت ندارند. )وقتی UCH كدهای شير را دريافت 
می كند، آنها را نمی شناسد زيرا با كدهايی كه در UCH برنامه ريزی شد ه اند يکسان نيستند(. برای حل اين مشکل:

برنامه ريزی را با استفاده از فرمان Sc002 )برنامه ريزی كدهای هر 4 شير( انجام دهيد.
مورد دوم: پارامترهای PR003 تا PR006 مقادير اشتباه را نشان می دهند ) به جز 0 بار(.

اگر فشار تغيير كند، مشکل از شير است. شير معيوب را تعويض كنيد. روند برنامه ريزی را دنبال كنيد : SC002 )به بخش پيکربندی 
و برنامه ريزی مراجعه كنيد(.

پس از برنامه ريزی، عيب يابی را مجددا از ابتدا انجام دهيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی پارامترها
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PR008سرعت خودرو

موردی اعالم نشده استدستورالعمل ها

عيب يابی را بر روی ABS  )به بخش 38C سيستم ترمز ضد قفل مراجعه كنيد( و واحد سوئيچ و مراقبت ) به بخش 87B واحد 
اتصال محفظه سرنشين مراجعه كنيد( انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی پارامترها
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PR009
PR010
PR011

 PR012

فشار پيشنهادی چرخ جلو در دور پايين
فشار پيشنهادی چرخ عقب در دور پايين

فشار پيشنهادی چرخ عقب در دور باال
فشار پيشنهادی چرخ جلو در دور باال

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
 ،UCH اين عيب يابی را پس از دريافت اختالف بين فشار پيشنهادی از طرف سازنده و فشارهای ذخيره شده در

انجام دهيد.
توجه:

ازراهنماى تعميرات Megane II( 364( يا 370 )Scenic II( استفاده كنيد يا به برچسب فشار  چسبيده 
به در قسمت راننده برای بدست آوردن فشارهای پيشنهادی تايرهايی كه به واقع بر روی خودرو نصب شده اند، 

استفاده كنيد.

اگر پس از مقايسه با اطالعات سازنده )از راهنماى تعميرات Megane II( 364( يا 370 )Scenic II( استفاده كنيد(، فشارهای 
پيشنهادی با فشارهای ذخيره شده در UCH  انطباق نداشتند، با استفاده از فرمان VP005 )فشارهای پيشنهادی را وارد كنيد( 

فشارهای پيشنهادی را مجددا برنامه ريزی كنيد ) به بخش پيکربندی  وبرنامه ريزی مراجعه كنيد(.
اگر فشارهای پيشنهادی به درستی وارد نمی شوند، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

بررسی را مجددا از ابتدا انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی پارامترها
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Vdiagپيغام ابزار عيب يابىکد فرمان
AC003چراغ هشدار سيستم ضد سرقت

 V44, V48, V4C,
V4D, V4F, V50

AC004قفل مركزی در
AC005باز كردن قفل مركزی
AC006باز كردن قفل سمت راننده
AC007برف پاک كن شيشه عقب
AC008چراغ های مه شکن جلو
AC009چراغ های مه شکن عقب
AC015چراغ راهنمای دكمه سيستم تهويه مطبوع
AC016RCH* 1 رله
AC017RCH* 2 رله
AC018RCH* 3 رله
AC019چراغ راهنمای محافظ حرارتی عقب
AC020CPE* چراغ راهنمای دكمه
AC021چراغ های داخلی
AC022راهنمای سمت چپ
AC023راهنمای سمت راست
AC024روشنايی كارت خوان
AC025اعتبارسنجی كنترل شيشه يك تماسه/سان روف
AC026روشنايی دكمه استارت
AC027چراغ های زير پا
AC030.)باشد  UPC Vdiag 44 رله  1 شيشه شوی چراغ جلو )تنها اگر
AC031.)باشد  UPC Vdiag 44 رله 2 شيشه شوی چراغ جلو)تنها اگر
AC032تست آنتن خارجی قسمت راننده
AC033تست انتن خارجی قسمت سرنشين
AC034تست آنتن خارجی صندوق
AC036تست آنتن داخلی
AC037عيب يابی آنتن فرستنده
AC076چراغ نمايشگر قفل ايمنی كودک

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

*  CPE: قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه فرمان ها
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Vdiagشرحفرمان هاى ويژه

SC001خواندن كدهای ذخيره شده و مقدار تنظيمی شير

 V44, V48, V4C,
V4D, V4F, V50

SC002برنامه ريزی كدهای 4 شير
SC003زاپاس
SC004UCH برنامه ريزی
SC005بررسی كارت
SC006تخصيص كارت
SC008UCH نوع

SC016قفل ايمنی كودک V4C, V4D, V4F,
V50

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

*  CPE: قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

Vdiagشرحتنظيمات

VP004را وارد كنيد VIN V44, V48, V4C,
V4D, V4F, V50 VP005وارد كردن فشارهای پيشنهادی

VP016غيرفعالسازی حالت ذخيره جديد خودروV4F, V50
 

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – جدول خالصه فرمان ها
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها

AC003چراغ هشدار سيستم ضد سرقت

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
صفحه نشانگرها بايد در صفحه مولتی پلکس موجود باشد.

اين فرمان برای تست كاركرد صحيح چراغ هشدار سيستم ضد سرقت استفاده می شود.
فرمان 10 ثانيه به طول می انجامد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود چراغ نشانگر سيستم ضدسرقت روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتور صفحه نمايشگرها را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
همانطور كه فرمان در حال اجراست، وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 88T از قطعه 427 بررسی كنيد.

اگر ولتاژ صحيح بود، صفحه نمايشگرها را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE2  از UCH را بررسی كنيد .

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 20W بين قطعات 645 و 427.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد.

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد.
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.
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AC004قفل درها و صندوق

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای تست عملکرد رله قفل استفاده می شود.

توجه:
مدار در قسمت راننده با مدار درپوش باک سوخت مشترک است.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

يك يا تعداد بيشتری  از درها با فعال شدن فرمان، قفل نمی شوند.

وضعيت و اتصال كانکتور PP2  از UCH را بررسی كنيد .
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور قفل)های( مشکل دار را بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:
.MAM اتصال كد •

• اتصال كد 87H از قطعه 140.
.MZ اتصال كد •

• اتصال كد 87A از قطعه 139.
.MAN اتصال كد •

• اتصال كد 87G از قطعه 141.
.MAQ اتصال كد •

• اتصال كد 87B از قطعه 138.
.20BC اتصال كد •

• اتصال كد 20BH از قطعه 844.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

AB

اگر مشکلی وجود نداشت:اگر مشکلی وجود داشت:

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC004
ادامه

همانطور كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:
.20BK اتصال كد •

• اتصال كد 20BD برای قطعات 138، 139 و 141.
.20BH اتصال كد •

• اتصال كد 20BH برای قطعات 140 و 844.
اگر ولتاژ 12+  ولت بين قطعات زير وجود دارد، قفل )های( ايراد دار را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.20BC اتصال كد •

• اتصال كد 20BH بين قطعات 645 و 140.
.20BC اتصال كد •

• اتصال كد 20BH بين قطعات 645 و 844.
.20BD اتصال كد •

• اتصال كد 20BK بين قطعات 645 و 138.
.20BD اتصال كد •

• اتصال كد 20BK بين قطعات 645 و 139.
.20BD اتصال كد •

• اتصال كد 20BK بين قطعات 645 و 141.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

B A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC005
AC006

قفل مركزی در  و صندوق
باز كردن قفل سمت راننده

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای تست عملکرد رله قفل استفاده می شود.

توجه:
مدار در قسمت راننده با مدار درپوش باک سوخت مشترک است.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

يك يا تعداد بيشتری  از درها با فعال شدن فرمان، قفل گشايی نمی شوند.

وضعيت و اتصال كانکتور PP2  از UCH را بررسی كنيد .
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور قفل)های( مشکل دار را بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:
.MAM اتصال كد •

• اتصال كد 87H از قطعه 140.
.MZ اتصال كد •

• اتصال كد 87A از قطعه 139.
.MAN اتصال كد •

• اتصال كد 87G از قطعه 141.
.MAQ اتصال كد •

• اتصال كد 87B از قطعه 138.
.20BC اتصال كد •

• اتصال كد 20BH از قطعه 844.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

AB

اگر مشکلی وجود نداشت:اگر مشکلی وجود داشت:

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC005
AC006

ادامه

همانطور كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:
.20BK اتصال كد •

• اتصال كد 20BD برای قطعات 138، 139 و 141.
.20BH اتصال كد •

• اتصال كد 20BH برای قطعات 140 و 844.
اگر ولتاژ 12+  ولت بين قطعات زير وجود دارد، قفل )های( ايراد دار را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.20BC اتصال كد •

• اتصال كد 20BH بين قطعات 645 و 140.
.20BC اتصال كد •

• اتصال كد 20BH بين قطعات 645 و 844.
.20BD اتصال كد •

• اتصال كد 20BK بين قطعات 645 و 138.
.20BD اتصال كد •

• اتصال كد 20BK بين قطعات 645 و 139.
.20BD اتصال كد •

• اتصال كد 20BK بين قطعات 645 و 141.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

B A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC007برف پاک كن شيشه عقب

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

برف پاک كن شيشه عقب با فعال شدن فرمان كار نمی كند.

وضعيت و اتصال كانکتور موتور برف پاک كن شيشه عقب را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ از قطعه 211 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 36A از قطعه 211 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد .

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.36A اتصال كد •

• اتصال كد 36C بين قطعات  645 و 211.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC008چراغ های مه شکن جلو

دستورالعمل ها

موارد زير را بررسى کنيد:
- وضعيت و اتصال فيوز چراغ های مه شکن جلو،

- وضعيت چراغ ها.
در صورت لزوم چراغ ها را تعويض كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

برف پاک كن شيشه عقب با فعال شدن فرمان كار نمی كند.

وضعيت و اتصال كانکتور PPA از UCH )برای Vdiag 44(  يا كانکتور AN از UPC )برای Vdiag 48 يا باالتر( را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتورهای چراغ را بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال R9 بررسی كنيدو  وسپس وضعيت اتصاالت كانکتورهای چراغ را كنترل كنيد
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی كانکتورهای  چراغ مه شکن كه با فرمان AC004  كنترل می شوند، بررسی كنيد.

اگر ولتاژ 12+ ولت بر روی كانکتورها وجود داشت، چراغ )ها( را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 8F بين قطعات 176 و 1337.
• اتصال كد 8E بين قطعات 177  و 1337.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. خطاهای ديگر را برطرف كنيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC009چراغ های مه شکن عقب

دستورالعمل ها
موارد زير را بررسى کنيد:

اين فرمان برای تست عملکرد چراغ های مه شکن عقب استفاده 
چراغها را بررسی كنيد.می شود.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

خودرو با  فرمان سمت چپ

وضعيت و اتصال كانکتور را برای هر كدام از چراغ های عقب بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ  از قطعه 173 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 9P از قطعه 173 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، مجددا المپ ها را بررسی كنيد. اگر هنوز كار نمی كنند، المپ عقب را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PP3 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 9P بين قطعات 645 و 173.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC009
ادامه

خودرو با  فرمان سمت راست

وضعيت و اتصال كانکتور را برای هر كدام از چراغ های عقب بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAQ  از قطعه 172 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 9P از قطعه 172 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، مجددا المپ ها را بررسی كنيد. اگر هنوز كار نمی كنند، المپ عقب را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PP3 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 9P بين قطعات 645 و 173.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC015چراغ راهنمای دكمه سيستم تهويه مطبوع
تنها برای سيستم تهويه مطبوع دستی

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای تست عملکرد چراغ نمايشگر سيستم تهويه مطبوع استفاده می شود.

سوئيچ باز را انجام دهيد ، و كنترل پنل سيستم تهويه مطبوع بايد روشن شود.
فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ راهنما روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتور كنترل پنل بخاری را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال NAM  از قطعه 316 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 38ES از قطعه 316 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، كنترل پنل را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 38ES بين قطعات 645 و 319.
• اتصال كد NAM بين قطعه 319 و بدنه.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC016RCH* 1 رله

دستورالعمل ها

بررسى کنيد که خودرو به مقاومتهاى گرمكن محفظه سرنشين مجهز باشد.
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان برای تست عملکرد مقاومت های گرمکن محفظه سرنشين استفاده می شود.
فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

قطعه  از   NAM اتصال  روی  بر  را  بدنه  ولتاژ  وجود 
1113 بررسی كنيد.

تعميرات  و وجود روش  اتصال  داشتن  ايراد  در صورت 
سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى 
در  كنيد،  تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات 

غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت 
را بر روی اتصال 38LL از قطعه 1113 بررسی كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BP9 از قطعه 
1067 بررسی كنيد.

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

 MAK و   38LL اتصاالت  بين  مقاومت  كه  كنيد  بررسی 
)پايه 2( و بين اتصاالت 38LL و MAK )پايه 4( از قطعه 
1113 ، بی نهايت باشد. در صورت وجود خطا، مقاومت های 

گرمکن محفظه سرنشين را تعويض كنيد.

پيوستگی  وعايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 38LL بين قطعات 1067 و 1113.

)به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
تعميرات  براى  احتياطات الزم  الكتريكى، سيم کشى: 
اين صورت  تعمير كنيد، در غير  را  اتصاالت  مراجعه كنيد.( 

سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

خير

خير

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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ادامه

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ بدنه را بر 
روی اتصال 38JU از قطعه 1067 بررسی كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال AP43 از قطعه 
1067 بررسی كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

بله

بله

بله

بله

خير

خير

A

B

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ بدنه را بر روی 
اتصال 38JU بين قطعات 645 و 1067 بررسی كنيد.

بررسی كنيد كه فيوز تغذيه توان F5F ( 7.5  آمپری( در 
وضعيت مناسب و به صورت صحيح نصب شده باشد.

در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 38JU بين قطعات 1067 و 645.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 
احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى  سيم  تعميرات   ،6015A
الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين 

صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد AP43 بين قطعات 1067 و 1337.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 
احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى  سيم  تعميرات   ،6015A
الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين 

صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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ادامه2

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ بدنه را بر 
روی اتصال 38JU از قطعه 1067 بررسی كنيد.

اگر ولتاژ صحيح بود، رله را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 38JU بين قطعات 1067 و 645.

)به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
تعميرات  براى  احتياطات الزم  الكتريكى، سيم کشى: 
اين صورت  تعمير كنيد، در غير  را  اتصاالت  مراجعه كنيد.( 

سيم كشی را تعويض كنيد.

خير

B

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

26887B-

AC017RCH* 2 رله

دستورالعمل ها

بررسى کنيد که خودرو به مقاومتهاى گرمكن محفظه سرنشين مجهز باشد.
نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان برای تست عملکرد مقاومت های گرمکن محفظه سرنشين استفاده می شود.
فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

قطعه  از   MAK اتصال  روی  بر  را  بدنه  ولتاژ  وجود 
1113 بررسی كنيد. 

تعميرات  و وجود روش  اتصال  داشتن  ايراد  در صورت 
سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى 
در  كنيد،  تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات 

غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت 
را بر روی اتصال 38LM از قطعه 1113 بررسی كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 38LM از قطعه 
1068 بررسی كنيد.

*RCH: مقاومت گرمکن محفظه سرنشين

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

38LM )پايه 1) و  اتصاالت  بررسی كنيد كه مقاومت بين 
 MAK 38 )پايه 5( وLM پايه 2) و بين اتصاالت( MAK
)پايه 4( از قطعه 1113 ، بی نهايت باشد. در صورت وجود 
خطا، مقاومت های گرمکن محفظه سرنشين را تعويض كنيد.

پيوستگی  وعايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 38LM بين قطعات 1068 و 1113.

)به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
تعميرات  براى  احتياطات الزم  الكتريكى، سيم کشى: 
اين صورت  تعمير كنيد، در غير  را  اتصاالت  مراجعه كنيد.( 

سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

خير

خير

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ بدنه را بر 
روی اتصال 38JV  از قطعه 1067 بررسی كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BP91 از قطعه 
1067 بررسی كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

بله

بله

بله

بله

خير

خير

A

B

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ بدنه را بر روی 
اتصال 38JV  بين قطعات 645 و 1068 بررسی كنيد.

بررسی كنيد كه فيوز F9 بر روی برد فيوز منبع تغذيه در 
وضعيت مناسب و به صورت صحيح نصب شده باشد.

در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 38JV  بين قطعات 1068 و 645.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 
احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى  سيم  تعميرات   ،6015A
الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين 

صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد BP91 بين قطعات1068  و 777.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 
احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى  سيم  تعميرات   ،6015A
الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين 

صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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را  بدنه  ولتاژ  اجرا می شود، وجود  فرمان  در حالی كه 
بر روی اتصال AP43  از قطعه 1068 بررسی كنيد.

اگر ولتاژ صحيح بود، رله را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد AP43  بين قطعات 1068 و 1337.

)به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
تعميرات  براى  احتياطات الزم  الكتريكى، سيم کشى: 
اين صورت  تعمير كنيد، در غير  را  اتصاالت  مراجعه كنيد.( 

سيم كشی را تعويض كنيد.

خير

B

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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چراغ راهنمای محافظ حرارتی عقب

مختص سيستم های با كنترا آب و هوا

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای تست عملکرد چراغ نمايشگر محافظ حرارتی عقب استفاده می شود.

سوئيچ باز را انجام دهيد.
فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ نمايشگر محافظ حرارتی عقب روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتور كنترل پنل بخاری را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال NAM  از قطعه 319 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 15A  از قطعه 316 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، كنترل پنل را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 15A بين قطعات 645 و 319.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC020CPE *چراغ راهنمای دكمه

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان برای بررسی آن است كه دكمه منبع تغذيه داشته باشد.
فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ دكمه قفل مركزی در روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتور دكمه قفل مركزی در را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال NAM  از قطعه 1391 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 20M از قطعه 1391 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، كنترل پنل را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

.20M اتصال كد •
• اتصال كد 20AW بين قطعات 645 و 1391.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
*  CPE: قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC021چراغ های داخلی

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان برای بررسی عملکرد چراغ های داخلی است.
چراغ ها را بررسی كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ های داخلی روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتور چراغ های داخلی را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال NAM  از قطعات  213 و 300 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT از قطعات 213 و 300 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، كنترل پنل را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

.13E اتصال كد •
بين قطعات 645 و 213.
بين قطعات 645 و 300.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC022راهنمای سمت چپ

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای بررسی عملکرد چراغ راهنما است.

سوئيچ باز را انجام دهيد.
چراغ ها را بررسی كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ های داخلی روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتورهای چراغ جلو سمت چپ، چشمك زن چپ و چراغ عقب سمت چپ را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:

. MAS اتصال كد •
بين قطعه 227 و بدنه.
بين قطعه 268 و بدنه.

• اتصال كد MZ بين قطعه 173 و بدنه.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت زيربررسی كنيد:

.64C اتصال كد •
بين قطعات 227 و بدنه.
بين قطعات 173 و بدنه.

• اتصال كد 64V بين قطعه 268 و بدنه.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، مجددا چراغ ها را بررسی كنيد واگر همچنان روشن نيستند چراغ )های( عقب را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتورPP3 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.64C اتصال كد •

بين قطعات 645 و 173.

بين قطعات 645 و 227.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC023راهنمای سمت راست

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای بررسی عملکرد چراغ راهنما است.

سوئيچ باز را انجام دهيد.
چراغ ها را بررسی كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ های داخلی روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتورهای چراغ جلو سمت چپ، چشمك زن چپ و چراغ عقب سمت چپ را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:

. MAS اتصال كد •
بين قطعه 227 و بدنه.
بين قطعه 268 و بدنه.

• اتصال كد MZ بين قطعه 173 و بدنه.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت زيربررسی كنيد:

.64C اتصال كد •
بين قطعات 227 و بدنه.
بين قطعات 173 و بدنه.

• اتصال كد 64V بين قطعه 268 و بدنه.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، مجددا چراغ ها را بررسی كنيد واگر همچنان روشن نيستند چراغ )های( عقب را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتورPP3 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.64C اتصال كد •

بين قطعات 645 و 172.

بين قطعات 645 و 226.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC024چراغ كارت خوان

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان برای تست عملکرد كارت خوان است.
فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان فعال است، چراغ كارت خوان روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتور كارت خوان را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال NAM از قطعه 1088 بررسی كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE2 از UCH را بررسی كنيد.
فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى 
تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را 

تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 26BK بين قطعات 645 و 1082

فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى 
تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را 

تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

A

اگر درست است:
اگر مشکل دارد:

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 26BC از قطعه 1082  بررسی كنيد.
اگر ولتاژ درست است، كارت خوان راتعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 26BC بين قطعات 645 و 1082.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC025اعتبارسنجی كنترل شيشه يك تماسه/سان روف

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان می تواند عملکرد موتورهای شيشه الکتريکی را پس از تعويض UCH يا كاهش توان به صورت بی 
ضرر، فعال سازد.

فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ های راهنما روشن نمی شود.

پس از فعالسازی، وضعيت ET087 )اعتبار سنجی سان روف/شيشه يك تماسه( را برای تاييد تغيير وضعيت بخوانيد.
در صورت وجود ايراد، رونئ عيب يابی را برای اين كد وضعيت مطالعه كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال NAM از قطعه 1088 بررسی كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC026روشنايی دكمه استارت

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای بررسی عملکرد دكمه استارت است.

فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ دكمه روشن نمی شود .

اتصال كانکتور دكمه استارت را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM از قطعه 1087 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ +12 ولت را بر روی اتصال 26M از قطعه 1087 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، دكمه استارت را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ولتاژ صحيح است، مجددا چراغ ها را بررسی كنيد واگر همچنان روشن نيستند چراغ )های( عقب را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 26M بين قطعات 645 و 1082.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC027چراغ های زيرپا

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان برای تست عملکرد چراغ های كف/زير پا استفاده می شود.
چراغ ها را بررسی كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان فعال است، چراغ كارت خوان روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتورهای روشنايی زير پا را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT2 از قطعات 1118، 1119، 1120 و 1121 بررسی كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد.
فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى 
تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را 

تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

. BPT2 اتصال كد •
بين قطعات 645 و 1118.
بين قطعات 645 و 1119.
بين قطعات 645 و 1120.
بين قطعات 645 و 1121.

فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى 
تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را 

تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

A

اگر درست است:
اگر مشکل دارد:

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 13AC بين قطعات 1118، 1119، 1120 و 1121 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PP3 از UCH را بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
.13C اتصال كد •

بين قطعات 645 و 1118.

بين قطعات 645 و 1119.

بين قطعات 645 و 1120.

بين قطعات 645 و 1121.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC030رله 1 شيشه شوی چراغ جلو
 )تنها اگر  UPC Vdiag 44  باشد(.

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان برای تست عملکرد شيشه شوی 1 چراغ جلو استفاده می شود.
فرمان مدت 3 ثانيه به طول می انجامد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور رله شيشه شوی 1 چراغ جلو را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAS از قطعه 753 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 39A بين قطعات 753 و 219.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر همه چيز درست بود، رله را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

عيب يابی را برای فرمان AC031 )رله شيشه 
شوی 2 چراغ جلو( انجام دهيد.

 39C 39 وA وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصاالت
از قطعه 219 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ بدنه وجود دارد؟

در حالی كه فرمان اجرا می شود وجود ولتاژ 12+ 
ولت را بر روی اتصال 39A از قطعه 219 بررسی 

كنيد.
آيا ولتاژ 12+ ولت وجود دارد؟

پمپ شيشه شوی چراغ جلو را تعويض كنيد.

A
بله

بله

خير

بر روی اتصال 39C وجود ندارد

بر روی اتصال 39C وجود ندارد

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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وضعيت و اتصال رله 1 شيشه شوی چراغ جلو را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BP32 و 39G از قطعه 753 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 39G از قطعه 753 بررسی كنيد.
آيا ولتاژ بدنه وجود دارد؟

وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد.
 ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
مراجعه  تعميرات  براى  احتياطات الزم  الكتريكى، سيم کشى:  تعميرات سيم کشى 

كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد SP2 بين قطعات 753 و 260.
 ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
مراجعه  تعميرات  براى  احتياطات الزم  الكتريكى، سيم کشى:  تعميرات سيم کشى 

كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پيوستگی و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 39A بين قطعات 7053 و 219.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر همه چيز درست است، رله را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

A

بله

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC031رله 2 شيشه شوی چراغ جلو
 )تنها اگر  UPC Vdiag 44  باشد(.

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
ااين فرمان برای تست عملکرد شيشه شوی2  چراغ جلو و يا در صورتی كه خودرو مجهز به يکی از عملکردهای 

زير باشد، برای قفل كردن داشبورد استفاده می شود:
اين فرمان تنها برای UPC Vdiag 44 فعال است )به بخش عملکرد سيستم مراجعه كنيد(.

فرمان مدت 3 ثانيه به طول می انجامد.
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

عيب يابی را برای فرمان AC030 )رله شيشه 
شوی 1 چراغ جلو( انجام دهيد.

 39C 39 وA وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصاالت
از قطعه 219 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ بدنه وجود دارد؟

در حالی كه فرمان اجرا می شود وجود ولتاژ 12+ 
ولت را بر روی اتصال 39A از قطعه 219 بررسی 

كنيد.
آيا ولتاژ 12+ ولت وجود دارد؟

پمپ شيشه شوی چراغ جلو را تعويض كنيد.

A B
بله

بله

خير

رله شيشه شوی 2 چراغ جلو

بر روی اتصال 39C وجود ندارد

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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وضعيت و اتصال رله 2 شيشه شوی چراغ جلو را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAS از قطعه 1338 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 39C بين قطعات 219 و 1338.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر همه چيز درست است، رله را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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وضعيت و اتصال رله 2 شيشه شوی چراغ جلو را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BP32 و 39H از قطعه 1338  بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

در حالی كه فرمان اجرا می شود، وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 39H از قطعه 1338  بررسی كنيد.
آيا ولتاژ بدنه وجود دارد؟

وضعيت و اتصال كانکتور PE3 از UCH را بررسی كنيد.
 ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
مراجعه  تعميرات  براى  احتياطات الزم  الكتريكى، سيم کشى:  تعميرات سيم کشى 

كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 39H بين قطعات 645 و 1338.
 ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
مراجعه  تعميرات  براى  احتياطات الزم  الكتريكى، سيم کشى:  تعميرات سيم کشى 

كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پيوستگی و عايقکاری اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 39C بين قطعات 219 و 1338. 

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر همه چيز درست است، رله را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

A

بله

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC031
ادامه3

قفل كردن داشبورد

اگر پس از فرمان AC031، قفل داشبورد باز نشود:
ضمن اجرای فرمان AC031 )رله شيشه شوی 2 چراغ جلو(، وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال 20BL از قطعه 1490 بررسی 

كنيد. اگر ولتاژ 12+ ولت وجود ندارد، اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 20BL بين قطعات 64 و 1490.

اگر ولتاژ 12+ ولت وجود دارد، اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 20BC بين قطعات 645 و 1490.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC032تست آنتن خارجی قسمت راننده

دستورالعمل ها

از عدم وجود  آنتن فرستنده( جهت اطمينان  يابی  AC037 )عيب  اين فرمان، اجرای فرمان  از اجرای  قبل 
هرگونه خطای مربوط به آنتن ها، ضروری است.

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای بررسی هندزفری در نواحی اطراف خودرو و عملکردها استفاده می شود، حتی اگر كارت هندزی 

فری متعلق به خودرو نباشد.
ويژگى خاص:

اين فرمان برای بررسی عملکرد صحيح آنتن های خارجی سمت راننده است.
اين فرمان برای مدت 1 دقيقه به طول می انجامد.

چشمك زدن كارت خوان را ببينيد.
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

در جلو

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را به 12+ ولت و بدنه بررسی كنيد:
.26AA اتصال كد •

• اتصال كد 26AB بين قطعات 645 و 1374.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC032
ادامه

در عقب اگر فرمان LC122 )آنتن دسترسی عقب =  همراه با( باشد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را به 12+ ولت و بدنه بررسی كنيد:
.26AG اتصال كد •

• اتصال كد 26AH بين قطعات 645 و 1376.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC033تست آنتن خارجی قسمت سرنشين

دستورالعمل ها

از عدم وجود  آنتن فرستنده( جهت اطمينان  يابی  AC037 )عيب  اين فرمان، اجرای فرمان  از اجرای  قبل 
هرگونه خطای مربوط به آنتن ها، ضروری است.

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای بررسی هندزفری در نواحی اطراف خودرو و عملکردها استفاده می شود، حتی اگر كارت هندزی 

فری متعلق به خودرو نباشد.
ويژگى خاص:

اين فرمان برای بررسی عملکرد صحيح آنتن های خارجی سمت سرنشين  است.
اين فرمان برای مدت 1 دقيقه به طول می انجامد.

چشمك زدن كارت خوان را ببينيد.

در جلو

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را به 12+ ولت و بدنه بررسی كنيد:
.26AC اتصال كد •

• اتصال كد 26AD بين قطعات 645 و 1375.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC033
ادامه

در عقب اگر فرمان LC122 )آنتن دسترسی عقب =  همراه با( باشد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را به 12+ ولت و بدنه بررسی كنيد:
.26AK اتصال كد •

• اتصال كد 26AL بين قطعات 645 و 1377.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC034تست آنتن خارجی صندوق

دستورالعمل ها

از عدم وجود  آنتن فرستنده( جهت اطمينان  يابی  AC037 )عيب  اين فرمان، اجرای فرمان  از اجرای  قبل 
هرگونه خطای مربوط به آنتن ها، ضروری است.

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای بررسی هندزفری در نواحی اطراف خودرو و عملکردها استفاده می شود، حتی اگر كارت هندزی 

فری متعلق به خودرو نباشد.
ويژگى خاص:

اين فرمان برای بررسی عملکرد صحيح آنتن های خارجی در قسمت صندوق است.
اين فرمان برای مدت 1 دقيقه به طول می انجامد.

چشمك زدن كارت خوان را ببينيد.
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را به 12+ ولت و بدنه بررسی كنيد:
.26AM اتصال كد •

• اتصال كد 26AN بين قطعات 645 و 1378.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC036تست آنتن داخلی

دستورالعمل ها

از عدم وجود  آنتن فرستنده( جهت اطمينان  يابی  AC037 )عيب  اين فرمان، اجرای فرمان  از اجرای  قبل 
هرگونه خطای مربوط به آنتن ها، ضروری است.

نبايد هيچ خطايی موجود يا ذخيره شده باشد.
اين فرمان برای بررسی هندزفری در نواحی اطراف خودرو و عملکردها استفاده می شود، حتی اگر كارت هندزی 

فری متعلق به خودرو نباشد.
ويژگى خاص:

اين فرمان برای بررسی عملکرد صحيح آنتن های داخلی است.
اين فرمان برای مدت 1 دقيقه به طول می انجامد.

چشمك زدن كارت خوان را ببينيد.
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

آنتن داخلی جلو

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را به 12+ ولت و بدنه بررسی كنيد:
.26AT اتصال كد •

• اتصال كد 26AU بين قطعات 645 و 1396.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت لزوم انتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC036
ادامه1

آنتن داخلی صندوق

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را به 12+ ولت و بدنه بررسی كنيد:
.26AV اتصال كد •
26AW اتصال كد •

بين قطعات 645 و 1397 بررسی كنيد. 
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC036
ادامه2

آنتن داخلی مركزی

وضعيت و اتصال كانکتور آنتن را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وضعيت و اتصال كانکتور PE3  از UCH را بررسی كنيد )خم شدن پايه ها، شکستگی و غيره(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را به 12+ ولت و بدنه بررسی كنيد:
.26AX اتصال كد •
26AY اتصال كد •

بين قطعات 645 و 1398 بررسی كنيد. 
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
در صورت لزوم آنتن را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC037عيب يابی آنتن فرستنده

دستورالعمل ها

نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.
ويژگى خاص:

اين فرمان برای اجرای عيب يابی بر روی آنتن های فرستنده داخلی و خارجی از نظر وجود  مدار باز يا اتصال 
كوتاه به 12+ ولت، استفاده می شود.

اين فرمان برای مدت 1 دقيقه به طول می انجامد.
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

پس از فعال كردن فرمان، عيب يابی را انجام دهيد.
اگر يك )يا تعداد بيشتری( از خطا )ها( ی مربوط به آنتن ها ظاهر شد)ند(، به قسمت بررسی كد اين خطا)ها( مراجعه كنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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AC076چراغ نمايشگر قفل ايمنی كودک

دستورالعمل ها
نبايد هيچ خطايى موجود يا ذخيره شده باشد.

اين فرمان برای تست عملکرد چراغ نمايشگر قفل ايمنی كودک استفاده می شود.
فرمان مدت 7 ثانيه به طول می انجامد. 

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وقتی فرمان اجرا می شود، چراغ نمايشگر قفل ايمنی روشن نمی شود.

وضعيت و اتصال كانکتور كليد قفل ايمنی كودک را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BPT  از قطعه 135 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
عايقکاری و پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 20T بين قطعات 645 و 135.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – بررسی فرمان ها
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نظر مشتری

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

ارتباط با واحد کنترل الكترونيكى موتور برقرار نيست

روشنايى

ALP2                                                                                  چراغ های مه شکن عقب كار نمی كنند

ALP1                                                                 

ALP3                                                                                               راهنمای راست كار نمی كند

ALP4                                                                                                 راهنمای چپ كار نمی كند

ALP5                                                         )چراغ های جانبی كار نمی كنند )چراغ ها بدون المپ زنون

ALP6                                                           )چراغ های شناور كار نميکنند )چراغ ها بدون المپ زنون

ALP7                                                            )چراغ های اصلی كار نميکنند )چراغ ها بدون المپ زنون

ALP8                                                                                  چراغ های مه شکن جلو كار نمی كنند
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واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نظر مشتری

ALP1                                                                 

برف پاک کن ها،  شيشه شوى ها

ALP9                                                                                  برف پاک كن شيشه عقب كار نمی كند

ALP10                                                          موقعيت توقف ثابتی برای برف پاک كن عقب وجود ندارد

ALP11                                                            موقعيت توقف ثابتی برای برف پاک كن جلو وجود ندارد

ALP12                                                                                 برف پاک كن شيشه جلو كار نمی كند

ALP13                                                                   شيشه شوی شيشه های جلو و عقب كار نمی كند

                       )UPC Vdiag 44 شيشه شوی های چراغ جلو كار نمی كنند )تنها برای ALP14 
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شيشه هاى الكتريكى

شيشه سمت سرنشين كار نمی كند 
  ALP15                                                                     )شيشه های الکتريکی قسمت راننده و سرنشين(

شيشه سمت سرنشين كار نمی كند 
ALP16                                                       )شيشه های الکتريکی يك تماسه قسمت راننده و سرنشين(

شيشه سمت سرنشين كار نمی كند
ALP17                                               )شيشه يك تماسه سمت راننده و شيشه های الکتريکی سرنشين( 

شيشه سمت راننده كار نمی كند
ALP18                                                                     )شيشه های الکتريکی قسمت راننده و سرنشين(

شيشه سمت راننده كار نمی كند
ALP19                                                       )شيشه های الکتريکی يك تماسه قسمت راننده و سرنشين(

شيشه سمت راننده كار نمی كند
ALP20                                                )شيشه يك تماسه سمت راننده و شيشه های الکتريکی سرنشين(

شيشه سمت چپ عقب كار نمی كند
ALP21                                                                              )شيشه های الکتريکی يك تماسه عقب (

شيشه سمت راست عقب كار نمی كند
ALP22                                                                              )شيشه های الکتريکی يك تماسه عقب (

شيشه ها كار نمی كنند
ALP23                                                                     )شيشه های الکتريکی قسمت راننده و سرنشين(

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نظر مشتری
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شيشه هاى الكتريكى

  ALP24                                                                                          سان روف بازو  بسته نمی شود

ALP25                                                                 موقعيت باز شدن 1، 2 يا 3 سان روف كار نمی كند

سان روف به سختی بسته می شود يا 
ALP26                                           بدون وجود مانع مشخصی عملکرد جلوگيری از بستن فعال شده است

ALP27                                               خطای قفل كردن/باز كردن قفل در عقب با استفاده از دكمه كارت

ALP28                                              خطای قفل كردن/باز كردن قفل در عقب با استفاد ه از دكمه كارت

ALP29                                                         )خطای باز كردن صندوق )عملکرد هندزفری كاز نمی كند

ALP30                                                   )خطای باز كردن شيشه عقب )عملکرد هندز فری كار نمی كند

ALP31                                                                 خطای قفل كردن/باز كردن قفل درپوش باک بنزين

ALP32                                                                              خطای باز كردن قفل در حالت هندز فری

ALP33                                                                                 خطای قفل كردن در حالت هندز فری

ALP34                                                                   خطای باز كردن قفل صندوق در حالت هندز فری

ALP35                                                                    خطای باز كردن شيشه عقب در حالت هندز فری

ALP36                                                     خطای قفل كردن/باز كردن قفل يك يا تعداد بيشتری از درها

                                      )RAID*( خطای عملکرد ابزار ضد اختالل رنو

ALP38                                                                         شيشه پس از دو بارقفل شدن بسته نمی شود

* RAID: ابزار ضد اختالل رنو

 ALP37 

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نظر مشتری

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

30487B-

خطاهاى ذخيره شده استارت و ضدسرقت

  ALP39                                                                                        تغذيه متعلقات صورت نمی گيرد

ALP40                                                                                       سوئيچ باز اجباری انجام نمی شود

خودرو استارت نمی خورد و سوئيچ باز انجام نمی شود،
ALP41                                                                                        كارت درون كارت خوان قرار دارد

خودرو استارت نمی خورد و سوئيچ باز در حالت هندزفری كار نمی كند
ALP42                                                                اما وقتی كارت در كارت خوان قرار دارد، كار می كند

ALP43                                                         خودرو استارت نمی خورد و وارد حالت سوئيچ باز می شود

استارتر برای مدت كوتاهی كار می كند اما
ALP44                                                         خودرو استارت نمی خورد و وارد حالت سوئيچ باز می شود

ALP45                                                                                امکان خاموش كردن موتور وجود ندارد

ALP46                                                                                           قفل ستون فرمان كار نمی كند

ALP47                                                                                          قفل ستون فرمان باز نمی شود

ALP48                                                                                                   استارت خوردن نامنظم

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نظر مشتری
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آينه هاى درها

تغذيه

ALP49                                  آينه يك يا هر دو در به سمت داخل يا خارج جمع نمی شود

ALP51                                  آينه يك يا هر دو در به سمت داخل يا خارج جمع نمی شود

ALP50                                                                     يکی از دو آينه تنظيم نمی شود

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نظر مشتری
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بازبينى فشار تاير

پيغام )فشار تاير را تنظيم كنيد( ظاهر می شود
  ALP52                                                               )چرخ مربوط بر روی صفحه نمايشگر روشن می شود(

پيغام )فشار تاير را تنظيم كنيد( ظاهر می شود
ALP53                                                                    )2 چرخ  بر روی صفحه نمايشگر روشن می شود(

پيغام )خطای سنسور تاير( ظاهر می شود
ALP54                                                                                  )چراغ هشدار چرخ خاموش می شود(

پيغام )خطای سنسور تاير( ظاهر می شود
ALP55                                                                )چراغ های هشدار هر چهار چرخ خاموش می شوند(

پيغام )پنچری: چرخ را تعويض كنيد( ظاهر می شود
ALP56                                                               )چرخ مربوط بر روی صفحه نمايشگر روشن می شود(

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نظر مشتری
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ALP1ارتباط با واحد کنترل الكترونيكى موتور برقرار نيست

دستورالعمل ها

نوضعيت اتصاالت باتری را بررسی كنيد.
وضعيت فيوزهای قدرت را بر روی ترمينال مثبت باتری بررسی كنيد.

ولتاژ باتری را بررسی كنيد.
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

پس از انجام تعميرات
يك بار ديگر عيب يابی را انجام دهيد. 

خطاهای ذخيره شده را پاک كنيد. 
خطاهای ديگر را برطرف كنيد.

به نمودار ALP1 مراجعه كنيد )بخش 88B، مولتی 
پلکس را ببينيد(.

آيا خطا برطرف شد؟
هيچ گونه تماس يا سطح تغذيه ديگری وجود دارد؟

به بخش بررسی خطاها، خراب 
بودن شبکه مولتی پلکس مراجعه 
كنيد )بخش 88B، مولتی پلکس 

را ببينيد(.

پمپ شيشه شوی چراغ جلو را تعويض كنيد.

A

بله

بله

بله

خير

خير

خير

عملکرد قفل كردن/باز كردن قفل را انجام 
دهيد.

آيا اين عملکرد كار می كند؟

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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را  باتری  به  مربوط  فيوزهای  و  دار  اتصاالت مشکل 
تعمير كنيد. رله محفظه سرنشين و جعبه های فيوز 

و صفحه فيوز تغذيه توان را بررسی كنيد.

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

خيربله

ALP1
ادامه

وضعيت و اتصال كانکتور PE1 از UCH را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAM كانکتور PP3 از قطعه 645 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت زير از كانکتور PP1 بررسی كنيد:
• اتصال كد BPS1 قطعه 645.
• اتصال كد BP77 قطعه 645.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.آيا منايع تغذيه 

صحيح هستند؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP1چراغ هاى مه شكن عقب کار نمى کنند

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

چراغ ها را تعويض كنيد.

بررسی كد وضعيت AC009 )چراغ مه شکن عقب( 
را انجام دهيد.

از چراغ مه  )استفاده   ET082 بررسی كد وضعيت 
شکن عقب( را انجام دهيد.

چراغ ها را بررسی كنيد.
آيا چراغ ها در وضعيت مناسبی هستند؟

فرمان AC009 )چراغ های مه شکن عقب( را اجرا 
كنيد.

آيا چراغ روشن می شود؟

كانکتورهای UCH را بررسی كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وضعيت ET082 )استفاده از چراغ های مه شکن 
عقب( را ضمن استفاده از دسته كنترلی روشنايی 

بررسی كنيد.
آيا وضعيت ET082 موجود است؟

بله

بله

بله

خير

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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ALP3راهنماى راست کار نمى کند

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

چراغ ها را تعويض كنيد.

چراغ  از  )استفاده   ET084 وضعيت   كد  بررسی 
راهنمای راست را انجام دهيد.

بررسی كد فرمان AC023 )چراغ راهنمای راست( 
را انجام دهيد.

بررسی كنيد كه هيچگونه خوردگی بر روی كانکتور 
وجود نداشته باشد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

چراغ ها را بررسی كنيد.
آيا چراغ ها در وضعيت مناسبی هستند؟

وضعيت ET084 )استفاده از چراغ راهنمای 
راست( را ضمن استفاده از دسته كنترلی روشنايی 

بررسی كنيد.
آيا وضعيت ET084 موجود است؟

اجرا  را  راست(  راهنمای  )چراغ   AC023 فرمان 
كنيد.

آيا چراغ روشن می شود؟

كانکتورهای UCH را بررسی كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وجود تغذيه 12+ ولت و بدنه را بر روی كانکتورهای 
 DF012 چراغ بررسی كنيد )بررسی كد خطای

)مدار راهنمای سمت راست( را انجام دهيد(.
آيا تغذيه وجود دارد؟

بله

بله

بله

بله

بله

خير

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

31187B-

ALP4راهنماى چپ کار نمى کند

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

چراغ ها را تعويض كنيد.

چراغ  از  )استفاده   ET083 وضعيت   كد  بررسی 
راهنمای چپ را انجام دهيد.

راهنمای چپ(  )چراغ   AC022 فرمان  كد  بررسی 
را انجام دهيد.

بررسی كنيد كه هيچگونه خوردگی بر روی كانکتور 
وجود نداشته باشد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

چراغ ها را بررسی كنيد.
آيا چراغ ها در وضعيت مناسبی هستند؟

وضعيت ET083 )استفاده از چراغ راهنمای چپ( 
را ضمن استفاده از دسته كنترلی روشنايی بررسی 

كنيد.
آيا وضعيت ET083 موجود است؟

اجرا  را  راست(  راهنمای  )چراغ   AC022 فرمان 
كنيد.

آيا چراغ روشن می شود؟

كانکتورهای UCH را بررسی كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وجود تغذيه 12+ ولت و بدنه را بر روی كانکتورهای 
 DF012 چراغ بررسی كنيد )بررسی كد خطای

)مدار راهنمای سمت راست( را انجام دهيد(.
آيا تغذيه وجود دارد؟

بله

بله

بله

بله

بله

خير

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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ALP5چراغ هاى جانبى کار نمى کنند
 )چراغ ها بدون المپ زنون(

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

چراغ ها را تعويض كنيد.

دسته  )موقعيت   ET081 وضعيت   كد  بررسی 
روشنايی )را انجام دهيد.

بررسی كنيد كه هيچگونه خوردگی بر روی كانکتور 
وجود نداشته باشد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

چراغ ها را بررسی كنيد.
آيا چراغ ها در وضعيت مناسبی هستند؟

وضعيت ET081 )موقعيت دسته روشنايی( را 
بررسی كنيد.

آيا در وضعيت چراغ های جانبی قرار دارد؟

انجام  مراقبت  و  سوئيچ  واحد  روی  بر  را  يابی  عيب 
دهيد.

 MAS و LPD وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصاالت
قطعه 226 بررسی كنيد.

 MAS و LPG وجود تغذيه 12+ ولت رابين اتصاالت
قطعه 270 بررسی كنيد.

آيا تغذيه ها درست هستند؟

بله

بله

بله

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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ALP6
چراغ هاى شناور کار نميكنند 

)چراغ ها بدون المپ زنون(

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

چراغ ها را تعويض كنيد.

دسته  )موقعيت   ET081 وضعيت   كد  بررسی 
روشنايی (را انجام دهيد.

بررسی كنيد كه هيچ گونه خوردگی بر روی كانکتور 
وجود نداشته باشد.

در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

چراغ ها را بررسی كنيد.
آيا چراغ ها در وضعيت مناسبی هستند؟

را  روشنايی(  دسته  )موقعيت   ET081 وضعيت 
بررسی كنيد.

آيا در وضعيت چراغ های جانبی قرار دارد؟

انجام  مراقبت  و  سوئيچ  واحد  روی  بر  را  يابی  عيب 
 F3 و )Vdiag 44 برای( F8C دهيد و فيوزهای
 UPC يا باالتر( را بر روی Vdiag 48 برای( F4 و

بررسی كنيد.

 MAS و PRG وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصاالت
قطعه 270 بررسی كنيد.

 MAS و PRD وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصاالت
قطعه 270 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

بله

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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ALP7
چراغ هاى اصلى کار نميكنند

 )چراغ ها بدون المپ زنون(

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

چراغ ها را تعويض كنيد.

دسته  )موقعيت   ET081 وضعيت   كد  بررسی 
روشنايی (را انجام دهيد.

بررسی كنيد كه هيچ گونه خوردگی بر روی كانکتور 
وجود نداشته باشد.

در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

چراغ ها را بررسی كنيد.
آيا چراغ ها در وضعيت مناسبی هستند؟

را  روشنايی(  دسته  )موقعيت   ET081 وضعيت 
بررسی كنيد.

آيا در وضعيت چراغ های جانبی قرار دارد؟

انجام  مراقبت  و  سوئيچ  واحد  روی  بر  را  يابی  عيب 
 Vdiag )برای   F8B و   F8A فيوزهای  و  دهيد 
44( و F6 و F7 )برای Vdiag 48 يا باالتر( را بر 

روی UPC بررسی كنيد.

قطعه   PRD اتصاالت  بين  را  ولت  ولتاژ 12+  وجود 
226 و اتصال PRG قطعه 227 بررسی كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAS قطعه 226 
و 227 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

بله

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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ALP8
چراغ هاى شناور کار نميكنند 

)چراغ ها بدون المپ زنون(

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بررسی كد وضعيت ET111 )استفاده از چراغ های 
مه شکن جلو( را انجام دهيد.

بررسی كد وضعيت AC008 )چراغ های مه شکن 
جلو( را انجام دهيد.

وضعيت ET111 )استفاده از چراغ های مه شکن 
جلو( را ضمن استفاده از دسته كنترلی روشنايی 

بررسی كنيد.
آيا وضعيت ET111 موجود است؟

كانکتورهای UCH را بررسی كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

فرمان AC008 )چراغ های مه شکن جلو( را اجرا 
كنيد.

آيا چراغ روشن می شود؟

بله

بله

بله

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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ALP9برف پاک كن شيشه عقب كار نمی كند

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بررسی كد وضعيت ET080 )استفاده از برف پاک 
كن عقب( را انجام دهيد.

عيب يابی را بر روی فرمان AC007 )برف پاک كن 
شيشه عقب( انجام دهيد.

وضعيت ET080 )استفاده از برف پاک كن عقب( 
را در حالی كه موقعيت دسته راهنما بر روی برف 

پاک كن عقب است، بررسی كنيد.
آيا وضعيت ET080 موجود است؟

كانکتورهای UCH را بررسی كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

فرمان AC007 )برف پاک كن عقب( را اجرا كنيد.
وجود ولتاژ  12+ ولت را بر روی اتصال زير از قطعه 

211 بررسی كنيد:
.36C اتصال كد •

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال زير از قطعه 211 
بررسی كنيد:

.MZ اتصال كد •
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

بله

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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ALP10موقعيت توقف ثابتی برای برف پاک كن عقب وجود ندارد

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بررسی كد وضعيت ET097 )استفاده از برف پاک 
كن عقب( را انجام دهيد.

وضعيت ET097 )استفاده از برف پاک كن عقب( 
را در حالی كه موقعيت دسته راهنما بر روی برف 

پاک كن عقب است، بررسی كنيد.
آيا وضعيت ET097 موجود است؟

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

بله

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP11موقعيت توقف ثابتی برای برف پاک كن جلو وجود ندارد

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

برف  )موقعيت دسته   ET077 كد وضعيت  بررسی 
پاک كن( را انجام دهيد.

را،   ) كن  پاک  برف  از  )استفاده   ET077 وضعيت 
بررسی كنيد.

آيا وضعيت ET077 موجود است؟

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

بله

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP12برف پاک كن شيشه جلو كار نمی كند

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

وضعيت اتصاالت موتور برف پاک كن شيشه جلو و اتصاالت UPC را بررسی كنيد )در حالی كه باتری قطع است(.
وضعيت اتصاالت و عدم حضور مقاومت مزاحم را بر روی اتصاالت زير بررسی كنيد:

.14L اتصال كد •
.14K اتصال كد •

• اتصال كد 14M بين قطعات 645 و 1337.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAS قطعه 212 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP13شيشه شوی شيشه های جلو و عقب كار نمی كند

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

شيشه شوی جلو

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

شيشه  از  )استفاده   ET078 وضعيت  كد  بررسی 
شوی شيشه جلو( را انجام دهيد.

قطعات  بين  را   16A اتصال  عايقکاری  و  پيوستگی 
677 و 1519 بررسی كنيد.

قطعات  بين  را   24A اتصال  عايقکاری  و  پيوستگی 
677 و 1519 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وضعيت ET078 )استفاده از شيشه شوی شيشه 
جلو( را با جابه جا كردن دسته كنترلی بررسی كنيد.

آيا وضعيت ET078 موجود است؟

شيلنگ ها را بررسی كنيد. اگر همه چيز درست بود، 
پمپ مايع شيشه شوی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

 24A 16 وA وجود تغذيه 12+ ولت را بين اتصاالت
قطعه 677 بررسی كنيد )در حال كار كردن(

آيا تغذيه وجود دارد؟

بله

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP13
ادامه

شيشه شوی عقب

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

شيشه  از  )استفاده   ET079 وضعيت  كد  بررسی 
شوی شيشه عقب( را انجام دهيد.

قطعات  بين  را   16A اتصال  عايقکاری  و  پيوستگی 
677 و 1519 بررسی كنيد.

قطعات  بين  را   24A اتصال  عايقکاری  و  پيوستگی 
677 و 1519 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

شيشه  شوی  شيشه  از  )استفاده   ET079 وضعيت 
عقب( را با جابه جا كردن دسته كنترلی بررسی كنيد.

آيا وضعيت ET079 موجود است؟

شيلنگ ها را بررسی كنيد. اگر همه چيز درست بود، 
پمپ مايع شيشه شوی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

 24A 16 وA وجود تغذيه 12+ ولت را بين اتصاالت
قطعه 677 بررسی كنيد )در حال كار كردن(

آيا تغذيه وجود دارد؟

بله

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP14شيشه شوى هاى چراغ جلو کار نمى کنند
)UPC Vdiag 44 تنها برای( 

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

دسته  )موقعيت   ET081 وضعيت  كد  بررسی 
روشنايی( را بررسی كنيد.

شوی  شيشه  )رله   AC030 فرمان  كدهای  بررسی 
1 چراغ جلو( و AC031 )رله شيشه شوی 2 چراغ 

جلو( را انجام دهيد.

شيشه  از  )استفاده   ET078 وضعيت  كد  بررسی 
شوی شيشه جلو( را بررسی كنيد.

دسته را در موقعيت چراغ های جانبی قرار دهيد و 
بررسی كنيد كه وضعيت ET081 )موقعيت دسته 

روشنايی( بر روی چراغهای جانبی باشد.

فرمان های AC030 )رله شيشه شوی 1 چراغ 
جلو( و AC031 )رله شيشه شوی 2 چراغ جلو( را 

اجرا كنيد.
آيا فرمان ها اجرا می شوند؟

وضعيت لوله ها و دهانه های لوله ها را بررسی كنيد. 
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد

شد،  جا  جابه  كنترلی  دسته  وقتی  كنيد  بررسی 
شيشه  شوی  شيشه  از  )استفاده   ET078 وضعيت 

جلو( موجود باشد.

بله

بله

بله

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP15 شيشه سمت سرنشين کار نمى کند
)شيشه های الکتريکی قسمت راننده و سرنشين(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در قسمت سرنشين : بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و كانکتور آن را قطع 

كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت 22A و MAN قطعه 133 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ ها درست هستند؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

بله

خير

خير

خير

اتصاالت 22D و 22A و اتصاالت 22C و 22B از 
قطعه 133 را موازی كنيد تا شيشه پايين بيايد ) برای 
باال آوردن اتصاالت شنت 22C و 22A و اتصاالت 

22B و MAN قطعه 133(.
آيا شيشه جابجا می شود؟

تعويض  را  راننده  قسمت  الکتريکی  شيشه  سوئيچ 
يا   )MR 364 (Megane IIبخش )به  كنيد 
MR 370 (Scenic II( مكانيک، 87D، شيشه 
جلو  شيشه  باالبر  روف،  الكتريكى-سان  هاى 
مجدد  نصب   – بازکردن   : سرنشين  قسمت  در 

مراجعه كنيد(.

باالبر شيشه قسمت سرنشين را تعويض كنيد
MR 370 ( يا   )MR 364 (Megane IIبخش )به 
Scenic II( مكانيک، 87D، شيشه هاى الكتريكى-
 : سرنشين  قسمت  در  جلو  شيشه  باالبر  روف،  سان 

بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش 
 MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 
87D، شيشه هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در 

قسمت سرنشين : بازکردن – نصب مجدد  مراجعه كنيد(.
اتصال   21C را با اتصاالت 22A و 22D قطعه 1512 موازی كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را مجددا بر روی اتصاالت 22A و MAN قطعه 

133 بررسی كکنيد.
آيا ولتاژ ها درست هستند؟

A

B

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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خيربله

يك ولت متر را به اتصاالت  22A و 22B قطعه 204  
وصل كنيد. سوئيچ باالبر  شيشه را مجددا وصل كنيد و 

آن را فعال كنيد.
آيا ولت متر مقدار صحيح را نشان می دهد؟

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد 
MR 370 ( يا   )MR 364 (Megane IIبه بخش(
Scenic II( بدنه، 51A، مكانيزم اجزاى باز شدنى، 
نصب   – کردن  باز  جلو:  در  باالبر  شيشه  مكانيزم 

مجدد مراجعه كنيد(.

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 22A بين قطعات 204 و 133.
• اتصال كد 22B بين قطعات 204 و 133.

اگر پيوستگی مشکلی دارد، كانکتورهای ميانی را بررسی 
كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 22A بين قطعات 1512  و 133.
• اتصال كد 22C بين قطعات 133 و 1512

اگر پيوستگی مشکلی دارد، كانکتورهای ميانی را 
بررسی كنيد.

تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  در صورت 
سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى 
در  كنيد،  تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات 

غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

B A

ALP15
ادامه

شيشه شوی عقب

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP16شيشه سمت سرنشين کار نمى کند
 )شيشه های الکتريکی يك تماسه قسمت راننده و سرنشين(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در قسمت سرنشين : بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و كانکتور آن را قطع 

كنيد.
اتصاالت MAN و 22A قطعه 133 را برای پايين آوردن شيشه موازی كنيد تا اتصاالت موازی 22B و MAN قطعه 133 باال بيايد.

آيا شيشه جابجا می شود؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

بله

خير

خير

خير

MR 364 ( باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش
 ،87D ،مكانيک )MR 370 (Scenic II يا )Megane II
در  جلو  شيشه  باالبر  روف،  الكتريكى-سان  هاى  شيشه 
قسمت سرنشين : بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و 

كانکتور آن را قطع كنيد.

يك ولت متر را به اتصاالت BP70 و MAN قطعه 
204 وصل كنيد.

آيا ولت متر مقدار صحيح ولتاژ را نشان می دهد؟
در  راست  سمت  داشبورد  بدنه  اتصاالت  كه  كنيد  بررسی 
موقعيت صحيحی قرار دارند و به صورت مناسب و ايمن در 

شاسی قرار گرفته اند.
اگر اتصال بدنه در موقعيت خوبی نيست، ترمينال را تميز 

ومجددا وصل كنيد.
اگر اتصال بدنه مشکل دارد، سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد: 
• اتصال كد BP70 بين قطعات 204 و 260.

اگر پيوستگی مشکلی دارد، كانکتورهای ميانی و فيوز را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين 

صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MAN قطعه 204  بررسی 
كنيد.  

آيا ولتاژ بدنه موجود است؟

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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بله

بله
بله

بين  را  ولت   +12 ولتاژ  وجود  متر  مولتی  از  استفاده  با 
اتصاالت BP70 و 21K قطعه 204 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ تقريبا برابر 12 ولت است؟

پيوستگی را بر روی اتصال زير بررسی كنيد:
• اتصال كد 21K بين قطعات 645 و 204.

اگر پيوستگی ضعيف است، اتصاالت ميانی را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی را بر روی اتصال زير بررسی كنيد:
.22A اتصال كد •

• اتصال كد 22B بين قطعات 204 و 133.
آيا پيوستگی اتصاالت درست است؟

بين  را  ولت   +12 ولتاژ  وجود  متر  مولتی  از  استفاده  با 
اتصاالت 22A و 22B قطعه 133 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ تقريبا برابر 12 ولت است؟

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد
 MR 370 (Scenic يا   )MR 364 (Megane II )به بخش   
شيشه  مكانيزم  شدنى،  باز  اجزاى  مكانيزم   ،51A بدنه،   ))II

باالبر در جلو: باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.اگر ايراد برطرف 

نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

A

ALP16
ادامه

دستورالعمل ها
از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

32787B-

ALP17 شيشه سمت سرنشين کار نمى کند
)شيشه های الکتريکی قسمت راننده و سرنشين(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در قسمت سرنشين : بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و كانکتور آن را قطع 

كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت 22D و 22C قطعه 133  بررسی كنيد.

آيا ولتاژها درست هستند؟
آيا ولتاژ ها درست هستند؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

بله

خير

خير

خير

اتصاالت 22D و 22A و اتصاالت 22C و 22B از 
قطعه 133 را موازی كنيد تا شيشه پايين بيايد ) برای 
باال آوردن اتصاالت شنت 22B و 22D و اتصاالت 

22C و MAN قطعه 133(.
آيا شيشه جابجا می شود؟

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد A1 بين قطعات 260 و 1512.

را  ميانی  اتصاالت  است،  ضعيف  پيوستگی  اگر 
بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
)به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  براى تعميرات 
تعويض  را  كشی  سيم  صورت  اين  غير  در  كنيد، 

كنيد.

باالبر شيشه قسمت سرنشين را تعويض كنيد
MR 370 ( يا   )MR 364 (Megane IIبخش )به 
Scenic II( مكانيک، 87D، شيشه هاى الكتريكى-
 : سرنشين  قسمت  در  جلو  شيشه  باالبر  روف،  سان 

بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش 
 MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 
87D، شيشه هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در 
و  كنيد(  مراجعه  مجدد   نصب   – بازکردن   : سرنشين  قسمت 

كانکتور ان را قطع كنيد.
بررسی  22C قطعه 1512  اتصال  بر روی  را  لتاژ 12+ ولت  وجودو 

كنيد.آيا ولتاژ درست است؟

A

B

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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بله

ولت متر را به اتصاالت 22A و 22B قطعه 204 وصل 
كنيد.

فعال  را  آن  و  كنيد  وصل  مجددا  را  شيشه  باالبر  سوئيچ 
كنيد. آيا ولتاژ صحيح است؟

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.22B اتصال كد •

• اتصال كد 22A بين قطعات 133 و 204.
اگر پيوستگی ضعيف است، اتصاالت ميانی را بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

A

ALP17
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد
MR 370 ( يا )MR 364 (Megane II به بخش( 
Scenic II(( بدنه، 51A، مكانيزم اجزاى باز شدنى، 
نصب   – کردن  باز  جلو:  در  باالبر  شيشه  مكانيزم 

مجدد مراجعه كنيد(.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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بله

اتصال  و   22B اتصال  با  را   1512 قطعه   22C اتصال 
AP43 قطعه 1512 موازی كنيد.

 22C 22 وD وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت
قطعه 133 بررسی كنيد.

آيا ولتاژها درست هستند؟

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.22B اتصال كد •

• اتصال كد 22A بين قطعات 1512 و 204.
بررسی  را  ميانی  اتصاالت  است،  ضعيف  پيوستگی  اگر 

كنيد.
تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  در صورت 
سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى 
در  كنيد،  تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات 

غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

B

ALP17
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد
MR 370 ( يا )MR 364 (Megane II به بخش( 
Scenic II(( بدنه، 51A، مكانيزم اجزاى باز شدنى، 
نصب   – کردن  باز  جلو:  در  باالبر  شيشه  مكانيزم 

مجدد مراجعه كنيد(.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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A

ALP18شيشه سمت راننده کار نمى کن
  )شيشه های الکتريکی قسمت راننده و سرنشين(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در قسمت راننده  : بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و كانکتور آن را قطع 

كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصاالت 21C  قطعه 1512  بررسی كنيد.

آيا ولتاژها درست هستند؟
آيا ولتاژ ها درست هستند؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

خير

پايه 5 كانکتور سفيد سوئيچ شيشه الکتريکی سمت 
شيشه  سوئيچ  سياه  كانکتور   5 پايه  با  را  راننده 
 21E الکتريکی قسمت راننده موازی كنيد و اتصاالت
و MAM قطعه 1512 را برای پايين آوردن شيشه 
كانکتور   5 پايه  آيد،  بيرون  تا شيشه   ( كنيد  موازی 
سفيد سوئيچ شيشه راننده را با پايه 4 كانکتور سفيد 
سوئيچ شيشه راننده موازی كنيد و اتصاالت 21C و 

MAM قطعه 1512 را موازی كنيد(.
آيا شيشه حركت می كند؟

كنيد  تعويض  را  راننده  قسمت  شيشه  باالبر  سوئيچ 
 MR يا   )MR 364 (Megane II بخش   )به 
شيشه   ،87D مكانيک،   )370 (Scenic II
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در 
قسمت راننده  : بازکردن – نصب مجدد  مراجعه 

كنيد(

موقعيت  در  چپ  سمت  داشبورد  بدنه  اتصاالت  كه  كنيد  بررسی 
صحيحی قرار دارند و به صورت مناسب و ايمن در شاسی قرار گرفته 

اند.
ومجددا  تميز  را  ترمينال  نيست،  خوبی  موقعيت  در  بدنه  اتصال  اگر 

وصل كنيد.
اگر اتصال بدنه مشکل دارد، سيم كشی را تعويض كنيد.

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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بله

ولت متر را به اتصاالت 21C و 21E قطعه203  وصل 
كنيد.

فعال  را  آن  و  كنيد  وصل  مجددا  را  شيشه  باالبر  سوئيچ 
كنيد. آيا ولتاژ صحيح است؟

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.21E اتصال كد •

• اتصال كد 21C بين قطعات 203 و 1512.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

A

ALP18
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد
MR 370 ( يا )MR 364 (Megane II به بخش( 
Scenic II(( بدنه، 51A، مكانيزم اجزاى باز شدنى، 
نصب   – کردن  باز  جلو:  در  باالبر  شيشه  مكانيزم 

مجدد مراجعه كنيد(.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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A

ALP19  شيشه سمت راننده کار نمى کند
)شيشه های الکتريکی يك تماسه قسمت راننده و سرنشين(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در قسمت راننده  : بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و كانکتور آن را قطع 

كنيد.
اتصال 21E  قطعه 1512 را با اتصال MAS قطعه 1512 برای پايين اوردن شيشه موازی كنيد )اتصال 21C از قطعه 1512 را با 

اتصال MAS قطعه 1512 موازی كنيد تا شيشه بيرون آيد(.
آيا شيشه حركت می كند؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خيربله

كنيد  تعويض  را  راننده  قسمت  شيشه  باالبر  سوئيچ 
 MR يا   )MR 364 (Megane II بخش   )به 
شيشه   ،87D مكانيک،   )370 (Scenic II
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در 
قسمت راننده  : بازکردن – نصب مجدد  مراجعه 

كنيد(

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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 1512 قطعه   MAS اتصال  روی  بر  را  بدنه  ولتاژ  وجود 
بررسی كنيد.

آيا ولتاژ بدنه درست است؟

قطعه   BP55 اتصال  برروی  را  ولت   +12 ولتاژ  وجود 
1512 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است.

 1512 قطعه   22D اتصال  روی  بر  را  بدنه  ولتاژ  وجود 
بررسی كنيد.

آيا ولتاژ بدنه درست است؟

A

B

ALP19
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

در  چپ  سمت  داشبورد  بدنه  اتصاالت  كه  كنيد  بررسی 
موقعيت صحيحی قرار دارند و به صورت مناسب و ايمن در 

شاسی قرار گرفته اند.
اگر اتصال بدنه در موقعيت خوبی نيست، ترمينال را تميز 

ومجددا وصل كنيد.
اگر اتصال بدنه مشکل دارد، سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد BP55 بين قطعات 203 و 260.

اگر پيوستگی مشکل داشت، كانکتور ميانی را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

بله

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال 21E  قطعه 1512 بررسی كنيد.
آيا ولتاژ درست است؟

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.21E اتصال كد •
.21C اتصال كد •

بين قطعات 203 و 1512.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
آيا پيوستگی خوب است؟

B

ALP19
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

خير

خير

 BP55 21 وK وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال
قطعه 1512 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است؟

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد BP55 بين قطعات 203 و 260.

اگر پيوستگی مشکل داشت، كانکتور ميانی را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

بله

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد
 MR يا )MR 364 (Megane II به بخش( 
مكانيزم   ،51A بدنه،   ))370 (Scenic II
باالبر در  باز شدنى، مكانيزم شيشه  اجزاى 
جلو: باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد
 MR يا )MR 364 (Megane II به بخش( 
مكانيزم   ،51A بدنه،   ))370 (Scenic II
باالبر در  باز شدنى، مكانيزم شيشه  اجزاى 
جلو: باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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A

ALP20
شيشه سمت راننده کار نمى کند

   )شيشه يك تماسه سمت راننده و شيشه های الکتريکی سرنشين(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در قسمت راننده  : بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و كانکتور آن را قطع 

كنيد.
اتصال 21E  قطعه 1512 را با اتصال MAS قطعه 1512 برای پايين اوردن شيشه موازی كنيد )اتصال 21C از قطعه 1512 را با 

اتصال MAS قطعه 1512 موازی كنيد تا شيشه بيرون آيد(.
آيا شيشه حركت می كند؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خيربله

كنيد  تعويض  را  راننده  قسمت  شيشه  باالبر  سوئيچ 
 MR يا   )MR 364 (Megane II بخش   )به 
شيشه   ،87D مكانيک،   )370 (Scenic II
هاى الكتريكى-سان روف، باالبر شيشه جلو در 
قسمت راننده  : بازکردن – نصب مجدد  مراجعه 

كنيد(

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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 1512 قطعه   MAS اتصال  روی  بر  را  بدنه  ولتاژ  وجود 
بررسی كنيد.

آيا ولتاژ بدنه درست است؟

وجود ولتاژ 12+ ولت را برروی اتصال BP55 قطعه 203 
بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال 22D قطعه 152 بررسی 
كنيد.

آيا ولتاژ بدنه درست است؟

A

B

ALP20
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

در  چپ  سمت  داشبورد  بدنه  اتصاالت  كه  كنيد  بررسی 
موقعيت صحيحی قرار دارند و به صورت مناسب و ايمن در 

شاسی قرار گرفته اند.
اگر اتصال بدنه در موقعيت خوبی نيست، ترمينال را تميز 

ومجددا وصل كنيد.
اگر اتصال بدنه مشکل دارد، سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد BP55 بين قطعات 203 و 260.

اگر پيوستگی مشکل داشت، كانکتور ميانی را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

بله

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال 21E  قطعه 1512 بررسی كنيد.
آيا ولتاژ درست است؟

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.21E اتصال كد •
.21C اتصال كد •

بين قطعات 203 و 1512.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
آيا پيوستگی خوب است؟

B

ALP20
ادامه2

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

خير

خير

 BP55 21 وK وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال
قطعه 1512 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است؟

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 21K. بين قطعات 203 و 645.

اگر پيوستگی مشکل داشت، كانکتور ميانی را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.

بله

بله

بله

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد
 MR 370 (Scenic يا )MR 364 (Megane II به بخش( 
II(( بدنه، 51A، مكانيزم اجزاى باز شدنى، مكانيزم شيشه 

باالبر در جلو: باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

موتور باالبر شيشه را تعويض كنيد
 MR يا   )MR 364 (Megane II بخش  )به   
Scenic II) 370(( بدنه، 51A، مكانيزم اجزاى 
باز  جلو:  در  باالبر  شيشه  مكانيزم  شدنى،  باز 

کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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A

ALP21 شيشه سمت چپ عقب كار نمی كند
) شيشه های الکتريکی يك تماسه عقب(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، سوئيچ شيشه شوى شيشه عقب راننده : بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و كانکتور آن را 

قطع كنيد.
اتصال 20AL  قطعه 131را با اتصال 23C قطعه 131 برای پايين اوردن شيشه موازی كنيد )اتصال 23C  و 20AL قطعه 131 را 

موازی كنيد  تا شيشه بيرون آيد(.
آيا شيشه حركت می كند؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

خير

 MR 364  تريم در سمت چپ و عقب را باز كنيد )به بخش
 ،72A ،بدنه ))MR 370 (Scenic II يا )(Megane II
تريم هاى جانبى، تريم در عقب: باز کردن – نصب مجدد  
مراجعه كنيد( و كانکتورهای شيشه شوی شيشه سمت چپ 
باز  را  عقب  چپ  سمت  شيشه  شوی  شيشه  سوئيچ  و  عقب 

كنيد.
پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

.23D اتصال كد •
• اتصال كد 23C بين قطعات 131 و 202.

آيا پيوستگی خوب است؟

سوئيچ شيشه شوی شيشه سمت چپ عقب را تعويض كنيد
 MR 370 (Scenic يا   )MR 364 (Megane II بخش  )به 
II(( مكانيک، 87D، شيشه هاى الكتريكى-سان روف، سوئيچ 
نصب   – بازکردن   : عقب  در  روى  عقب  شيشه  شوى  شيشه 

مجدد مراجعه كنيد(

بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
سيم  الكتريكى،  کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه 
را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى  احتياطات الزم  کشى: 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP21
ادامه

شيشه شوی عقب

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 21K بين قطعات 202 و 645

اگر پيوستگی مشکل دارد، كانکتور ميانی را بررسی 
كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

بررسی كنيد كه اتصاالت بدنه پنل انتهايی سمت چپ 
صورت  به  و  دارند  قرار  صحيحی  موقعيت  در  عقب 

مناسب و ايمن در شاسی قرار گرفته اند.
اگر اتصال بدنه در موقعيت خوبی نيست، ترمينال را 

تميز ومجددا وصل كنيد.
تعويض  را  كشی  سيم  دارد،  مشکل  بدنه  اتصال  اگر 

كنيد.

و   BP87 اتصاالت  بين  را  ولت    +12 ولتاژ  وجود 
MZ قطعه 202 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است؟

شيلنگ ها را بررسی كنيد. اگر همه چيز درست بود، 
پمپ مايع شيشه شوی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 21K بين قطعات 645 و 202.

اگر پيوستگی مشکل دارد، كانکتور ميانی را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر پيوستگی مشکلی ندارد، فيوز 40 امپری موتور شيشه شوی شيشه عقب را بررسی كنيد.
اگر فيوز در شرايط مناسبی است و ايراد برطرف نشده است، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصاالت BP87 و بدنه 
شاسی بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است؟

بله

خير

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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A

ALP22شيشه سمت راست عقب کار نمى کند
 ) شيشه های الکتريکی يك تماسه عقب(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، سوئيچ شيشه شوى شيشه عقب : بازکردن – نصب مجدد  مراجعه كنيد( و كانکتور آن را قطع 

كنيد.
اتصال 20AL  قطعه 132را با اتصال 23A قطعه 132 برای پايين اوردن شيشه موازی كنيد )اتصال 23B  و 20AL قطعه 132 را 

موازی كنيد  تا شيشه بيرون آيد(.
آيا شيشه حركت می كند؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

خير

تريم در سمت چپ و عقب را باز كنيد )به بخش
MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370(( بدنه، 
نصب   – کردن  باز  عقب:  در  تريم  جانبى،  هاى  تريم   ،،72A
شيشه سمت  شوی  شيشه  كانکتورهای  و  كنيد(  مراجعه  مجدد   
را  عقب  راست  سمت  شيشه  شوی  شيشه  سوئيچ  و  عقب  راست 

باز كنيد.
پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

.23B اتصال كد •
• اتصال كد 23A بين قطعات 130 و 201.

آيا پيوستگی خوب است؟

سوئيچ شيشه شوی شيشه سمت چپ عقب را تعويض كنيد
 MR 370 (Scenic يا )MR 364 (Megane II به بخش(
روف،  الكتريكى-سان  هاى  شيشه   ،87D مكانيک،   ))II
سوئيچ شيشه شوى شيشه عقب روى در عقب : بازکردن 

– نصب مجدد مراجعه كنيد(

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش 
الكتريكى،  کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه 
كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى  الزم  احتياطات  سيم کشى: 
اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض 

كنيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP22
ادامه

دستورالعمل ها
از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.
به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 21K بين قطعات 201 و 645

اگر پيوستگی مشکل دارد، كانکتور ميانی را بررسی 
كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

بررسی كنيد كه اتصاالت بدنه پنل انتهايی سمت چپ 
صورت  به  و  دارند  قرار  صحيحی  موقعيت  در  عقب 

مناسب و ايمن در شاسی قرار گرفته اند.
اگر اتصال بدنه در موقعيت خوبی نيست، ترمينال را 

تميز ومجددا وصل كنيد.
تعويض  را  كشی  سيم  دارد،  مشکل  بدنه  اتصال  اگر 

كنيد.

و   BP87 اتصاالت  بين  را  ولت    +12 ولتاژ  وجود 
MZ قطعه 201 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است؟

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد BP87 بين قطعات 260 و 201.

اگر پيوستگی مشکل دارد، كانکتور ميانی را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر پيوستگی مشکلی ندارد، فيوز 40 امپری موتور شيشه شوی شيشه عقب را بررسی كنيد.
اگر فيوز در شرايط مناسبی است و ايراد برطرف نشده است، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصاالت BP87 و بدنه 
شاسی بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است؟

بله

خير

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP23شيشه ها کار نمى کنند
)شيشه های الکتريکی قسمت راننده و سرنشين(

دستورالعمل ها

از مولتيمتر و اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی استفاده كنيد.
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

باالبر شيشه سمت سرنشين را باز كنيد )به بخش MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 87D، شيشه 
هاى الكتريكى-سان روف، سوئيچ شيشه شوى شيشه جلو روى در راننده : بازکردن – نصب مجدد  مراجعه كنيد( و كانکتور 

آن را قطع كنيد.
وجود ولتاژ 12+ ولت را بين پايه 5 كانکتور سفيد سوئيچ شيشه شوی سمت راننده و پايه 4 كانکتور سياه شيشه شوی سمت راننده 

بررسی كنيد.
آيا ولتاژ درست است؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

خير

خير

بخش )به  كنيد  تعويض  را  راننده  قسمت  الکتريکی  شيشه  سوئيچ 
MR 364 (Megane II( يا Scenic II) MR 370( مكانيک، 
شيشه  سوئيچ  روف،  الكتريكى-سان  هاى  شيشه   ،87D
نصب مجدد   – بازکردن  راننده:  در سمت  روى  جلو  المتريكى 

مراجعه كنيد(.

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 21K بين اجزای 203 و 645.

اگر پيوستگی مشکلی دارد، كانکتور ميانی را بررسی كنيد.
بخش  )به  تعميرات  روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
سيم  الكتريكى،  کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه 
را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى  احتياطات الزم  کشى: 

تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

در  چپ  سمت  داشبورد  بدنه  اتصاالت  كه  كنيد  بررسی 
موقعيت صحيحی قرار دارند و به صورت مناسب و ايمن در 

شاسی قرار گرفته اند.
اگر اتصال بدنه در موقعيت خوبی نيست، ترمينال را تميز 

ومجددا وصل كنيد.
اگر اتصال بدنه مشکل دارد، سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصال پايه 5 از كانکتور سفيد 
سوئيچ شيشه شوی قسمت راننده و بدنه شاسی بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است؟

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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A

ALP24سان روف بازو  بسته نمى شود

دستورالعمل ها
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

پيکربندی خواندنی UCH را انجام دهيد و بررسی 
)سان روف/شيشه های   LC070 فرمان  كه  كکنيد 
 With يابی  عيب  ابزار  در  تماسه(  يك  الکتريکی 

)همراه با( پيکربندی شده باشد.
با(  With )همراه  يابی  ابزار عيب  فرمان در  اين  آيا 

است؟

و  دهيد  قرار  بسته  موقعيت  در  را  روف  سان  كنترل 
قسمت مركزی كنترل را نگه داريد.

پس از فشردن قسمت مركزی كنترل به مدت تقريبا 
10 ثانيه، آيا سان روف به آرامی حركت می كند؟

به نمودار عيب يابی ALP26 مراجعه كنيد.

پيکربندی را اصالح كنيد.
)به بخش پيکربندی و برنامه ريزی مراجعه كنيد(.

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی اتصال BP93 از قطعه 304  بررسی كنيد.
آيا ولتاژ درست است.

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد BP93 بين قطعات 304 و 260.

• اتصال كد MAM بين قطعه 304 و اتصال بدنه داشبورد 
سمت چپ

را  ميانی  كانکتور  دارد،  مشکل  ها  پيوستگی  از  يکی  اگر 
بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به 
کشى  سيم  تعميرات   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش 
الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات 
مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت 

سيم كشی را تعويض كنيد.
آيا پيوستگی خوب است؟

A

B

ALP24
ادامه1

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

با استفاده از ابزار عيب يابی خطاهای UCH را بخوانيد.
آيا كد خطای DF031 )اتصال شيشه يك تماسه( موجود 

است؟

بله

بله

پيوستگی ، عايقکاری و عدم حضور مقاومت های 
مزاحم برای ولتاژ 12+ ولت و ولتاژ بدنه را روی 

اتصاالت زير بررسی كنيد:
• اتصال كد 21K بين قطعات 304 و 645.

ميانی  كانکتورهای  دارد،  مشکلی  پيوستگی  اگر 
را بررسی كنيد.

روش  وجود  و  اتصال  داشتن  ايراد  صورت  در 
 ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به  تعميرات 
تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( 
اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم 

كشی را تعويض كنيد.
تماس  فنی  پشتيبانی  با  نشد،  برطرف  ايراد  اگر 

بگيريد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP24
ادامه2

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

 ) ALP24  6 با استفاده از مولتيمتر و جدول )ادامه
تطبيق و عملکرد صحيح سوئيچ سان روف را بررسی 

كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

كانکتور سوئيچ سان روف را قطع كنيد
MR 370 ( يا   )MR 364 (Megane IIبخش )به 

Scenic II( مكانيک، 87D،، شيشه های الکتريکی-سان 
مراجعه  مجدد  نصب   – بازكردن   : روف  سان  سوئيچ  روف، 

كنيد(
مقاومت بين اتصال 5D قطعه 304  و بدنه شاسی را بررسی 

كنيد.
آيا مقدار نشان داده شده كمتر از 30 اهم است؟

 MR 364كانکتور موتور سان روف را قطع كنيد )به بخش
مكانيک،   )MR 370 (Scenic II يا   )(Megane II
 : روف  موتورسان  روف،  الکتريکی-سان  های  شيشه   ،87D

بازكردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.
پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:

• اتصال كد 52D، بين قطعات 304 و 317.
اگر پيوستگی مشکلی دارد، كانکتور ميانی را بررسی كنيد.

آيا اتصال درست است؟

بله

خير

خير

B

C

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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كانکتور سياه را از موتور سان روف قطع كنيد.
با استفاده از مولتی متر، وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصاالت BP93 و MAM اتصال 304 بررسی كنيد.

آيا ولتاژ درست است؟

C

ALP24
ادامه3

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

روف:  سان   – الكتريكى  هاى  شيشه   87D بخش  )به  كنيد  تعويض  را  روف  سان  موتور 
بازکردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

بله

با استفاده از نقشه های خودرو، تطبيق union R301 را بررسی كنيد.
كانکتور موتور سان روف راقطع كنيد ) به بخش مكانيک MR، 87D شيشه هاى الكتريكى-سان روف، موتور سان روف: باز 

کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و مجموعه R301 را قطع كنيد.
پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

.MAM اتصال كد •
.R301 بين قطعات 304 و BP93 اتصال كد •

اگر پيوستگی مشکل دارد، كانکتور ميانی R301 را بررسی كنيد.
الكتريكى، سيم  )به بخش اطالعيه فنی6015A، تعميرات سيم کشى  تعميرات  اتصال و وجود روش  ايراد داشتن  در صورت 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پس از تعمير وضعيت سيم، سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش عيب يابى MR ، 87D، سان روف الكتريكى: راه اندازى 

مراجعه كنيد(.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP24
ادامه4

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

 MR، مكانيک  بخش  )به  كنيد  تعويض  را  كنترل 
87D، شيشه هاى الكتريكى-سان روف، سوئيچ 
سان روف: باز کردن-نصب مجدد مراجعه كنيد(.

با استفاده از نقشه های خودرو، تطبيق union R301 را بررسی كنيد.
كانکتور موتور سان روف راقطع كنيد ) به بخش مكانيک MR، 87D شيشه هاى الكتريكى-سان روف، موتور سان روف: باز 

کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و مجموعه R301 را قطع كنيد.
پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:

.MAM اتصال كد •
.R301 بين قطعات 304 و BP93 اتصال كد •

اگر پيوستگی مشکل دارد، كانکتور ميانی R339 را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پس از تعمير وضعيت سيم، سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش عيب يابى MR ، 87D، سان روف الكتريكى: راه اندازى 

مراجعه كنيد(.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

آيا كنترل درست است؟

كانکتور موتور سان روف را قطع كنيد ) به بخش مكانيک MR، 87D، شيشه هاى الكتريكى – سان روف، موتور سان روف: باز 
کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصاالت BP93 و MAM قطعه 304 بررسی كنيد.
آيا ولتاژ درست است؟

بله

خيربله

خير

D

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

34887B-

E

 UCH فعال( باشد تا( Active بررسی كنيد كه در حالت )اعتبارسنجی شيشه يك تماسه/سان روف( ET087 با استفاده از كد وضعيت
سان روف را باز كند.

كانکتور موتور سان روف را قطع كنيد )به بخش مكانيک MR، 87D، شيشه هاى الكتريكى-سان روف، موتور سان روف: باز 
کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بين اتصاالت BP93 و 21K قطعه 304 بررسی كنيد.
آيا ولتاژ درست است؟

D

ALP24
ادامه5

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

بله

كانکتور موتور سان روف راقطع كنيد ) به بخش مكانيک MR، 87D شيشه هاى الكتريكى-سان روف، موتور سان روف: باز 
کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( و مجموعه R301 را قطع كنيد.

پيوستگی اتصال زير را بررسی كنيد:
• اتصال كد 21K بين قطعات 304 و 645.

اگر پيوستگی مشکل دارد، از نقشه های سيم كشی مربوط برای بررسی كانکتورهای ميانی R339  و R301 استفاده كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
پس از تعمير وضعيت سيم، سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش عيب يابى MR ، 87D، سان روف الكتريكى: راه اندازى 

مراجعه كنيد(.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.52J اتصال كد •
.52H اتصال كد •

.R301 52 بين قطعه های 304 وG اتصال كد
اگر پيوستگی مشکل دارد، از نقشه های سيم كشی مربوط برای بررسی كانکتور ميانی R339  استفاده كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از تعمير وضعيت سيم، سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش عيب يابى MR ، 87D، سان روف الكتريكى: راه اندازى مراجعه 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
اگر پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير صحيح هستند: موتور سان روف را تعويض كنيد ) به بخش 87D شيشه  هاى الكتريكى – سان 

روف : باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

اتصاالت 52D و 52Gاتصاالت 52D و 52Jاتصاالت 52D و 52Hموقعيت کنترل
بی نهايتبيشينه 100 اهمبيشينه 100 اهمبسته

بی نهايتبيشينه 100 اهمبی نهايتموقعيت كج
بيشينه 100 اهمبيشينه 100 اهمبی نهايتموقعيت لغزش 1
بيشينه 100 اهمبی نهايتبی نهايتموقعيت لغزش 2
بيشينه 100 اهمبی نهايتبيشينه 100 اهمموقعيت لغزش 3

بيشينه 100 اهمبيشينه 100 اهمبيشينه 100 اهمفشرده شده

D

ALP24
ادامه6

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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اتصاالت 52Dو 52Gاتصاالت 52D و 52Jاتصاالت 52D و 52Hموقعيت کنترل
بی نهايتبيشينه 100 اهمبيشينه 100 اهمبسته

بی نهايتبيشينه 100 اهمبی نهايتموقعيت كج
بيشينه 100 اهمبيشينه 100 اهمبی نهايتموقعيت لغزش 1
بيشينه 100 اهمبی نهايتبی نهايتموقعيت لغزش 2
بيشينه 100 اهمبی نهايتبيشينه 100 اهمموقعيت لغزش 3

بيشينه 100 اهمبيشينه 100 اهمبيشينه 100 اهمفشرده شده

ALP25موقعيت باز شدن 1، 2 يا 3 سان روف کار نمى کند

دستورالعمل ها
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II با بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

آيا سان روف در حداقل يکی از موقعيت های كنترلی 
كار می كند؟

صحت  و  تطبيق  و  كنيد  قطع  را  روف  سان  سوئيچ 
زير  جدول  و  مولتيمتر  از  استفاده  با  را  آن  عملکرد 

بررسی كنيد.

به نمودار عيب يابی ALP24 مراجعه كنيد.
خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP25
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

 MR، مكانيک  بخش  )به  كنيد  تعويض  را  كنترل 
87D، شيشه هاى الكتريكى-سان روف، سوئيچ 
سان روف: باز کردن-نصب مجدد مراجعه كنيد(.

آيا كنترل درست است؟

پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.52J اتصال كد •
.52H اتصال كد •

.R301 52 بين قطعه های 304 وG اتصال كد
اگر پيوستگی مشکل دارد، از نقشه های سيم كشی مربوط برای بررسی كانکتور ميانی R339  استفاده كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 
احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

پس از تعمير وضعيت سيم، سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش عيب يابى MR ، 87D، سان روف الكتريكى: راه اندازى مراجعه 
كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
اگر پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير صحيح هستند: موتور سان روف را تعويض كنيد ) به بخش 87D شيشه  هاى الكتريكى – سان 

روف : باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

بله

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP26 سان روف به سختى بسته مى شود يا بدون وجود مانع مشخصى عملكرد جلوگيرى از بستن
فعال شده است

دستورالعمل ها
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

برای خودروهای Megane II mبا بدنه فاز 2، به بخش 87D، شيشه های الکتريکی-سان روف، نمودار عيب 
يابی مراجعه كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش عيب يابى MR ، 87D، سان روف الكتريكى: راه اندازى مراجعه كنيد(.
آيا مشکل حل شده است؟

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله

بله

خير

خير

پايان عيب يابی

هاى  شيشه   ،87D بخش  به   ( كنيد  تعويض  را  روف  سان  موتور 
الكتريكى – سان روف : باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

ريل ها و مکانيزم را با تفنگ بادی تميز كنيد. صفحه متحرک سان روف را باز كنيد ) به بخش بدنه MR،  52A، مكانيزک هاى 
بازشدنى غيرلغزشى، صفحه متحرک سان روف: باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش عيب يابى MR ، 87D، سان روف الكتريكى: راه اندازى مراجعه كنيد(.

صفحه متحرک سان روف را تعويض كنيد ) به بخش بدنه 
غيرلغزشى،  بازشدنى  هاى  مكانيزک   ،MR،  52A
مجدد  نصب   – کردن  باز  روف:  متحرک سان  صفحه 

مراجعه كنيد(
به صورت چشمی بررسی كنيد كه هيچ جز خارجی )شن، 

برگ و غيره( در ريل ها موجود نباشد.
آيا هيچ جز خارجی در ريل ها وجود دارد؟

سان روف را كامال باز كنيد ) اگر كامل باز نمی شود، به بخش خرابی و حالت ايمن 
مراجعه كنيد(.

موتور سان روف را باز كنيد ) به بخش مكانيک MR، 87D شيشه هاى الكتريكى-
سان روف، موتور سان روف: باز کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد( .

صفحه متحرک روی سان روف را با دست جابه جا كنيد.
آيا صفحه بدون مقاومت جابجا می شود.

بله
A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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به صورت دستی بررسی كنيد كه تمام اتصاالت )جلو و عقب( به صورت صحيح جابه جا می شوند.
ريلها، مکانيزمها و اتصاالت را روغن كاری كنيد) به بخش بدنه MR 365، 52A، مكانيزم هاى اجزاى باز شدنى غير لغزشى، 
صفحه متحرک سان روف: باز کردن – نصب مجدد(. صفحه متحرک سان روف را مجددا نصب كنيد. سان روف را راه اندازی كنيد)به 

بخش سان روف الكتريكى : راه اندازى مراجعه كنيد(.
آيا ايراد هنوز موجود است؟

پايان عيب يابی

A

ALP26
ادامه1

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

خير

آيا وقتی سان روف به صفحه جدا كننده می رسد، عملکرد 
جلوگيری از بسته شدن فعال می شود؟

سان روف را تعويض كنيد ) به بخش بدنه MR، مكانيزم 
باز  روف،  سان  لغزشى،  غير  شدنى  باز  اجزاى  هاى 

کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

سان روف را تعويض كنيد ) به بخش بدنه MR، مكانيزم 
باز  روف،  سان  لغزشى،  غير  شدنى  باز  اجزاى  هاى 

کردن – نصب مجدد مراجعه كنيد(.

صفحه جدا كننده سان روف را تعويض كنيد ) به بخش 
بدنه MR، 52A، مكانيزم هاى اجزاى باز شدنى غير 
لغزشى، صفحه جدا کننده: باز کردن – نصب مجدد 
مراجعه كنيد(. سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش : 

سان روف الکتريکی : راه اندازی مراجعه كنيد(.

بله

بله

بله

صفحه جدا كننده سان روف را باز كنيد ) به بخش بدنه 
غير  شدنى  باز  اجزاى  هاى  مكانيزم   ،MR، 52A
لغزشى، صفحه جدا کننده: باز کردن – نصب مجدد 
مراجعه كنيد(. سان روف را راه اندازی كنيد ) به بخش : 

سان روف الکتريکی : راه اندازی مراجعه كنيد(.
آيا عملکرد جلوگيری از بسته شدن هنوز فعال است؟

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP27خطاى قفل کردن/باز کردن قفل در عقب با استفاده از دکمه کارت

دستورالعمل ها

بررسی كنيدAPC وجود نداشته باشد يا كارت در كارت خوان نباشد.
بررسی كنيد كه هيچ يك از اجزای باز شدنی توسط UCH باز شناخته نشده باشند ) به نشانه ان بر روی صفحه 

نمايشگرها توجه كنيد(.
ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.

با كارت ديگر بررسی را تست كنيد.
وضعيت باتری را بررسی كنيد )اشتباه وارد شده باشد، صاف شده باشد، مدل اشتباه(.

اگر ايراد هنوز وجود دارد، ممکن است علت آن يکی ازموارد زير باشد:
- ممکن است اختالل فركانس راديويی در آن ناحيه وجود داشته باشد ) وضعيت ET066 )دريافت درخواست فشرده شدن دكمه 

كارت( برای هر دو كارت بر روی NO )خير( باشد(. خودرو را برای امتحان مجدد جابه جا كنيد.
- UCH كه تازه تعويض شده است، شماره قطعه درستی ندارد )آنتن داخلی يا خارجی (. از شماره قطعه صحيح UCH استفاده كنيد.

- اگر خودرو يك Scenic II كه مجهز به سيستم بازبينی فشار تاير است، باشد، بررسی كنيد كه انتن خارجی UCH به درستی 
نصب شده باشد.

بررسی كنيد كه UCH خودرو خالی نباشد. بررسی كنيد كه UCH نصب شده بر روی خودرو برای خودروی ديگری استفاده نشده 
باشد.

بررسی كنيد وضعيت های ET066 )دريافت درخواست فشرده شدن دكمه كارت( و ET67 )شناسايی فشرده شدن دكمه كارت( 
پس از فشردن دكمه قفل كردن يا باز كردن قفل كارت، YES )بله( باشد.

اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای خطاهای مربوط انجام دهيد.
بررسی كنيد وضعيت های ET066 )دريافت درخواست فشرده شدن دكمه كارت( و ET67 )شناسايی فشرده شدن دكمه كارت( 

پس از فشردن دكمه قفل كردن يا باز كردن قفل كارت، YES )بله( باشد.
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت ها انجام دهيد.

بررسی كنيد كه وضعيت ET014 )سطح توان كنترل( بر روی APC نباشد.
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

بررسی كنيد وضعيت های ET041 )باز شدن محافظ عقب(، ET042 )در سرنشين(، ET050 )صندوق/در عقب(، ET051 )در 
سمت چپ قسمت عقب(، ET052 )در سمت راست و قسمت عقب( و ET053 )در قسمت راننده( Closed )بسته( باشند.

اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای برای اين وضعيت ها انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP28خطاى قفل کردن/باز کردن قفل در عقب با استفاد ه از دکمه کارت

دستورالعمل ها
بررسی كنيدAPC وجود نداشته باشد يا كارت در كارت خوان نباشد.

ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.
با كارت ديگر بررسی را تست كنيد.

وضعيت باتری ها را بررسی كنيد.

بررسی كنيد چراغ راهنما با باز شدن قفل يك بار و با قفل شدن دوبار چشمك بزند.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله خير

بررسی كنيد وضعيت های ET066 )دريافت درخواست فشرده شدن دكمه كارت( و ET67 )شناسايی 
فشرده شدن دكمه كارت( پس از فشردن دكمه قفل كردن يا باز كردن قفل كارت، YES )بله( باشد.

اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت ها انجام دهيد.
بررسی كنيد وضعيت ET050 )صندوق/در عقب( Open )باز( نباشد.

اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

بررسی كنيد وضعيت ET050 )صندوق/در عقب( Open )باز( نباشد. 
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP29)خطاى باز کردن صندوق )عملكرد هندزفرى کاز نمى کند

دستورالعمل ها

بررسی كنيدAPC وجود نداشته باشد يا كارت در كارت خوان نباشد.
بررسی كنيد كه هيچ يك از اجزای باز شدنی توسط UCH باز شناخته نشده باشند ) به نشانه ان بر روی صفحه 

نمايشگرها توجه كنيد(.
ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.

با كارت ديگر بررسی را تست كنيد.
وضعيت باتری را بررسی كنيد )اشتباه وارد شده باشد، صاف شده باشد، مدل اشتباه(.

بررسی كنيد وضعيت ET061 )درخواست باز كردن در عقب( پس از فشردن دكمه باز شدن صندوق Present )موجود( شود.
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

بررسی كنيد وضعيت ET050 )صندوق/در عقب( Open )باز( نباشد.
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP30)خطاى باز کردن شيشه عقب )عملكرد هندز فرى کار نمى کند

ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.دستورالعمل ها
قفل خودرو يا صندوق بايد باز باشد.

بررسی كنيد وضعيت ET062 )درخواست باز كردن شيشه عقب( پس از فشردن دكمه شيشه عقب Present )موجود( شود.
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

بررسی كنيد وضعيت ET041 )باز شدن محافظ عقب( Open )باز( نباشد.
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP31خطاى قفل کردن/باز کردن قفل درپوش باک بنزين

دستورالعمل ها
ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.

عملکرد قفل كردن/باز كردن قفل بايد بر روی در راننده كار كند. به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم 
کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

در حالی كه درپوش باک باز است،  عملکرد قفل كردن و باز كردن قفل را امتحان كنيد تا مطمئن شويد پيچ قفل به درستی جابه جا 
می شود.

اگر پيچ قفل به صورت صحيح جابه جا می شود، بررسی كنيد درپوش به درستی موقعيت دهی شده باشد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصاالت كانکتور قفل درپوش بررسی كنيد.موارد زير را بررسی كنيد:

در زمان قفل كردن، وجود ولتاژ بدنه بر روی اتصال 20BH قطعه 844  و وجود ولتاژ 12+  ولت بر روی اتصال 20BC قطعه 844.
در زمان باز كردن قفل، وجود ولتاژ بدنه بر روی اتصال 20BC قطعه 844 و وجود ولتاژ  12+ ولت بر روی اتصال 20BH قطعه 

844 بررسی كنيد.
اگر ولتاژ ها صحيح هستند، قفل درپوش باک را تعويض كنيد.

عايقکاری و پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.20BH اتصال كد •
.20BC اتصال كد •

بين قطعات 844 و 645.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP32خطاى باز کردن قفل در حالت هندز فرى

دستورالعمل ها
بررسی كنيد سوئيچ باز وجود نداشته اشد.
تست ها را با كارت های ديگر انجام دهيد.

ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.
بررسی تطبيقی را با روند زير انجام دهيد.

ممکن است كارت مجاز شناخته نشده باشد: قفل خودرو را با فشردن دكمه كارت باز كنيد و بررسی كنيد آيا خطای قفل نشدن هندز 
فری هنوز موجود است يا خير.

اگر خطا تنها بر روی يك كارت است، كارت مشکل دار را تعويض كنيد.
اگر خطای قفل نشدن در حالت هندز فری بر روی تمام كارت ها وجود دارد:

با بررسی كد وضعيت ET054 )تغذيه سنسورها( كنترل كنيد كه به سنسورهای نوری ولتاژ برسد.
مگر اينکه قفل خودرو برای مدت بيش از 72 ساعت باز نشده باشد، كه در ان صورت كشيدن دستگيره آن را فعال می كند.

اگر اينطور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.
بررسی كنيد وضعيت های ET055، ET056 يا ET057 با قرار گرفتن دست جلوی سنسور مربوط فعال می شوند.

تست را برای تمام درها انجام دهيد.
اگر هر كدام از وضعيت ها تغيير نکرد، عيب يابی وضعيت مربوط را انجام دهيد.

توجه:
اگر قفل خودرو برای مدت بيش از 72 ساعت باز نشده باشد و دستگيره در مربوط به ان كشيده شده باشد، ان وضعيت فعال می شود.

با اجرای فرمان SC005 )بررسی كارت( مطمئن شويد كه كارت ها متعلق  به خودرو هستند و به درستی پيکربندی شده اند.
اگر كارت ها به خودرو تعلق دارند اما پيکربندی آنها مشکل دارد، كارت ها را برنامه ريزی كنيد.

فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده( را اجرا كنيد و كنترل كنيد كه خطا ظاهر می شود يا خير.
در صورت وجود خطای موجود يا ذخيره شده، به روند عيب يابی كد خطای مربوط مراجعه كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

36087B-

ALP32
ادامه1

فرمان های زير را اجرا كنيد و ناحيه پوشش كارت را بر روی هر سمت خودرو بررسی كنيد:
AC032 )تست آنتن خارجی سمت راننده(

AC033 )تست آنتن خارجی سمت سرنشين(
به محض انکه كارت در ناحيه پوشش آن شناسايی شد، كارت خوان شروع به چشمك زدن می كند.

بيشينه فاصله تا خودرو  يك متر و نيم است.
در صورت صحيح نبودن، روند عيب يابی مربوط به هر فرمان را انجام دهيد.

توجه:
اين حالت كارت هندز فری مگان را در ناحيه پوشش خودرو يا خودروی ديگر قابل شناسايی می كند.

بررسی كنيد هيچ يك از دكمه های قفل بر روی دستگيرهای در جمع نشده باشد، دكمه را بفشاريد و وضعيت های ET058 )دكمه 
قفل كردن بر روی دستگيره های قسمت راننده( و ET059 )دكمه قفل كردن بر روی دستگيره های قسمت سرنشين( را بررسی كنيد.

UCH را با عملکرد هندزفری پيکربندی كنيد ) به بخش برنامه ريزی و پيکربندی مراجعه كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP33خطاى قفل کردن در حالت هندز فرى

دستورالعمل ها

بررسی كنيد سوئيچ باز وجود نداشته اشد يا كارت در كارتخوان نباشد.
تست ها را با كارت های ديگر انجام دهيد.

ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.
مطمئن شويد كه تمام درها كامال بسته شده باشند )بررسی كنيد چراغ های داخلی خاموش باشند سوييچ را 

باز كنيد و از روی صفحه نمايشگرها بررسی كنيد كه هيچ يك از درها باز نباشند(.
به صورت چشمی بررسی كنيد كه دكمه های قفل در موقعيت پايينشان گير نکرده باشند.

بررسی كنيد كه يکی از كارت ها غير فعال نشده باشند )قفل نشده باشد(، با انجام سوئيچ باز با اين كارت و 
تالش مجدد برای باز كردن قفل، آن را فعال كنيد.

اگر خطا فقط برای يك كارت است، كارت مشکل دار را تعويض كنيد.
بررسی كنيد وضعيت های ET058، ET059 يا ET060 فشرده شدن دكمه قفل را برای هر در نشان می دهند يا وقتی دكمه 

فشرده می شود صندوف فعال می شود.
تمام دكمه های قفل را بررسی كنيد.

برای بررسی وضعيت های درگير، به بخش مربوط مراجعه كنيد.
مطمئن شويد كه كارت ها متعلق به خودرو هستند و با اجرای فرمان SC005 )بررسی كارت( كنترل كنيد كه به صورت صحيح 

پيکربندی شده باشند.
اگر كارت ها به خودرو تعلق دارند اما به صورت اشتباه پيکربندی شده اند، كارت ها را برنامه ريزی كنيد. 

فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده( را اجرا كنيد و كنترل كنيد كه خطا ظاهر می شود يا خير.
در صورت وجود خطای موجود يا ذخيره شده، به روند عيب يابی كد خطای مربوط مراجعه كنيد.

فرمان های زير را اجرا كنيد و ناحيه پوشش كارت را بر روی هر سمت خودرو بررسی كنيد:
AC032 )تست آنتن خارجی سمت راننده(

AC033 )تست آنتن خارجی سمت سرنشين(
AC034 )تست آنتن خارجی صندوق(

به محض انکه كارت در ناحيه پوشش آن شناسايی شد، كارت خوان شروع به چشمك زدن می كند.
بيشينه فاصله تا خودرو  يك متر و نيم است.

در صورت صحيح نبودن، روند عيب يابی مربوط به هر فرمان را انجام دهيد.
توجه:

اين حالت كارت هندز فری مگان را در ناحيه پوشش خودرو يا خودروی ديگر قابل شناسايی می كند.
UCH را با عملکرد هندزفری پيکربندی كنيد ) به بخش برنامه ريزی و پيکربندی مراجعه كنيد(.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP34خطای باز كردن قفل صندوق در حالت هندز فری

دستورالعمل ها
ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.

خودرو قفل باشد.
با كارت ديگر امتحان كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

بررسی كنيد پس از فشردن دكمه باز كردن در عقب، وضعيت ET061)درخواست باز شدن در عقب( Present )موجود( شود.
اگر اين طور نشد، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

وقتی دكمه باز شدن قفل در عقب فشرده شد، اگر كارت موجود است و شناخته شده ، چراغ های راهنما بايد چشمك بزنند تا باز 
شدن قفل در عقب را نشان دهند.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله خير

وضعيت و اتصال كانکتور قفل در عقب را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات 

سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ قطعه 1322 بررسی كنيد.
ضمن فشردن دكمه باز شدن در عقب، وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال 20S قطعه 1322 

بررسی كنيد. اگر ولتاژ درست است، قفل در عقب را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP34
ادامه1

مطمئن شويد كه كارت ها متعلق به خودرو هستند و با اجرای فرمان SC005 )بررسی كارت( كنترل كنيد كه به صورت صحيح 
پيکربندی شده باشند.

اگر كارت ها به خودرو تعلق دارند اما به صورت اشتباه پيکربندی شده اند، كارت ها را برنامه ريزی كنيد.
فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده( را اجرا كنيد و كنترل كنيد كه خطا ظاهر می شود يا خير.

در صورت وجود خطای موجود يا ذخيره شده، به روند عيب يابی كد خطای مربوط مراجعه كنيد.
فرمان AC034 )عيب يابی آنتن فرستنده( را اجرا كنيد و ناحيه پوشش كارت را بررسی كنيد.

به محض انکه كارت در ناحيه پوشش آن شناسايی شد، كارت خوان شروع به چشمك زدن می كند.
بيشينه فاصله تا خودرو  يك متر و نيم است.

در صورت صحيح نبودن، روند عيب يابی مربوط به هر فرمان را انجام دهيد.
توجه:

اين حالت كارت هندز فری مگان را در ناحيه پوشش خودرو يا خودروی ديگر قابل شناسايی می كند.
اگر همه چيز درست است، كارت)ها( را مجددا برنامه ريزی كنيد.

اگر سيستم كار نمی كند، كارت ها را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP34
ادامه2

دستورالعمل ها
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

بررسی كنيد پس از فشردن دكمه باز كردن در عقب، وضعيت ET061)درخواست باز شدن در عقب( Present )موجود( شود.
اگر اين طور نشد، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

بررسی كنيد وضعيت ET050 )صندوق/در عقب( Open )باز( نباشد.
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

وضعيت و اتصال كانکتور قفل صندوق را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش ااطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ قطعه 1322 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخشاطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

ضمن فشردن دكمه باز شدن در عقب، وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال 20S قطعه 1322 بررسی كنيد. اگر ولتاژ درست 
است، قفل در عقب را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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A

ALP35خطاى باز کردن قفل صندوق در حالت هندز فرى

دستورالعمل ها
ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.

خودرو قفل باشد.
با كارت ديگر امتحان كنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

بررسی كنيد پس از فشردن دكمه باز كردن در عقب، وضعيت ET062)درخواست باز شدن شيشه عقب( Present )موجود( شود.
اگر اين طور نشد، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

وقتی دكمه باز شدن شيشه عقب فشرده شد، اگر كارت موجود است و شناخته شده ، چراغ های راهنما بايد چشمك بزنند تا باز 
شدن قفل صندوق را نشان دهند.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بله خير

وضعيت و اتصال كانکتور قفل شيشه عقب را بررسی كنيد.
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ قطعه 1322 بررسی كنيد.
در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

ضمن فشردن دكمه باز شدن ، وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال 20S قطعه 1322 بررسی كنيد. 
اگر ولتاژ درست است، قفل شيشه عقب را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP35
ادامه1

مطمئن شويد كه كارت ها متعلق به خودرو هستند و با اجرای فرمان SC005 )بررسی كارت( كنترل كنيد كه به صورت صحيح 
پيکربندی شده باشند.

اگر كارت ها به خودرو تعلق دارند اما به صورت اشتباه پيکربندی شده اند، كارت ها را برنامه ريزی كنيد.
فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده( را اجرا كنيد و كنترل كنيد كه خطا ظاهر می شود يا خير.

در صورت وجود خطای موجود يا ذخيره شده، به روند عيب يابی كد خطای مربوط مراجعه كنيد.
فرمان AC034 )عيب يابی آنتن فرستنده( را اجرا كنيد و ناحيه پوشش كارت را بررسی كنيد.

به محض انکه كارت در ناحيه پوشش آن شناسايی شد، كارت خوان شروع به چشمك زدن می كند.
بيشينه فاصله تا خودرو  يك متر و نيم است.

در صورت صحيح نبودن، روند عيب يابی مربوط به هر فرمان را انجام دهيد.
توجه:

اين حالت كارت هندز فری مگان را در ناحيه پوشش خودرو يا خودروی ديگر قابل شناسايی می كند.
اگر همه چيز درست است، كارت)ها( را مجددا برنامه ريزی كنيد.

اگر سيستم كار نمی كند، كارت ها را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP35
ادامه2

دستورالعمل ها
تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

بررسی كنيد پس از فشردن دكمه باز كردن در عقب، وضعيت ET062)درخواست باز شدن شيشه عقب( Present )موجود( شود.
اگر اين طور نشد، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

بررسی كنيد وضعيت ET050 )صندوق/در عقب( Open )باز( نباشد.
اگر اين طور نيست، روند عيب يابی را برای اين وضعيت انجام دهيد.

وضعيت و اتصال كانکتور قفل شيشه عقب را بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش ااطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصال MZ قطعه 1322 بررسی كنيد.

در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخشاطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 
کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

ضمن فشردن دكمه باز شدن در عقب، وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصال 20S قطعه 1322 بررسی كنيد. اگر ولتاژ درست 
است، قفل در عقب را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP36خطاى قفل کردن/باز کردن قفل يک يا تعداد بيشترى از درها

دستورالعمل ها
ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.

بررسی كنيد پيکربندی LC029 )باز شدن گزينشی قفل اجزای باز شدنی( With )همراه با( باشد.
در صورت لزوم، با استفاده از فرمان CF036 )باز شدن گزينشی اجزای باز شدنی( پيکربندی را مجددا انجام 

دهيد.

برای تاييد خطا، از فرمان های AC004 )قفل مركزی در(، AC005 )باز شدن قفل مركزی در( و AC006 )باز شدن قفل توسط 
راننده( استفاده كنيد.

روند عيب يابی را برای اين فرمان ها انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP37)RAID*( خطاى عملكرد ابزار ضد اختالل رنو

دستورالعمل ها

ابتدا بررسی عيب يابی عملکرد را انجام دهيد.
با استفاده از وضعيت ET043 )اعتبار سنجی عملکرد *RAID بوسيله *CPE(، قفل شدن اتوماتيك را وقتی 

عملکرد رانندگی فعال است، بررسی كنيد.
مطمئن شويد كه هيچ يك از درها توسط UCH باز نشده باشد.

درست بودن سيگنال سرعت خودرو را بررسی كنيد.
وجود خطا را بر روی سيستم ABS بررسی كنيد.

وجود خطا را بر روی سيستم كيسه هوا بررسی كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

* RAID: ابزار ضد اختالل رنو

* CPE: قفل كردن الکتريکی قفل مركزی در

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP38شيشه پس از دو بارقفل شدن بسته نمى شود

دستورالعمل ها
مطمئن شويد كه خودرو مجهز به كنترل تركيبی باالبر شيشه باشد.

مطمئن شويد كه وضعيت ET087 )اعتبار سنجی شيشه الکتريکی يك تماسه( Active )فعال( باشد.
در صورت لزوم بررسی كد اين وضعيت راانجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP39تغذيه متعلقات صورت نمى گيرد

دستورالعمل ها

ولتاژ باتری را بررسی كنيد.
در حالی سوئيچ بسته است و خودرو قفل شده، عيب يابی را انجام دهيد.

وقتی قفل خودرو باز شد، صفحه نمايشگرها بايد برای يك لحظه روشن شود.
در غير اين صورت، عيب يابی شبکه مولتی پلکس وصفحه نمايشگرها را انجام دهيد.

به بخش اطالعيه فنى نقشه هاى سيم کشى براى Megane  II يا Scenic II مراجعه کنيد.

پس از انکه در سمت راننده باز شد )وضعيت ET053(، خودرو بايد به حالت تغذيه توان مدت دار تغيير كند )تقريبا 20 دقيقه(.
اگر تغذيه به صورت مدت دار فعال نشد، موارد زير را امتحان كنيد:

- فشردن دكمه استارت )ET070( يا
- روشن كردن چراغ های هشدار خطا )ET085( يا

. )ET081( روشن كردن چراغ های جانبی -
در صورت صحيح بودن وضعيت ها، عيب يابی وضعيت را برای قطعه مربوط انجام دهيد.

در صورت صحيح نبودن، به نمودار عيب يابی ALP  )ارتباط با UCH برقرار نيست( مراجعه كنيد.

وقتی دكمه استارت فشرده شد، خودرو به حالت تغذيه متعلقات می رود )فعال شدن تغذيه مدت دار توان(.
اگر اين اتفاق صورت نگرفت، با استفاده از وضعيت ET070  عملکرد دكمه استارت را بررسی كنيد و در صورت لزوم روند عيب يابی 

مربوط به اين وضعيت را انجام دهيد.
اگر دكمه استارت درست كار می كند، روند عيب يابی را برای وضعيت ET075 انجام دهيد.

عيب يابی را انجام دهيد و وضعيت كانکتورهای + بدنه باتری )فيوزهای قدرت(، برد تغذيه، واحد سوئيچ و مراقبت )UPC(، فيوز محفظه 
سرنشين و جعبه رله، آپشن  فيوز محفظه سرنشين و جعبه رله، و بردهای رله را بررسی كنيد.

وضعيت و اتصال كانکتورهای UCH و UPC را بررسی كنيد.
وجود ولتاژ 12+  ولت را بر روی اتصاالت BTP و 13AC قطعه 645 بررسی كنيد.

وجود ولتاژ بدنه را بر روی اتصاالت 13E و NAM قطعه 645 بررسی كنيد.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنى 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم 

کشى: احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP40سوئيچ باز اجبارى انجام نمى شود

دستورالعمل ها

ولتاژ باتری را بررسی كنيد.
عيب يابی را انجام دهيد.

با كارت ديگر امتحان كنيد.
عملکرد تغذيه متعلقات بايد عمل كند.

در غير اين صورت، ابتدا به نمودار عيب يابی ALP39 )تغذيه متعلقات صورت نمی گيرد( مراجعه كنيد.
در حالی سوئيچ بسته است و خودرو قفل شده، عيب يابی را انجام دهيد.

اگر چراغ نشانگر ضدسرقت ، ضمن فعالسازی سوئيچ باز :
- روشن ماند،  به آن معنيست كه قفل ستون فرمان شناسايی نشده است.

- برای مدت 3 ثانيه روشن شد و سپس با فركانس 4Hz چشمك زد، به آن معنيست كه كارت شناسايی نشده 
است.

مرور عملکرد سوئيچ باز اجباری:
تغذيه متعلقات قطع، كارت درون كارت خوان، شرايط استارت برقرار نباشد و پس از فشردن و نگه داشتن دكمه 

استارت ) تقريبا 5 ثانيه(.

مطمئن شويد كه هيچ گونه پيغام وارد كردن كارت بر روی صفحه نمايشگرها ظاهر نشده باشد.
بررسی كنيد وضعيت               )UCH خالی( NO )خير( باشد.

در صورت لزوم بررسی كد اين وضعيت را انجام دهيد )UCH خالی(.
 After  + رسانی(  يا سوخت   UPC به   UCH )درخواست   ET110 وضعيت  اجباری  باز  سوئيچ  درخواست  از  پس  كنيد  بررسی 

ignition feed )سوئيچ باز( باشد.
اگر همه چيز درست است، عيب يابی UPC را انجام دهيد.

با بررسی وضعيت های زير از عملکرد صحيح قفل ستون فرمان اطمينان حاصل كنيد:
- وضعيت ET071 )   قفل ستون فرمان برنامه ريزی نشده( NO )خير( باشد.

- وضعيت ET072 )قفل ستون فرمان( Unlocked )قفل نشده( باشد.
- وضعيت ET073 )سيگنال سنسور قفل فرمان( Unlocked )قفل نشده( باشد.

در صورت لزوم بررسی كد اين وضعيت ها را انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

ET008

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP41خودرو استارت نمى خورد و سوئيچ باز انجام نمى شود، کارت درون کارت خوان قرار دارد

دستورالعمل ها

ولتاژ باتری را بررسی كنيد.
عيب يابی را انجام دهيد.

با كارت ديگر امتحان كنيد.
عملکرد تغذيه متعلقات بايد عمل كند.

در غير اين صورت، ابتدا به نمودار عيب يابی ALP39 )تغذيه متعلقات صورت نمی گيرد( مراجعه كنيد.
در حالی سوئيچ بسته است و خودرو قفل شده، عيب يابی را انجام دهيد.

اگر چراغ نشانگر ضدسرقت ، ضمن فعالسازی سوئيچ باز :
- روشن ماند،  به آن معنيست كه قفل ستون فرمان شناسايی نشده است.

- برای مدت 3 ثانيه روشن شد و سپس با فركانس 4Hz چشمك زد، به آن معنيست كه كارت شناسايی نشده 
است.

مرور عملكرد سوئيچ باز اجبارى:
تغذيه متعلقات قطع، كارت درون كارت خوان، شرايط استارت برقرار نباشد و پس از فشردن و نگه داشتن دكمه 

استارت ) تقريبا 5 ثانيه(.

اگر پيغام وارد كردن كارت بر روی صفحه نمايشگر ها ظاهر شد:
كارت را واردكارت خوان كنيد و فرمان ويژه SC005 )بررسی كارت( را اجرا كنيد.

اگر پيغام عدم شناسايی كارت وارد شده يا عدم وارد شدن كارت به صورت كامل ظاهر شد:
كارت و وضعيت كارت خوان را بررسی كنيد. اگر ايراد هنوز موجود است، به نمودار عيب يابی  ALP4 برای MEGANE II و 

ALP21 برای CLIO III مراجعه كنيد، يکی از كارت های خودروی ديگر يا كارت خودروی MEGANE II را امتحان كنيد.
- اگر پيغام دوباره ظاهر شد، روند عيب يابی را برای DEF014 )مدار كارت خوان( CC.0  انجام دهيد.

- اگر پيغام قطع شده و نتيجه تست در دسترس است، كارت مشکل دار را تعويض كنيد.
بررسی كنيد كه وضعيت ET120 )شناسايی كارت توسط خودرو( حتما Yes )بله( باشد.

اگر اين وضعيت NO )خير( بود، كارت  متعلق به خودرو نيست و يا خراب است.
بررسی كنيد كه وضعيت ET012 )تخصيص كارت به خودرو( حتما Yes )بله( باشد.

اگر اين وضعيت NO )خير( بود، كارت ديگر به خودرو اختصاص ندارد: با استفاده از فرمان ويژه SC006 )تخصيص كارت( كارت 
های خودرو را مجددا تخصيص بدهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.
اگر پيغام واردكردن كارت بر روی صفحه نمايشگر ظاهر نشد، از وضعيت های زير اطمينان حاصل كنيد:

- UCH( ET008 خالی( NO )خير( باشد.
- ET071 )قفل ستون فرمان برنامه ريزی نشده( No )خير( باشد.

در صورت لزوم بررسی كد اين وضعيت ها را انجام دهيد.
بررسی كنيد ضمن برقراری شرايط استارت، پس از آنکه درخواست استارت ارسال شد، وضعيت ET110 (UCH درخواست را به 

واحد سوئيچ و مراقبت می رساند( Start )استارت( باشد.
اگر همه چيز درست است، عيب يابی UPC را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP42 خودرو استارت نمى خورد و سوئيچ باز در حالت هندزفرى کار نمى کند اما وقتى کارت در
کارت خوان قرار دارد، کار مى کند

دستورالعمل ها

ابتدا عيب يابی را انجام دهيد.
با كارت ديگر امتحان كنيد.

عملکرد تغذيه متعلقات بايد عمل كند.
در غير اين صورت، ابتدا به نمودار عيب يابی ALP39 )تغذيه متعلقات صورت نمی گيرد( مراجعه كنيد.

بررسی كنيد شرايط استارت برقرار باشد:
با استفاده از وضعيت ET050 بررسی كنيد در عقب توسط UCH بسته شده باشد.

اين تست ها را با كارت های ديگری كه به خودرو تخصيص داده شده، انجام دهيد.

امکان دارد كارت اعتبار سنجی نشده باشد يا خودرو قفل نشده باشد:
با فشردن دكمه كارت قفل را باز كنيد و موجود بودن خطای استارت در حالت هندز فری را بررسی كنيد.

اگر خطای استارت زدن در حالت هندز فری تنها بر ای يك كارت ظاهر شد:
بررسی كنيد كه باتری كارت به صورت صحيح وارد شده باشد. اگر باتری صاف شده يا از مدل اشتباهی استفاده شده است، ان راتعويض 

كنيد. در غير اين صورت، كارت معيوب را تعويض كنيد.
اگر خطای استارت زدن در حالت هندز فری برای تمام كارت ها ظاهر شد:

مطمئن شويد كه UCH برای عملکرد هندز فری به صورت صحيح پيکربندی شده باشد. در صورت لزوم مجددا پيکربندی كنيد.
مطمئن شويد كه كارت متعلق به خودرو است و با اجرای فرمان SC005 )بررسی كارت( كنترل كنيد كه به صورت صحيح پيکربندی 

شده باشد.
اگر كارت ها متعلق به خودرو هستند اما اشتباه پيکربندی شده اند، كارت ها را برنامه ريزی كنيد.

فرمان AC037 )عيب يابی آنتن فرستنده( را اجرا كنيد و كنترل كنيد كه خطا ظاهر می شود يا خير.
در صورت وجود خطای موجود يا ذخيره شده، به روند عيب يابی كد خطای مربوط مراجعه كنيد.

اگر خودرو مجهز به سيستم بازبينی فشار تاير )تنها Scenic II( است، بررسی كنيد كه انتن خارجی UCH به درستی وصل شده 
باشد.

فرمان AC036 )تست آنتن داخلی( را اجرا كنيد و ناحيه پوشش كارت را بررسی كنيد.
به محض انکه كارت در ناحيه پوشش آن شناسايی شد، كارت خوان شروع به چشمك زدن می كند.

وقتی كارت در خارج خودرو قرار دارد، نبايد بوسيله آنتن های داخلی شناسايی شود.
در صورت صحيح نبودن فرمان، عيب يابی مربوط به فرمان را انجام دهيد.

اين حالت امکان شناسايی و نه اعتبارسنجی يك كارت نوع هندز فری مگان را ممکن می سازد.
شماره قطعه UCH و هندزفری بودن آن را بررسی كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP43خودرو استارت نمى خورد و وارد حالت سوئيچ باز مى شود

دستورالعمل ها

ولتاژ باتری را بررسی كنيد.
عيب يابی را انجام دهيد.

بررسی كنيد شرايط استارت برقرار باشد )دنده درگير نباشد(.
می توان از چراغ هشدار سيستم ضد سرقت موتور برای بررسی  اينکه موتور هنوز تحت مراقبت است استفاده 

كرد ) دائما روشن باشد(.
تطبيق سيستم ضد سرقت و اجزای استارت را انجام دهيد.

بررسی كنيد ضمن برقراری شرايط استارت، پس از آنکه درخواست استارت ارسال شد، وضعيت ET110(UCH درخواست را به 
واحد سوئيچ و مراقبت می رساند( Start )استارت( باشد.

اگر ايرادی وجود دارد، بررسی كد اين وضعيت را انجام دهيد.

اگر همه چيز درست است، عيب يابی را بر روی مدار سوخت رسانی و واحد سوئيچ و مراقبت انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

37687B-

ALP44 استارتر براى مدت کوتاهى کار مى کند اما خودرو استارت نمى خورد و وارد حالت سوئيچ باز
مى شود

دستورالعمل ها
عيب يابی را انجام دهيد.

می توان از چراغ هشدار سيستم ضد سرقت موتور برای بررسی  اينکه موتور هنوز تحت مراقبت است استفاده 
كرد ) دائما روشن باشد(.

تطبيق سيستم ضد سرقت و اجزای استارت را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP45امكان خاموش کردن موتور وجود ندارد

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

بررسی كنيد كه با دوبار فشرده شدن دكمه استارت، موتور خاموش شود.
اگر خاموش می شود، مطمئن شويد كه كارت توسط UCH شناخته شده باشد، به ويژه با بررسی پيغام های ظاهر شده بر روی 

صفحه نمايشگر ها.

با استفاده از وضعيت ET070 )دكمه استارت( بررسی كنيد فشرده شدن دكمه به وسيله UCh شناسايی شده باشد.
اگر شناسايی نشده، روند عيب يابی وضعيت مربوط را ببينيد.

بررسی كنيد وقتی دكمه فشرده شده، وضعيت ET110 )UCH درخواست را به واحد سوئيچ و مراقبت می رساند( Stop )توقف( 
باشد.

اگر ايرادی وجود دارد، بررسی كد اين وضعيت را انجام دهيد.

درست بودن پارامتر PR008 )سرعت خودرو( را در حالی كه خودرو ساكن است بررسی كنيد.
اگر درست نيست، عيب يابی ABS را انجام دهيد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP46قفل ستون فرمان کار نمى کند

دستورالعمل ها

وجود خطا را بر روی قفل ستون فرمان بررسی كنيد.
ولتاژ باتری را برسی كنيد. مقدار آن بايد بين 9 ولت و 16 ولت باشد.

صحت پارامتر PR008 )سرعت خودرو( را بررسی كنيد.
وجود هر گونه خطا را در واحد كنترل الکترونيکی كيسه هوا )شناسايی برخورد( و ABS/ESP شناسايی كنيد.

يادآوری: در حالت هندز فری، به محض بسته شدن سوئيچ، قفل ستون فرمان قفل می شود.
در حالی كه كارت در كارت خوان قرار دارد، به محض خارج كردن كارت از كارت خوان قفل ستون فرمان پس 

از بستن سوئيچ قفل می شود.

شرايط قطع سوئيچ باز بدون قفل كردن ستون فرمان به شرح زير است:
- كارت دركارتخوان قرار دارد

- 20 دقيقه از قرار گرفتن كارت در كارت خوان پس از خاموشی موتور گذشته باشد
- سرعت خودرو صفر نباشد

- درخواست توان توسط قفل ستون فرمان دائما ارسال شود
بسته به تجهيز خودرو به واحد كنترل الکترونيکی 4F UCH Vdiag  يا باالتر:

- وقتی خودرو در حالت سوئيچ باز اجباری قرار دارد، كارت رنو از كارت خوان خارج می شود
- 3 دقيقه از خطای استارت زدن به دليل درگير بودن دنده گذشته باشد

- كارت رنو به علت خطای استارت زدن به دليل درگيربودن دنده از كارت خوان خارج می شود
- يکی از درهای جلو به علت خطای استارت زدن به دليل درگيربودن دنده باز است و كارت درون كارت خوان قرار ندارد.

بررسی كنيد شرايط باال موجود نباشند.

درست بودن وضعيت های ET072 و ET073 را بررسی كنيد.
در صورت وجود خطا، روند بررسی اين وضعيت ها را در قسمت UCh ببينيد.

با استفاده از كد وضعيت ET248 )كد سيستم ضد سرقت قفل ستون فرمان( بررسی كنيد كه قفل ستون فرمان به خودرو تعلق 
داشته باشد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بيگريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP47قفل ستون فرمان باز نمى شود

دستورالعمل ها
- چراغ هشدار سيستم ضد سرقت به صورت عادی چشمك می زند

- كارت خوان چشمك نمی زند
- پيغام قفل نبودن ستون فرمان يا چرخاندن فرمان همراه با استارت بر روی صفحه نمايشگرها ظاهر می شود.

بررسی كنيد ستون فرمان تحت هيچ گونه استرس مکانيکی نباشد ) مثال: گير كردن چرخ )ها( به پياده رو(.
اگر ستون فرمان زير فشار است، سعی كنيد با باالكشيدن ستون فرمان استارت بزنيد. ) و با بيرون كشيدن كارت از كارت خوان در 

صورت ظاهر شدن پيغام(

درست بودن وضعيت های ET072 و ET073 را بررسی كنيد.
در صورت وجود خطا، روند بررسی اين وضعيت ها را در قسمت UCH ببينيد.

با استفاده از كد وضعيت ET248 )كد سيستم ضد سرقت قفل ستون فرمان( بررسی كنيد كه قفل ستون فرمان به خودرو تعلق 
داشته باشد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بيگريد.

اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP48استارت خوردن نامنظم

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
جعبه دنده دستی

بررسی كنيد كه با دوبار فشرده شدن دكمه استارت، موتور خاموش شود.
اگر خاموش می شود، مطمئن شويد كه كارت توسط UCH شناخته شده باشد، به ويژه با بررسی پيغام های ظاهر شده بر روی 

صفحه نمايشگر ها.بررسی كنيد سوئيچ پدال كالچ به صورت صحيح كار كند.
برای اين منظور، درست بودن وضعيت ET048 )موقعيت پدال كالچ( را در UCH بررسی كنيد.

در صورت وجود خطا، عيب يابی كد خطای DF003 را انجام دهيد.

مطمئن شويد كه سوئيچ پدال ترمز به صورت صحيح كار كند.
برای اين منظور، درست بودن وضعيت ET047 )موقعيت پدال ترمز( را در UCH بررسی كنيد.

در صورت وجود خطا، عيب يابی كد خطای DF004 را انجام دهيد.

مطمئن شويد كه اهرم دنده به صورت صحيح كار می كند.
برای اين منظور، درست بودن وضعيت ET005 )موقعيت اهرم جعبه دنده دستی( را در واحد سوئيچ و مراقبت بررسی كنيد.

در صورت وجود خطا عيب يابی كد خطای DF005 را انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

جعبه دنده خودكار
مطمئن شويد كه سوئيچ پدال ترمز به صورت صحيح كار كند.

برای اين منظور، درست بودن وضعيت ET047 )موقعيت پدال ترمز( را در UCH بررسی كنيد.
در صورت وجود خطا، عيب يابی كد خطای DF004 را انجام دهيد.

مطمئن شويد كه سوئيچ پدال كالچ به صورت صحيح كاركند.
درست بودن وضعيت ET108 را در UCH بررسی كنيد.

در صورت وجود خطا، عيب يابی وضعيت ET108 را انجام دهيد.
اگر ايراد برطرف نشد، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP49آينه يك يا هر دو در به سمت داخل يا خارج جمع نمی شود

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

فيوز تغذيه توان آينه را بررسی كنيد.
در صورت لزوم آن را تعويض كنيد.

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

وجود ولتاژ 12+ ولت را بر روی كنترل سوئيچ آينه 
بررسی كنيد.

آيا ولتاژ وجود دارد؟

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
برای جمع شدن به سمت داخل:

.BCP3 اتصال كد •
• اتصال كد 40X قطعه 134.

.MAN اتصال كد •
• اتصال كد 40W قطعه 134.

برای جمع شدن به سمت خارج:
.MAM اتصال كد •

• اتصال كد 40X قطعه 134.
.BCP3 اتصال كد •

• اتصال كد 40W قطعه 134.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

بررسی  در  آينه  سوئيچ  روی  بر  را  بدنه  ولتاژ  وجود 
كنيد.

در صورت لزوم تعميرات را انجام دهيد.

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP49
ادامه1

پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.40W اتصال كد •

• اتصال كد 40X بين قطعات 134 و 239.
.40W اتصال كد •

• اتصال كد 40X قطعه 134 و 240.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، آينه )های( در را تعويض كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP50يکی از دو آينه تنظيم نمی شود

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها
به بخش اطالعيه فنی نقشه های سيم كشی برای Megane  II يا Scenic II مراجعه كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
برای باال اوردن:

.40C اتصال كد •
• اتصال كد BCP3 قطعه 134.

.MAM اتصال كد •
• اتصال كد 40E قطعه 134.

برای پايين اوردن:
40C اتصال كد •

• اتصال كد MAM قطعه 134
.BCP3 اتصال كد •

• اتصال كد 40E قطعه 134.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

آينه در جمع نمی شود.
آينه در چپ

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP50
ادامه1

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
برای باال اوردن:

.40A اتصال كد •
• اتصال كد BCP3 قطعه 134.

.MAM اتصال كد •
• اتصال كد 40E قطعه 134.

برای پايين اوردن:
40A اتصال كد •

• اتصال كد 40B قطعه 134.
.BCP3 اتصال كد •

• اتصال كد 40E قطعه 134.

اگر ايراد برطرف نشد، آينه )های( در را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
40C اتصال كد •
40A اتصال كد •

• اتصال كد 40E بين قطعات 134 و 239.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP50
ادامه2

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

آينه در جمع نمی شود. آينه درراست

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
برای باال اوردن:

.40B اتصال كد •
• اتصال كد BCP3 قطعه 134.

.MAM اتصال كد •
• اتصال كد 40E قطعه 134.

برای پايين اوردن:
 40B اتصال كد •

• اتصال كد MAM قطعه 134
.BCP3 اتصال كد •

• اتصال كد 40E قطعه 134.
برای جمع شدن به چپ:

.40D اتصال كد •
• اتصال كد BCP3 قطعه 134.

.MAM اتصال كد •
• اتصال كد 40E قطعه 134.

برای جمع شدن به راست:
.40D اتصال كد •

• اتصال كد MAM قطعه 134.
.BCP43 اتصال كد •

• اتصال كد 40E قطعه 134.

B

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP50
ادامه3

پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
.40B اتصال كد •
.40D اتصال كد •

• اتصال كد 40E بين قطعات 134 و 240.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات )به بخش اطالعيه فنی 6015A، تعميرات سيم کشى الكتريكى، سيم کشى: 

احتياطات الزم براى تعميرات مراجعه كنيد.( اتصاالت را تعمير كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

اگر ايراد برطرف نشد، آينه )های( در را تعويض كنيد.

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

A

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP50
ادامه4

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

آينه در جمع نمی شود. آينه درراست

پيوستگی سوئيچ را بين اتصاالت زير را بررسی كنيد:
برای باال اوردن:

.40C اتصال كد •
• اتصال كد BCP3 قطعه 134.

.MAM اتصال كد •
• اتصال كد 40E قطعه 134.

برای پايين اوردن:
40C اتصال كد •

• اتصال كد MAM قطعه 134
.BCP3 اتصال كد •

• اتصال كد 40E قطعه 134.

C

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP50
ادامه5

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
برای باال اوردن:

.40A اتصال كد •
• اتصال كد BCP3 قطعه 134.

.MAM اتصال كد •
• اتصال كد 40E قطعه 134.

برای پايين اوردن:
40A اتصال كد •

• اتصال كد 40B قطعه 134.
.BCP43 اتصال كد •

• اتصال كد 40E قطعه 134.

اگر ايراد برطرف نشد، آينه )های( در را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
40C اتصال كد •
40A اتصال كد •

• اتصال كد 40E بين قطعات 134 و 239.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

C

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

38987B-

ALP50
ادامه6

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

آينه در جمع نمی شود. آينه درراست

پيوستگی اتصاالت زير را بررسی كنيد:
برای باال اوردن:

.40B اتصال كد •
• اتصال كد BCP3 قطعه 134.

.MAM اتصال كد •
• اتصال كد 40E قطعه 134.

برای پايين اوردن:
 40B اتصال كد •

• اتصال كد MAM قطعه 134
.BCP3 اتصال كد •

• اتصال كد 40E قطعه 134.

B

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP50
ادامه7

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

در صورت لزوم سوئيچ را تعويض كنيد.

برای جمع شدن به چپ:
.40D اتصال كد •

• اتصال كد BCP3 قطعه 134.
.MAM اتصال كد •

• اتصال كد 40E قطعه 134.
برای جمع شدن به راست:

40D اتصال كد •
• اتصال كد MAM قطعه 134.

.BCP3 اتصال كد •
• اتصال كد 40E قطعه 134.

اگر ايراد برطرف نشد، آينه )های( در را تعويض كنيد.

پيوستگی و عايقکاری اتصاالت زير را بررسی كنيد:
40C اتصال كد •
40D اتصال كد •

• اتصال كد 40B بين قطعات 134 و 239.
در صورت ايراد داشتن اتصال و وجود روش تعميرات 
تعميرات سيم   ،6015A فنی  اطالعيه  بخش  )به 
الزم  احتياطات  کشى:  سيم  الكتريكى،  کشى 
تعمير  را  اتصاالت  كنيد.(  مراجعه  تعميرات  براى 
كنيد، در غير اين صورت سيم كشی را تعويض كنيد.

D

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP51سوئيچ باز كار نمی كند

تا بررسی كامل با ابزار عيب يابی به اين بخش نظر مشتری رجوع نکنيد.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

بررسی كد وضعيت ET070 را بررسی كنيد.

وضعيت ET070 )دكمه استارت( را بررسی كنيد.
 Pressed وضعيت  شده  فشرده  وسئيچ  وقتی  آيا 

)فشرده شده( است؟

عيب يابی را به صورت كامل بر روی واحد سوئيچ و 
مراقبت انجام دهيد.

بله

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP52)پيغام )فشار تاير را تنظيم كنيد( ظاهر می شود )چرخ مربوط بر روی صفحه نمايشگر روشن می شود

توجه: درخودروهای Vdiag 44، چراغ هشدار خدمات همرا با پيغام صفحه نمايشگرها روشن می شود.
بررسی كنيد كه تمام تايرهای مشکل دار، مچهز به شير بازبينی فشار تاير باشند.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

مطمئن شويد كه تاير فشار پيشنهادی مشخص 
شده بر روی برچسب يا راهنمای راننده را داشته 

باشد ) نه پرباد و نه كم باد(
آيا تايرها فشار پيشنهادی را دارند؟

 PR006 تا PR003 فشار را از روی پارامترهای
بخوانيد.

مقدار  با   PR006 تا   PR003 فشارهای  آيا 
خوانده شده بر روی گيج فشار )در حدود 0.2 بار( 

مطابقت دارد؟
را   UCH در  پيشنهادی  فشار 
.)PR012 تا PR009( بخوانيد

فشارهای  با  مقادير  اين  آيا 
پيشنهادی پيشنهادی سازنده مطابقت دارند؟ فشارهای 

فرمان  از  استفاده  با  را 
VP005 وارد كنيد.

كدهای هر چهار شير را برنامه ريزی كنيد و رينگ های رنگی را 
مجددا در موقعيت مشخص شده بر روی برچسب نصب شده در 

قسمت راننده نصب كنيد

فشار باد تاير را مجددا تنظيم كنيد.

بله

بله

خيرخير

خير

A

بله

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP52
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

سنسور)های( معيوب را تعويض كنيد.

فشار تاير را با در نظر گرفتن اختالف فشار گيج اندازه 
بگيريد.

فشار تاير را با گيج ديگر اندازه بگيريد.
آيا مقدار خوانده شده با مقداری كه با گيج ديگر 

اندازه گرفتيد فرق می كند؟

A

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP53(پيغام )فشار تاير را تنظيم كنيد( ظاهر می شود )2 چرخ  بر روی صفحه نمايشگر روشن می شود

توجه: درخودروهای Vdiag 44، چراغ هشدار خدمات همرا با پيغام صفحه نمايشگرها روشن می شود.
بررسی كنيد كه تمام تايرهای مشکل دار، مچهز به شير بازبينی فشار تاير باشند.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

فشار تاير را تا سطح پيشنهادی 
سازنده تنظيم كنيد.

آيا ايراد هنوز موجود است؟

تايرهای  بين  فشار  ناتوازنی  آيا 
اكسل  يك  روی  راست  و  چپ 

وجود دارد؟
موقعيت رينگ های رنگی را بر روی 
برچسب سمت راننده بررسی كنيد.

با يکديگر  تايرهای جلو و عقب  آيا 
برنامه عوض شده اند. را  چرخ  چهار  شيرهای  كدهای 

در  را  رنگی  های  رينگ  و  كنيد  ريزی 
موقعيت نشان داده شده بر روی برچسب 

سمت راننده مجددا نصب كنيد.

پايان عيب يابی

بله

بله

خير

خير

خير

B

A

بله

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP53
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

فشارهای   VP005 فرمان  از  استفاده  با 
پيشنهادی را وارد كنيد.

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

          UCHفشارهای پيشنهادی را در
 )PR009 تا PR012( بخوانيد.

فشارهای  با  پارامترها  اين  مقادير  آيا 
پيشنهادی سازنده مطابقت دارند؟

AB

بله

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی
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ALP53
ادامه

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

آيا يکی از تايرها با تاير يدک تعويض 
شده است؟

پايان عيب يابی

شير مشکل دار را تعويض كنيد.

يك  با  را  چرخ  روی  بر  الزم  كار 
شير بازبينی فشار تاير انجام دهيد، 
سپس مجددا ان را بر روی خودرو 

نصب كنيد.

با استفاده از فرمان SC002 كدهای 
چهار شير را برنامه ريزی كنيد.

آيا روند برنامه ريزی به درستی پيش 
رفت؟

بله

بله

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
عيب يابی – نمودارمرحله ای عيب يابی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



87B

39787B-

ALP55)پيغام )فشار تاير را تنظيم كنيد( ظاهر می شود )چرخ مربوط بر روی صفحه نمايشگر روشن می شود

بررسی كنيد كه تمام تايرهای مشکل دار، مچهز به شير بازبينی فشار تاير باشند.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

يا شيرهای بازبينی فشار تاير را نصب كنيد، يا بازبينی 
فشار تاير را در صفحه نمايشگرها پيکربندی كنيد.

با فرمان SC002 كدهای چهار شير را برنامه ريزی 
كنيد.

عيب يابی را بر روی ABS انجام دهيد.

با استفاده از فرمان CF023 )عملکرد بازبينی فشار 
تاير( زير SC008 )نوع UCH ،(UCH را )همراه 

با( عملکرد بازبينی فشار تاير پيکربندی كنيد.

آيا چرخ ها مجهز به شير بازبينی فشار تاير هستند؟

آيا كدهای شيرها برنامه ريزی شده است؟

خطای UCH، با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

بررسی كنيد كه ABS سرعت خودرو را ارسال 
.)PR008 ميکند )پارامتر

آيا بر روی ABS خطايی وجود دارد؟

پيکربندی بازبينی فشار تاير را در UCH بررسی 
كنيد )LC017 عملکرد بازبينی فشار تاير(.

ايا UCH )همراه با( عملکرد بازبينی فشار تاير 
پيکربندی شده است؟

بله

بله

بله

بله

خير

خير

خير

خير

واحد اتصاالت داخلى محفظه سرنشين
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ALP56)پيغام )فشار تاير را تنظيم كنيد( ظاهر می شود )چرخ مربوط بر روی صفحه نمايشگر روشن می شود

موردی اعالم نشده است.دستورالعمل ها

با استفاده از ابزار عيب يابی بررسی كامل را انجام دهيد.پس از انجام تعميرات

تاير را تعمير كنيد.

پس آز آنکه تمام بررسی ها انجام شد، اگر پيغام هنوز 
بر صفحه نمايشگرها ظاهر می شود، با پشتيبانی فنی 

تماس بگيريد.

مطمئن شويد كه آب بند شير آسيب نديده باشد.
بررسی كنيد مهره آب بند شير  همان است 

 Scenic II يا Megane II كه برای شيرهای
 Laguna II، استفاده می شود و نه انکه برای
Vel Satis يا Espace IV استفاده می شود.

آيا تاير پنچر است؟

با پشتيبانی فنی تماس بگيريد.

 VP005 فرمان  از  استفاده  با 
فشارهای پيشنهادی را وارد كنيد.

فشارهای پيشنهادی در UCH را بخوانيد 
.)PR012 تا PR009(

آيا اين مقادير با مقادير پيشنهادی توسط سازنده 
مطابقت دارند؟

با يك گيج فشار كنترل كنيد  را  تاير  فشار هر 4 
)مشکل: كم بادی شديد(.

آيا فشار درست است؟

بله

بله

بله

بله

خير

خير
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