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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

پيشگفتار: 
کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران خودروی

CS35 و EADO تهیه و تدوین شده است.
امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب ، روش تعمیرات خود را با دستورات 
داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت ، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد ، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند 
درخواست میشود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود ) فرم پیشنهادات در انتهای 
کتاب موجود می باشد ( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. الزم به ذکر است که هر گونه تغییر یا 

کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد. 

گروه خودروسازی سایپا
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

بخش اول: سيستم جعبه دنده اتوماتيک
مشخصات

مشخصات عمومی

مشخصاتعنوان

TS - 40 SNمدل

1 : 2.875نسبت دنده یک

1 : 1.568نسبت دنده دو

1 : 1.000نسبت دنده سه

1 : 0.697نسبت دنده چهار

1 : 2.300نسبت دنده عقب

1 : 4.277نسبت دنده دیفرانسیل

1 : 1.023نسبت دنده شفت میانی

1نسبت دنده مجموعه چرخدنده سیاره ای

تقریباً 54kgوزن
Nm 130حداکثر گشتاور

N.mعنوان

AW - 1روغن جعبه دنده اتوماتیک 

L 4.8 ~ 4.4حجم روغن جعبه دنده )با احتساب خنک کننده و لوله(

نوع سر ریزتنظیم سطح روغن

مشخصات گشتاور
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

مشخصات گشتاور

توضيحمورد
مشخصات گشتاور

NmIb-ftIb-in

-8563پیچ نگه دارنده  جعبه دنده1

-8563پیچ نگه دارنده جعبه دنده2

-2317پیچ نگه دارنده جعبه دنده3

-2317پیچ نگه دارنده فلکس پلیت4

---مجموعه فلکس پلیت5

-6044پیچ نگه دارنده فالیویل6

---مجموعه جعبه دنده 4 دنده7

---مجموعه لوله های تهویه8

-2418مجموعه اتصاالت لوله ها 9

---پایه کابل جعبه دنده10
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

توضيحمورد
مشخصات گشتاور

NmIb-ftIb-in

-2317پیچ نگه دارنده پایه کابل جعبه دنده11

-2317مهره نگه دارنده اهرم تعویض دنده12

---بازوئی تعویض دنده13

-3526پیچ پرکن روغن14
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

توضيحات و تشريح عملکرد
اطالعات عمومی سيستم

احتياط: 
سیستم  یابی  عیب  خصوص  در  کافی  دانش  نداشتن 
انتقال نیرو باعث بروز اشتباه و آسیب رسیدن به قطعات 
مهارت  نداشتن  صورت  در  شود.  می  تعمیرات  هنگام 
نیرو  انتقال  سیستم  روی  بر  تعمیرات  انجام  از  کافی 

خودداری کنید. 
جعبه دنده اتوماتیک مدل TS-40 SN از یک جعبه 
دنده 4 سرعته دستی و اتوماتیک با کالچ هیدرولیکی 
شامل  اتوماتیک  دنده  است.جعبه  شده  تشکیل 
سیاره  چرخدنده  گشتاور،  مبدل  و  کننده  قفل  کالچ 
کنترل  سیستم  و  هیدرولیکی   کنترل  سیستم  ای، 
الکترونیکی می باشد.بر اساس فشار هیدرولیکی تولید 
شده به وسیله پمپ روغن،سیستم کنترل هیدرولیکی 
با ارسال سیگنال به شیر برقی ماژول کنترل جعبه دنده 
اتوماتیک،متناسب با شرایط رانندگی با خودرو عملکرد 
فشاری مبدل گشتاور هیدرولیکی،کالچ ها و ترمزها را 
کنترل می کند. سه عدد کالچ ، دو ترمز و کالچ یک 
طرفه مجموعه چرخدنده سیاره ای را کنترل می کنند. 

واحدهای کنترلی در شکل زیر نمایش داده شده اند.
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 راهنمای تعمیرات و سرویسEADO و CS35 / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک 

شرحکالچ ها و ترمز

C1اتصال شفت میانی به دنده خورشیدی جلوکالچ جلو
C2اتصال شفت میانی به دنده خورشیدی جلوکالچ رابط
C3اتصال شفت میانی به دنده خورشیدی عقبکالچ دنده عقب
B14 دنده خورشیدی کالچ هیدرولیکیسرازیری 2 و ترمز
B3ترمز حامل سیاره ایترمز دنده یک و دنده عقب
F22 جلوگیری از حرکت معکوس حامل سیاره ایکالچ یک طرفه

مجموعه مبدل گشتاور

چرخ دنده متحرک شمارنده

چرخ دنده محرک شمارنده

مجموعه دنده دیفرانسیل
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

موقعيت
ترمزکالچشير برقی

کالچ یک 

طرفه

SLC1SLC2SLB1SLUS1
C1C2C3B1B3F2

N/ON/ON/CN/CN/C

”P“○□××○××××××

R
V ≤ 7○□××○××○×○×

V > 7○○×○○××○×××

”N“○□××○××××××

1st)□( ∆○××*1○××××○

1st E/B)□( ∆∆×○○○×××○○

2nd)□( ∆○∆ʘ*1○××○××

2nd ↔3rd)□( ∆
← ○

∆
←∆

×ʘ×○←×
○×○

×←××

3rd∆)□( ∆×ʘ×○○××××

3rd ↔4th←∆)□( ∆
←×
∆ʘ×○

←×○×←×
○××

4th○)□( ∆∆ʘ××○×○××

مالحظات

اعمال شدهروشن )N/O : بسته ، N/C : باز(○

آزاد شدنخاموش )N/O : باز ، N/C : بسته(×

ʘ
روشن : روشن شدن کالچ هیدرولیک

خاموش :خاموش شدن کالچ هیدرولیک

کنترل حالت خالصکنترل شده∆

کنترل شده )فشار مدار(□

ليست عملکرد اجزا

عملکرد کالچ هیدرولیکی:دنده های 2 و 4
*1: ○ : )V ≤ 14 km/h( / ×:)V > 14 km/h(
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

کنترل حالت خود تطبيقی راننده
هنگام رانندگی با خودرو جعبه دنده اتوماتیک همواره 
دارد. هیچ گونه سوییچی  قرار  در حالت خود تطبیقی 
برای انتخاب این حالت توسط راننده در خودرو تعبیه 
به   TCM خاص،  شرایط  وقوع  صورت  است.در  نشده 
رانندگی  وضعیت  با  متناسب  را  دنده  اتوماتیک  طور 
می  فراهم  را  نرم  دنده  تعویض  امکان  و  کرده  انتخاب 

کند.

کنترل قفل کننده و لغزنده
سیگنال  مطابق  برقی  شیر  خطی  کنترل  با   TCM
و  موتور  )دور   ECM ، سیگنال  ورودی  سرعت شفت 
وضعیت دریچه گاز( و سرعت خودرو،باعث قفل شدن 
سیگنال  پایش  بوسیله  شود.همچنین  می  کالچ  نرم 
کننده  قفل  لغزش کالچ  نسبت  ورودی   سرعت شفت 
کنترل می شود.در صورت بسته شدن شیر برقی، کالچ 
قفل شدن در  با گسترش محدوده کنترل  قفل کننده 
کاهش  باعث  عمل  این  دارد.  لغزش  کم،امکان  سرعت 
بهینه  و  دنده  بازدهی حرکت جعبه  موتور،افزایش  دور 
سازی مصرف سوخت می شود.همچنین با لغزش کالچ 
گشتاور  مبدل  توسط  موتور  کننده،نوسان سرعت  قفل 

جذب می شود.

TCM عملکرد
کنترل تعويض دنده اتوماتيک

در هر یک از حاالت تعویض دنده، TCM باز و بسته 
دور  های  سیگنال  مطابق  را   )S1( برقی  شیر  شدن 
خودرو،وضعیت  ورودی،سرعت  شفت  موتور،سرعت 
فعال  با  و هم چنین  ترمز  پدال  و وضعیت  گاز  دریچه 
 SLC1 کردن کنترل فشار هیدرولیک شیرهای برقی
ها  دنده  به طور خطی، وضعیت   SLB1 و   SLC2 و 
را تشخیص داده و تعویض دنده را به صورت اتوماتیک 

کنترل می کند.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

کنترل دنده عقب
 N در صورت تغییر وضعیت دادن دسته دنده از موقعیت
)خالص( به R  )دنده عقب( هنگام حرکت خودرو،سیستم 
انتقال قدرت معکوس می شود،این حالت ممکن است 
موجب قفل شدن ناگهانی چرخ ها هنگام رانندگی شود 
که برای خودرو بسیار خطرناک می باشد.با استفاده از 
سیستم TCM از تعویض ناگهانی دنده به دنده عقب 

در حین رانندگی پیشگیری می شود.

طرز کار سيستم خود عيب ياب
و  ارتباطات سنسورها   TCM یاب  عیب  سیستم خود 
با  و  کرده  پایش  را   )ECM )شامل  الکتریکی  اجزای 
جلوآمپر،  روی  بر   MIL هشدار  چراغ  نمودن  روشن 
همچنین  کند.  می  یادآوری  راننده  به  را  عیب  وجود 
اساس کدهای  بر  را  سیستم عیب تشخیص داده شده 

خطا در حافظه ذخیره می کند.

عملکرد سيستم حفاظتی
در صورت بروز عیب در  سیستم جعبه دنده اتوماتیک، 
TCM با ارسال سیگنال کنترلی عیب بوجود آمده را 
تشخیص داده و به خودرو اجازه حرکت در یک فاصله 
دچار  دنده  تعویض  برقی  شیر  دهد.چنانچه  می  کوتاه 
اشکال شود، TCM ارسال سیگنال کنترل به این شیر 
می  متوقف  حفاظتی  عملکرد  تشخیص  منظور  به  را 
کند،در این حالت دنده در موقعیت عقب یا دنده 3 قرار 

می گیرد.

TCM مقدار دهی اوليه
تعویض  یا  اتوماتیک  دنده  جعبه  تعویض  صورت  در 
باید   TCM سیستم  برای  اولیه  دهی  مقدار   ،TCM

انجام شود. 
1. پیش گرم کردن

دمای روغن جعبه دنده اتوماتیک )ATF( را با کار کردن 
موتور در دور آرام یا با انجام تست جاده افزایش داده و 
قرار گرفتن دمای ATF بین               را تائید کنید.
ندهید. افزایش  موتور  با متوقف کردن  را   ATF دمای 

قرار نداشتن دمای ATF بین              نشان دهنده 
اجرا نشدن مقدار دهی اولیه در سیستم می باشد. 

2. تعویض دنده در حالت ثابت بودن خودرو  
پدال ترمز را در شرایطی که خودرو متوقف است، فشار 
داده  و دسته دنده را در موقعیت “N” قرار دهید،خودرو 
را  به مدت 3s در این موقعیت نگه دارید.سپس دسته 

 3s را  D حرکت داده و آن  به   N از موقعیت  را  دنده 
نگه دارید.

تست  باال را 5 مرتبه تکرار کنید.مجدداً دسته دنده را 
از موقعیت N به R حرکت دهید.این روش را 5 مرتبه 

تکرار کنید.
3. تعویض دنده در حالت حرکت خودرو 

دسته دنده را در موقعیت D قرار داده و شروع به حرکت 
کنید،با باز نگه داشتن دریچه گاز به میزان % 35–25 
دسته دنده در دنده 4 قرار گرفته و سرعت خودرو به 
 10 را  تست  رسد.این  می  بیشتر  یا   80km/h میزان 

مرتبه تکرار کنید.
4. بررسی نتیجه مقدار دهی اولیه.

دنده  تعویض  هنگام  در  ضربات  تعداد  کاهش  میزان 
نسبت به قبل از انجام مقدار دهی اولیه را بررسی کنید.

تشريح قطعات 
)TCM( ماژول کنترل جعبه دنده

به طور کل ماژول کنترل جعبه دنده )TCM( عملکرد 
تعویض دنده و شیر برقی قفل کننده را کنترل می کند. 
قاب  زیر  و  مرکزی  کنسول  جلوی  قسمت  در   TCM

داشبورد سمت راننده نصب می شود. 
جعبه دنده به وسیله سیسستم تعویض دنده الکترونیکی 
کنترل می شود. TCM وظیفه پردازش سیگنال ورودی 
دریافت  با  دنده  جعبه  کنترل  ماژول  دارد.  عهده  بر  را 

سیگنال ها جعبه دنده هیدرولیک را کنترل می کند.
سیستم تعویض دنده الکترونیکی شامل قطعات زیر می 

باشد:
)TCM( ماژول کنترل جعبه دنده

)NSW( سوییچ وضعیت خالص / توقف
)S1( شیر برقی تعویض دنده

  SLB1 , SLC2( خطی  فشار  کنترل  برقی  شیر 
)SLC1

)SLU( شیر برقی قفل کننده
)NC2( سنسور سرعت شفت ورودی
)SP( سنسور سرعت شفت خروجی

)OT( سنسور دمای روغن جعبه دنده
65-80°C

65-80°C

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



15

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

)SLU( شير برقی قفل کننده
بدنه سوپاپ نصب شده  در  که  کننده  قفل  برقی  شیر 
است وظیفه کنترل سیگنال های ارسالی از TCM را 
بر عهده دارد. شیر برقی قفل کننده فشار هیدرولیکی 
را  آن  لغزش  و  کرده  کنترل  کننده  قفل  کالچ  در  را 
برقی  نداشتن شیر  قرار  تشخیص می دهد. در صورت 
در شرایط ایمن، TCM جریان روغن به شیر برقی را 

قطع می کند.

)NSW( سوييچ وضعيت خالص / توقف
سوییچ خالص / توقف )1( اطالعات وضعیت  دنده،شامل 
دسته دنده جعبه دنده اتوماتیک )A/T( را به استارت و 

TCM ارسال می کند.
• به منظور جلوگیری از بی دقتی هنگام رانندگی،سوییچ 
قرار  زمان  در  تنها   )NSW( توقف   / خالص  وضعیت 
داشتن  دنده در حالت )N( یا )P( اجازه روشن شدن 

موتور خودرو را می دهد.
وضعیت  سوییچ  عقب  دنده  با  خودرو  هنگام حرکت   •
را  عقب  دنده  هشدار  چراغ   )NSW( توقف   / خالص 

روشن می کند.
 / باعث هماهنگی سوییچ وضعیت خالص  این عمل   •

توقف )NSW( برای کنترل تعویض دنده می شود.
اطالعات   )NSW( توقف   / خالص  وضعیت  سوییچ 
 TCM مدارهای استارت و دنده عقب را بدون عبور از

به خودرو ارسال می کند.

)S1( شير برقی تعويض دنده
شیر برقی تعویض دنده S1( 1( به طور مستقیم در بدنه 
شیر برقی نصب شده است. شیر برقی وظیفه قطع و یا 
کنترلی  سیگنال  ارسال  طول  در  عملیات  کردن  وصل 
بودن  یا وصل  قطع  از  دارد.جدا  عهده  بر  را   TCM از 
S1، راندمان روغن را بررسی می نماید. در صورت قرار 
نداشتن شیر برقی در شرایط ایمن TCM جریان روغن 

به شیر برقی را قطع می کند.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

)NC2( سنسور سرعت شفت ورودی
سنسور سرعت شفت ورودی )NC2( درقسمت انتهایی 
باالی جعبه دنده اتوماتیک نصب شده است.این سنسور 
سرعت ورودی جعبه دنده اتوماتیک را بر اساس سرعت 
و  داده  تشخیص   C2 میانی  شفت   )2( توپی  چرخش 
ارسال می   TCM به  به صورت سیگنال  را  سپس آن 

کند. 

)OT( )1( سنسور دمای روغن جعبه دنده
مستقیماً   )OT()1( دنده  جعبه  روغن  دمای  سنسور 
روی بدنه سوپاپ جعبه دنده نصب شده و وظیفه تبدیل 
سیگنال روغن جعبه دنده به سیگنال الکتریکی و انتقال 

آن به TCM را مطابق با تغییرات دما بر عهده دارد.

 SLB1 , SLC2( خطی  فشار  کنترل  برقی  شير 
)SLC1

)2(،)SLC1()1(خطی فشار  کنترل  برقی  شیرهای 
)SLC2( و )SLC3()3( نصب شده در بدنه سوپاپ ها 
جدا از سیگنال خروجی TCM به طور خطی کنترل 
می شوند.در این حالت به منظور نرم بودن تعویض دنده 
  C1،C2( فشار هیدرولیکی وارد شده به مدارهای کالچ
و C3( و مدارهای ترمز )B1 و B3( به صورت خطی 
وظیفه  برقی  شیرهای  از   یک  شوند.هر  می  کنترل 
تعویض دنده از دنده 1 به دنده 4 را به منظور تشخیص 
کنترل فشار خط لوله در زمان مشابه بر عهده دارند. در 
 TCM ،صورت قرار نداشتن شیر برقی در شرایط ایمن

جریان روغن به شیر برقی را قطع می کند.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

)SP( سنسور سرعت شفت خروجی
درقسمت   )SP()1( خروجی  شفت  سرعت  سنسور 
است. شده  نصب  اتوماتیک  دنده  جعبه  باالی  انتهایی 
این سنسور سرعت خودرو را بر اساس شفت شمارنده 
)2( سرعت دنده محرک تشخیص داده و سپس آن را 

به صورت سیگنال به TCM ارسال می کند.
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نمای موقعيت نصب اجزا
نمودار واحد کنترل 

تشريحعنوانتشريحعنوان

1TCM 4کانکتور دسته سیم)NC2( سنسور سرعت شفت ورودی

2
کانکتور دسته سیم جعبه دنده )شامل دسته 

سنسور سرعت شفت خروجی )SD(5سیم سنسور دمای روغن(

3
کانکتور دسته سیم کلید وضعیت خالص / 

)NSW( 6توقف)TCM( ماژول کنترل جعبه دنده
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نمای انفجاری
بخش بيرونی جعبه دنده

تشريحعنوانتشريحعنوان

واشر آب بندی10سنسور سرعت شفت خروجی1

مبدل گشتاور هیدرولیکی11پیچ و واشر2

کاسه نمد دیفرانسیل سمت راست12سنسور سرعت شفت ورودی3

کاسه نمد دیفرانسیل سمت چپ13پیچ و واشر4

کاسه نمد شفت ورودی 14اورینگ5

واشر آب بندی15شیر شلنگ هوا 6

کلید وضعیت خالص16پیچ سر ریز7

پیچ و واشر17واشر آب بندی8

پیچ و واشر18درپوش تخلیه روغن9
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دستور العمل عمومی
بررسی سطح و کيفيت روغن جعبه دنده 

احتياط: 
در صورت نیاز به اضافه کردن یا ریختن روغن،تنها از 
روغن تعیین شده در دستورالعمل جعبه دنده اتوماتیک 

استفاده کنید.
احتياط: 

میزان سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک را هنگام قرار 
داشتن در دمای بین                 بررسی کنید. 

احتياط: 
هنگام بررسی سطح روغن جعبه دنده،دسته دنده باید 

در موقعیت توقف )P( قرار داشته باشد.
چال  یا  )جک  افقی  سطح  یک  روی  بر  را  خودرو   .1

سرویس( متوقف کنید.
2. به منظور جلوگیری از لغزش خودرو ترمز دستی را 

فعال کرده و بلوک نگه دارنده ترمز را به چرخ ببندید.
 )P( توقف  حالت  در  دنده  دسته  گرفتن  قرار  از   .3

اطمینان حاصل کنید. 
4. پیچ درپوش مخزن روغن جعبه دنده را باز کنید.

دنده  جعبه  روغن   )4700ml )تقریبا   4kg مقدار   .5
اتوماتیک نوع AW-1 را در مخزن روغن بریزید.

کنید.  محکم  را  دنده  جعبه  روغن   مخزن  درپوش   .6
)گشتاور

حالت  در  دنده  جعبه  روغن  شدن  گرم  منظور  به   .7
خاموش بودن A/C ، موتور را روشن کرده و دور موتور 

را زیر 2000rpm نگه دارید.
8. به مدت 3 ثانیه دسته دنده را به  ترتیب در موقعیت 
های P / R / N / D قراردهید،سپس دسته دنده را به 
ترتیب در موقعیت های D / N / R / P قرار داده و در 
انتها اهرم را در موقعیت P قرار دهید. این فرآیند برای 
بررسی دمای روغن جعبه دنده اتوماتیک و سطح روغن  

بسیار موثر می باشد.
9. در حالی که موتور در دور آرام قرار دارد دمای روغن 
را به         برسانید،سپس دسته دنده را به مدت 1 

دقیقه در موقعیت P قرار دهید. 
10. هنگام ثابت شدن دما بین                یک ظرف 
در  موجود  روغن  و  داده  قرار  دنده  زیر جعبه  در  تمیز 

محفظه را تخلیه کنید. 
به شکل  روغن  تخلیه  الگوی  در  تغییر  در صورت   .11
قطره ای،پیچ تخلیه روغن جعبه دنده را سریعا محکم 
کنید.) گشتاور:                   پیچ تخلیه روغن را پس 

از هر بار بررسی تعویض کنید(.

35-45°C

35°C

35-45°C

23~25Nm
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روغن  سطح  بودن  پایین  حد  از  بیش  صورت  در   .13
جعبه دنده ، روغن را اضافه کرده و سپس وجود نشتی 

در مخزن روغن جعبه دنده را بررسی کنید.
دنده  جعبه  روغن  سطح  حد  از  بیش  بودن  باال   .14
اتوماتیک نشان دهنده پر بودن مخزن روغن می باشد.
از  مقداری  تا  کنید  را شل  مخزن  پیچ  صورت  این  در 
بررسی  را مجددا  روغن،تخلیه شود.سپس سطح روغن 

کنید. 
15. به منظور بررسی کیفیت،چند قطره روغن را بر روی 
یک تکه کاغذ سفید تمیز ریخته و رنگ آن را مالحظه 
کنید،در صورت روشن یا تیره تر بودن رنگ،روغن جعبه 
به ذکر است  رنگ طبیعی  تعویض کنید.الزم  را  دنده 

روغن  قرمز مایل به تیره می باشد.
استشمام  کنید.  بررسی  را  دنده  روغن جعبه  بوی   .16
بوی سوختگی نشان دهنده لغزندگی کالچ یا ترمز می 
را  دنده  جعبه  و  تعویض  را  روغن  صورت  این  باشد.در 

تعمیر کنید. 

آماده سازی برای بررسی سيستم مکانيکی
1. ترمز دستی را فعال کرده و با استفاده از بلوک های 
نگه دارنده ترمز چرخ های عقب و جلوی خودرو را مهار 

کنید.
2. میزان سطح مایع خنک کننده موتور را بررسی کنید.
کننده  خنک  مایع  سطح  بررسی   : به  کنید  مراجعه 

)دستور العمل عمومی،سیستم خنک کاری(.
3. سطح روغن موتور را بررسی کنید.

العمل  )دستور  روغن  سطح  بررسی   : کنیدبه  مراجعه 
عمومی،سیستم روغن کاری(.

12. وزن روغن جعبه دنده داخل ظرف را اندازه گیری 
کنید. در صورت بدست آمدن وزن مطابق انحنای نشان 
داده شده در نمودار باشد سطح روغن مناسب می باشد، 
مطلوب  سطح  به  رسیدن  زمان  تا  صورت  این  غیر  در 

دستورالعمل را از مرحله 4 تکرار کنید.
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4. سطح روغن جعبه دنده را بررسی کنید.
روغن  کیفیت  و  سطح  بررسی  به:  کنید  مراجعه 
اتوماتیک/  دنده  جعبه  عمومی،سیستم  العمل  )دستور 

دیفرانسیل(.
5. دور آرام موتور را بررسی کنید.

6. تنظیم زمان جرقه زنی را بررسی کنید. 
)دستور  زمان  مدت  تنظیم  بررسی  به:  کنید  مراجعه 

العمل عمومی،سیستم مکانیکی(.

تست فشار روغن جعبه دنده
ابزار عمومی

گیج اندازه گیری فشار روغن جعبه دنده اتوماتیک
از انجام شدن تست فشار روغن جعبه دنده تحت شرایط 

زیر اطمینان حاصل کنید:
• عملکرد موتور بررسی و تنظیم شده باشد.

• A/C و چراغ های جلو خاموش باشند.
انجام تست فشار روغن جعبه دنده  برای  را  1. خودرو 

آماده کنید.
مراجعه کنیدبه : آماده سازی برای انجام آزمون سیستم 

مکانیکی )دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
هشدار: 

جعبه  روغن  داشتن  قرار  هنگام  تخلیه  پیچ  کردن  باز 
و  داغ  روغن  شدن  پاشیده  امکان  باال  دمای  در  دنده 
کنید  بروز سوختگی جدی می شود،ابتدا صبر  موجب 
دمای روغن پایین بیاید و سپس اقدام به تعویض کنید. 
2. گیج اندازه گیری فشار روغن جعبه دنده را به سوراخ 

مخزن متصل کنید.
دنده  جعبه  روغن  دمای  به  رسیدن  تا  را  موتور   .3

اتوماتیک به                گرم کنید.
4. دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید.

5. هنگامی که موتور در دور آرام و در موقعیت D در 
حال کار کردن می باشد فشار روغن را بخوانید. 

6. مطابق مراحل 4 و 5 هنگامی که موتور با دور آرام در 
حال کار می باشد،فشار گیج را بخوانید.

7. پدال ترمز را با نیروی زیاد فشار دهید.
8. دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید.

هشدار : 
به  ترمز  و  گاز  پدال  همزمان  شدن  فشرده  صورت  در 
از 5s امکان آسیب رسیدن به جعبه دنده  مدت بیش 
اتوماتیک وجود دارد.بنابراین مراحل 9 و 10 را به  مدت 

5s انجام دهید.
9. پدال گاز را به آهستگی فشار دهید.

10.هنگام ثابت شدن دور موتور فشار لوله را به سرعت 
خوانده و پدال گاز را رها کنید. 

11. دسته دنده را در موقعیت N قرار داده و اجازه دهید 
موتور به مدت یک دقیقه یا بیشتر در دور آرام کار کند 

و روغن جعبه دنده اتوماتیک خنک شود. 
12. هنگام قرار داشتن جعبه دنده در موقعیت R مجددا 

مراحل 7 تا 11 را انجام داده و فشار لوله را بخوانید. 
13. گیج روغن جعبه دنده اتوماتیک را بیرون بکشید.

14. درپوش مخزن را ببندید.

60-70°C

فشار لوله 
)MPa(D – دندهR - دنده

دور آرام 
موتور

SLC1: 0.625 
~ 0.775

SLC2: 0.440 
~ 0.539

در حالت 
تست 
استال

 SLC1: 1.450
~ 1.630

SLC2: 1.725 
~ 2.085
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عيوب  احتمالینتايج تست فشار لوله

باال بودن فشار بیش از حد استاندارد در 
D و R موقعیت های

)SLC1 یا SL(معیوب بودن شیر برقی کنترل فشار

معیوب بودن سوپاپ فشار اصلی

پایین بودن فشار  بیش از حد استاندارد در 
D و R موقعیت های

)SL یا SLC1( معیوب بودن شیر برقی کنترل فشار

معیوب بودن سوپاپ فشار اصلی

معیوب بودن پمپ روغن

وجود نشتی روغن سیستم هیدرولیک جعبه دنده در موقعیت های 
P یا R

پایین بودن فشار بیش از حد استاندارد تنها 
D  در موقعیت

D معیوب بودن سیستم هیدرولیک جعبه دنده در موقعیت

C1 معیوب بودن کالچ

پایین بودن فشار بیش از حد استاندارد تنها 
R  در موقعیت

R  معیوب بودن سیستم هیدرولیک جعبه دنده در موقعیت

C3 معیوب بودن کالچ

B2 معیوب بودن ترمز

باال بودن فشار بیش از حد استاندارد تنها در 
D موقعیت)SL یا SLC1( معیوب بودن شیر برقی کنترل فشار

باال بودن فشار بیش از حد استاندارد تنها در 
R موقعیت

)SL یا SLC1( معیوب بودن شیر برقی کنترل فشار

معیوب بودن شیر برقی

بررسی تست فشار لوله
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تست استال )تست ثابت شدن دور موتور (
دقت کنید که آزمون افت سرعت بایستی در شرایط زیر 

انجام شود :
• عملکرد موتور بررسی و تنظیم شده باشد.

• A/C و چراغ های جلو خاموش می باشند.
انجام تست فشار روغن جعبه دنده  برای  را  1. خودرو 

آماده کنید.
• مراجعه کنیدبه : آماده سازی برای انجام آزمون سیستم 

مکانیکی )دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
2. موتور را روشن کنید.

احتياط :
بلوک های  از  استفاده  با  و  را فعال کرده  ترمز دستی   
نگه دارنده ترمز چرخ های عقب و جلوی خودرو را مهار 

کنید.
3. پدال ترمز را با نیروی زیاد فشار دهید.

4. دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید.
هشدار: 

به  ترمز  و  گاز  پدال  همزمان  شدن  فشرده  صورت  در 
جعبه  به  رسیدن  آسیب  امکان  ثانیه   5 از  بیش  مدت 
دنده اتوماتیک وجود دارد.بنابراین مراحل 5 و 6 را به  

مدت 5s انجام دهید.
5. پدال گاز را به آهستگی فشار دهید.

6. هنگام ثابت شدن دور موتور فشار لوله را به سرعت 
خوانده و پدال گاز را رها کنید. 

7. دسته دنده را در موقعیت N قرار داده و اجازه دهید 
موتور به مدت یک دقیقه یا بیشتر در دور آرام کار کند 

و روغن جعبه دنده اتوماتیک خنک شود.
8. هنگام قرار داشتن جعبه دنده در موقعیت R مجددا 

مراحل 3 تا 7 را انجام داده و فشار لوله را بخوانید.
9. موتور را خاموش کنید.

rpmمقدار استاندارد :        2.864 ± 2.564
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عيوب احتمالینتيجه تست توقف موتور

پایین بودن سرعت موتور بیش از حد 
 R و D استاندارد در موقعیت های

ناکافی بودن توان موتور

T/C معیوب بودن کالچ قفل کننده

باال بودن سرعت موتور بیش از حد استاندارد 
D تنها در موقعیت

پایین بودن فشار شیر برقی )معیوب بودن شیر برقی کنترل فشار 
)SLC1( و سوپاپ اصلی فشار(

 )C1معیوب بودن سوپاپ بدنه )شیر برقی سیستم هیدرولیک

F2 لغزندگی کالچ یک طرفه

C1 لغزندگی کالچ

باال بودن سرعت موتور بیش از حد استاندارد 
R تنها در موقعیت

پایین بودن فشار شیر برقی)معیوب بودن شیر برقی کنترل فشار 
)SLC2( و سوپاپ فشار اصلی(

 )C1معیوب بودن سوپاپ بدنه )شیر برقی سیستم هیدرولیک

B3 لغزندگی ترمز

C3 لغزندگی کالچ

باال بودن سرعت موتور بیش از حد استاندارد 
R و D تنها در موقعیت های

پایین بودن فشار شیر برقی)معیوب بودن شیر برقی کنترل فشار 
)SLC1 SLC2(و سوپاپ فشار اصلی(

معیوب بودن پمپ روغن

گرفتگی صافی پمپ روغن

بررسی تست توقف موتور
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تست جاده 
احتياط:

 قبل از شروع تست جاده دمای روغن موتور بین     
               می باشد.

اطمینان  زیر  شرایط  تحت  جاده  تست  شدن  انجام  از 
حاصل کنید.

• عملکرد موتور بررسی و تنظیم شده باشد.
• دمای روغن جعبه دنده در محدوده عملکرد عادی    

               قرار داشته باشد.
• A/C و چراغ های جلو خاموش باشند.

• سوییچ محدود کننده سرعت خاموش باشد.
: )D( 1. عملکرد تعویض دنده

• توانایی تعویض دنده از دنده 1 به 2،2 به 3 و 3 به 4 
در طول رانندگی را بررسی کنید. 

2. ضربه دنده در طول رانندگی.
• نرم بودن تعویض دنده در هنگام رانندگی را بررسی 

کنید.

3. افت سرعت در هنگام تعویض دنده معکوس 
هر  در  را  معکوس  دنده  تعویض  هنگام  سرعت  افت   •

دنده بررسی کنید.
• وجود ضربه در هنگام تعویض دنده معکوس را بررسی 

کنید.
4. ترمز موتور

در  داشتن  قرار  هنگام  دستی  دنده  جعبه  حالت  در   •
دنده 1 ،ترمز موتور را بررسی کنید. 

5. تعویض دنده هنگام تا انتها فشرده شدن پدال گاز:
• هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت D،پدال گاز 
را تا انتها به سمت پائین فشار داده  و حرکت دنده از 1 

به 2 را بررسی کنید.
6. کنترل دستی تعویض دنده :

• تعویض تمام دنده ها در حالت دستی را بررسی کنید.
7. عملکرد کنترل قفل شدن 

• هنگام فعال شدن قفل کننده در روی سطح صاف،پدال 
گاز را به آهستگی  فشار داده و تغییر قابل مالحظه در 

دور موتور را بررسی کنید.
:P 8. کارکرد در شرایط قرار داشتن خودرو در موقعیت
• خودرو را در سراشیبی )با شیب %3 یا زاویه شیب  
3درجه( متوقف کنید،دسته دنده را در موقعیت P قرار 
توانایی حرکت کردن  را رها کنید. سپس  ترمز  و  داده 

خودرو را بررسی کنید.
9. نشتی روغن

• در انتهای تست جاده وجود نشتی روغن در هر قسمت 
را بررسی کنید.

تست افت عملکرد تعويض دنده 
از انجام شدن آزمون افت عملکرد تعویض دنده مطابق 

موارد زیر اطمینان حاضل کنید:
• عملکرد موتور بررسی و تنظیم شده باشد.

• A/C و چراغ های جلو خاموش باشند.
• سوییچ محدود کننده سرعت خاموش باشد.

1. خودرو را برای انجام تست مکانیکی آماده کنید.
مراجعه کنیدبه : آماده سازی برای انجام آزمون سیستم 

مکانیکی )دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
هشدار : 

2. موتور را روشن کنید.
دنده  جعبه  روغن  دمای  به  رسیدن  تا  را  موتور   .3

اتوماتیک به                  گرم کنید.
4. پدال ترمز را فشار داده و اجازه دهید موتور در دور 
آرام کار کند.دسته دنده را از موقعیت N به D و یا از 
موقعیت N به R تغییر دهید.با استفاده از تایمر مدت 
زمان مورد نیاز برای تعویض دنده و احساس لرزش در 
دنده را ثبت کنید. از یک تایمر جهت ثبت زمان مورد 
نیاز از حالت شروع به تعویض دنده و حس کردن لرزش 

استفاده کنید.
3/)T1+T2+T3(= میانگین افت عملکرد تعویض دنده 

5. آزمون تعویض دنده را مطابق جدول زیر انجام دهید. 

50-80°C

50-80°C

50-80°C

زمانتعويض دنده

R به موقعیت N 1.5 یا کوتاه تراز موقعیتs

D به موقعیت N 1.5 یا کوتاه تراز موقعیتs

• N → R
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عيوب احتمالینتيجه تست افت عملکرد تعويض دنده

طوالنی بودن مدت زمان تعویض دنده بیش 
D به N از  زمان استاندارد از موقعیت

)C1 یا C2 معیوب بودن بدنه سوپاپ )سیستم هیدرولیک

C1 لغزندگی کالچ

F2 معیوب بودن کالچ یک طرفه

معیوب بودن  پمپ روغن

طوالنی بودن مدت زمان تعویض دنده بیش 
R به N از  زمان استاندارد از موقعیت

 C1 یا C2 معیوب بودن بدنه سوپاپ)شیر برقی سیستم هیدرولیک
)S1 یا

C3 لغزندگی کالچ

B3 معیوب بودن ترمز

معیوب بودن پمپ روغن

گرفتگی فیلتر روغن

بررسی تست افت عملکرد تعويض دنده
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3. درصورت نادرست بودن میزان هدایت الکتریکی دنده 
سوییچ خالص / توقف را تعویض کنید.

2. با استفاده از مولتی متر میزان هدایت الکتریکی هر 
دنده را مطابق جدول عالئم و قطب ها  بررسی کنید.

)شکل 3 جا افتاده است (

بررسی سوييچ موقعيت خالص / توقف
1. سوییچ خالص / توقف )NSW( را قطع کنید.
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بررسی سيگنال خروجی پدال گاز
مراجعه کنید به : عیب یابی بر اساس کدهای خطا)بررسی 

.)ME7 – و عیب یابی،سیستم کنترل الکترونیکی

قرار  دستی  دنده  تعویض  حالت  در  را  دنده  دسته   .3
دهید.

4. با استفاده از مولتی متر تست ها را مطابق جدول زیر 
انجام دهید

بررسی سوييچ حالت دستی
1. دسته دنده را در حالت دستی قرار دهید.

2. کانکتور دسته سیم اهرم تعویض دنده)دسته دنده( 
را قطع کنید.

شرح ترمينالترمينال

8 [MS-] سوییچ تعویض دنده به
دنده پایین تر 

9 [MS+]
سوییچ تعویض دنده به 

دنده باالتر 

10 [MS]
سوییچ حالت تعویض دنده 

دستی

2 [GND]اتصال بدنه دسته دنده

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



30

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. در صورت یکسان نبودن دمای اندازه گیری شده با 
را  دنده  جعبه  روغن  دمای  شده،سنسور  تعیین  دمای 
تعویض کنید.با مراجعه به جدول مقادیر مقاومت را در 

دماهای متفاوت مالحظه کنید. 
احتياط : 

خودداری  ها  ترمینال  و  سنسور  به  رساندن  آسیب  از 
کنید. 

بررسی سنسور دمای روغن
1. سنسور دمای روغن را باز کنید.

2. با استفاده از اهم متر، مقاومت بین ترمینال 7 و 1 
سنسور دمای روغن جعبه دنده را در دمای تعیین شده 

اندازه گیری کنید.

مقاومتدماشرح

سنسور 
دمای روغن

- 40 ˚C161 kΩ )Max(

- 30 ˚C36.3 ~ 52.1 kΩ

- 10 ˚C5.626 ~ 7.303 kΩ

25 ˚C3.50 kΩ

110 ˚C0.224 ~ 0.271 kΩ

145 ˚C0.102 ~ 0.121 kΩ

150 ˚C0.087 kΩ )Min(

4. اتصال کوتاه مدار به بدنه ترمینال های 7 و 1 سنسور 
دمای روغن جعبه دنده را بررسی کنید.

مقدار مقاومت استاندارد : 10MΩ یا بیشتر
احتياط : 

خودداری  ها  ترمینال  و  سنسور  به  رساندن  آسیب  از 
کنید. 
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احتياط : 
خودداری  ها  ترمینال  و  سنسور  به  رساندن  آسیب  از 

کنید. 
احتياط : 

مقاومت اندازه گیری  شده در دو انتهای سنسور ممکن 
است 100kΩ یا بیشتر باشد،اگر چه این مقاومت نمی 
تواند به عنوان مبنای عیب یابی مورد استفاده قرار گیرد. 

2. سنسور سرعت شفت خروجی را باز کنید.
3. مطابق شکل نشان داده شده،سنسور را تقویت کرده 
و سپس آن را به رزیستور با مقاومت 100Ω و آمپرمتر 

به صورت سری متصل کنید. 

)NC2( بررسی سنسور سرعت شفت ورودی
1. سنسور سرعت شفت ورودی از نوع سنسور سرعت 
پیوستگی  گیری  اندازه  باشد.با  می  الکترومغناطیسی 
را  بودن سنسور سرعت  سالم  ها  ترمینال  مدار  جریان 

بررسی کرده و تشخیص دهید.

مقدار استاندارد : پیوستگی  جریان مدار ترمینال ها

5. در صورت صحیح بودن  مقادیر اندازه گیری شده،عیب 
به وجود آمده در مدار سنسور دمای روغن جعبه دنده را 

بر طرف کنید.
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)SP( بررسی سنسور سرعت شفت خروجی
1. سنسور سرعت شفت خروجی از نوع سنسور سرعت 
پیوستگی  گیری  اندازه  باشد.با  می  الکترومغناطیسی 
را  بودن سنسور سرعت  سالم  ها  ترمینال  مدار  جریان 

بررسی کرده و تشخیص دهید.
مقدار استاندارد : پیوستگی  جریان مدار ترمینال ها

احتياط : 
خودداری  ها  ترمینال  و  سنسور  به  رساندن  آسیب  از 

کنید. 
احتياط :

مقاومت اندازه گیری  شده در دو انتهای سنسور ممکن 
است 100kΩ یا بیشتر باشد،اگر چه این مقاومت نمی 
تواند به عنوان مبنای عیب یابی مورد استفاده قرار گیرد. 

گیری  اندازه  جریان  نداشتن شدت  قرار  صورت  در   .5
تعویض  را  حداکثر،سنسور  و  حداقل  مقادیر  بین  شده 

کنید. 

احتياط : 
خودداری  ها  ترمینال  و  سنسور  به  رساندن  آسیب  از 

کنید. 
4. آهن ربا را با فاصله 5mm از سنسور سرعت به سمت 
شده  داده  نشان  مقادیر  و  داده  حرکت  راست  و  چپ 
با مراجعه به جدول مقادیر  توسط آمپرمتر را بخوانید. 

استاندارد جریان را مالحظه کنید.

جريانسيگنال

mA 16.0 ~ 12.0باال

mA 8.0 ~ 4.0پایین
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)S1( بازديد شير برقی تعويض دنده
1. کارتل روغن را باز کنید.

2. شیر برقی تعویض دنده را باز کنید.
با استفاده از مولتی متر مقاومت بین ترمینال شیر   .3

برقی و ترمینال اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
احتياط : 

دمای  در  برقی  شیر  مقاومت  گیری  اندازه  صورت  در 
باال،مقدار مقاومت بدست آمده بسیار زیاد می شود. 

احتياط : 
خودداری  ها  ترمینال  و  سنسور  به  رساندن  آسیب  از 

کنید. 
4. در صورت قرار نداشتن مقاومت  بین منحنی های 
مقاومت  میزان  مقدار،  حداقل  و  حداکثر  دهنده  نشان 

2. سنسور سرعت شفت خروجی را باز کنید.
3. مطابق شکل نشان داده شده،سنسور را تقویت کرده 
و سپس آن را به رزیستور با مقاومت 100Ω و آمپرمتر 

به صورت سری متصل کنید.
احتیاط :

خودداری  ها  ترمینال  و  سنسور  به  رساندن  آسیب  از 
کنید. 

4. آهن ربا را با فاصله 5mm از سنسور سرعت به سمت 
شده  داده  نشان  مقادیر  و  داده  حرکت  راست  و  چپ 
با مراجعه به جدول مقادیر  توسط آمپرمتر را بخوانید. 

استاندارد جریان را مالحظه کنید.

جريانسيگنال

mA 16.0 ~ 12.0باال

mA 8.0 ~ 4.0پایین

گیری  اندازه  جریان  نداشتن شدت  قرار  صورت  در   .5
تعویض  را  حداکثر،سنسور  و  حداقل  مقادیر  بین  شده 

کنید.
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  SLC1, SLC2) بررسی شير برقی کنترل خطی فشار
)SLB1

1. کارتل روغن را باز کنید.
2. مجموعه شیرها  را باز کنید.

احتياط : 
شیر برقی را از مجموعه شیرها باز نکنید.

احتياط : 
از آسیب رساندن به شیر برقی خودداری کنید.

3. با استفاده از مولتی متر مقاومت بین ترمینال های 
شیر برقی کنترل فشار را اندازه گیری کنید.

احتياط : 
از آسیب رساندن به شیربرقی و ترمینال ها  خودداری 

کنید. 

برقی و کابل  ترمینال شیر  به  را  باتری  5. کابل مثبت 
منفی را به اتصال بدنه شیر برقی متصل کرده و عملکرد 
 )S1( شیر برقی را بررسی کنید.شیر برقی تعویض دنده
از نوع شیر سه راهه می باشد.با مراجعه به  شکل زیر 

صحیح بودن جهت جریان هوا را بررسی کنید.

به  کنید.  گیری  اندازه   20°C دمای  در  را  برقی  شیر 
به  متفاوت  دماهای  در  مقاومت  مقادیر  بررسی  منظور 

جدول زیر مراجعه کنید.
   11-15°C             :20(مقدار مقاومت استاندارد°C)
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عملکرد  و  کرده  نصب  شکل  مطابق  را  اتصاالت   .6
)12V-21W شیرهای برقی را بررسی کنید. )المپ

5. در صورت قرار نداشتن مقادیر مقاومت هر دو شیر 
برقی بین منحنی های نشان دهنده مقاومت حداکثر و 
حداقل،آن ها را تعویض کنید. به منظور بررسی مقادیر 
مقاومت در دماهای متفاوت به جدول زیر مراجعه کنید. 

4. در صورت قرار نداشتن مقاومت  بین منحنی های 
نشان دهنده حداکثر و حداقل،میزان مقاومت شیر برقی 

را در دمای C°20 اندازه گیری کنید. 
5.0~5.6Ω            : مقدار مقاومت استاندارد

احتياط : 
دمای  در  برقی  شیر  مقاومت  گیری  اندازه  صورت  در 

باال،مقدار مقاومت بدست آمده بسیار زیاد می شود.

)20°C(
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5. در صورت قرار نداشتن مقادیر مقاومت هر دو شیر 
برقی بین منحنی های نشان دهنده مقاومت حداکثر و 
حداقل،آن ها را تعویض کنید. به منظور بررسی مقادیر 
مقاومت در دماهای متفاوت به جدول زیر مراجعه کنید. 

)SLU( بررسی شير برقی قفل کننده
1. کارتل روغن را باز کنید.

2. مجموعه شیرها را باز کنید.
احتياط : 

شیر برقی را  از مجموعه شیرها باز نکنید.
احتياط : 

از آسیب رساندن به شیر برقی خودداری کنید.
3. با استفاده از مولتی متر مقاومت بین ترمینال های 

شیر برقی کنترل فشار را اندازه گیری کنید.
احتياط : 

از آسیب رساندن به شیربرقی و ترمینال ها  خودداری 
کنید. 

4. در صورت قرار نداشتن مقاومت  بین منحنی های 
مقاومت  میزان  مقدار،  حداقل  و  حداکثر  دهنده  نشان 

شیر برقی را در دمای C°20 اندازه گیری کنید. 
5.0~5.6Ω             : مقدار مقاومت استاندارد

احتياط : 
دمای  در  برقی  شیر  مقاومت  گیری  اندازه  صورت  در 

باال،مقدار مقاومت بدست آمده بسیار زیاد می شود. 

(20°C)
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بررسی خميدگی و گرفتگی لوله خنک کننده
وجود  همچنین  و   R مقطع  خمیدگی  و  گرفتگی   .1
خمیدگی غیر عادی را در بخش کوچکی از لوله بررسی 

کنید. 
احتياط :

در صورت وجود هر گونه عیب،قطعات معیوب را تعویض 
کنید.  

2. هوا را با فشار2kg/cm2 به داخل لوله دمیده و وجود 
گرفتگی در مجرا را تشخیص دهید. 

احتياط :
خمیدگی و گرفتگی لوله

بررسی ميزان انحراف سطح فاليويل
1. قرار داشتن انحراف سطح فالیویل در محدوده مجاز 

را بررسی کنید. 
مقدار استاندارد: 0.2mm يا کمتر

احتياط : 
در  فالیویل  سطح  انحراف  نداشتن   قرار  صورت  در 

محدوده مجاز، آن را تعویض کنید.
احتياط : 

سائیدگی  وجود  تشخیص  یا  و  فرسودگی  صورت  در 
نقطه ای بر روی T/C یا پمپ روغن،مجموعه A/T را 

تعویض کنید. 

عملکرد  و  کرده  نصب  شکل  مطابق  را  اتصاالت   .6
 )12V-21W شیرهای برقی را بررسی کنید.)المپ
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بررسی و صحه گذاری
گذاری  صحه  را  مشتری  سوی  از  شده  اعالم  عیب   .1

کنید.
2. وجود یا عدم وجود عالئم قابل رویت عیوب و آسیب 
بررسی  مورد  را  الکتریکی  یا  مکانیکی  های  دیدگی 

چشمی قرار دهید.

جدول بررسی چشمی

جریان  کاهش  موجب  لوله  گرفتگی  یا  خمیدگی   .3
انتقال مایع خنک کننده در رادیاتور می شود، این عمل 
باعث باال رفتن دمای مایع خنک کننده و سرریز آن از 
لوله تخلیه می شود.همچنین به علت کافی نبودن فشار 
کالچ قفل کننده T/C به درستی کار نکرده  و به دلیل 
درگیر بودن پیوسته کالچ قفل کننده موتور در حال کار 
خاموش می شود.ذرات و ناخالصی های موجود در لوله 

را تمیز کرده و یا آن را تعویض کنید.

بررسی و عيب يابی
ابزار عمومی

مولتی متر دیجیتال

 دستگاه عیب یاب

الکتريکیمکانيکی

• نشتی
• کابل های تعویض دنده

• فیوز 
• مدار

• کانکتور الکتریکی 
دسته سیم 

3. در صورت تشخیص علت قابل رویت، قبل از شروع 
برطرف  را  گزارش شده،  یا  مشاهده  عیوب  بعد  مرحله 

کنید.
عیوب،به جدول  نبودن علت  رویت  قابل  در صورت   .4

عیب یابی مراجعه کنید.
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جدول عيب يابی
در صورت وجود عیب و ذخیره نشدن کدهای خطا در ماژول کنترل و نا توانی در تشخیص علل عیب گزارش شده 

مراجعه به جدول به منظور عیب یابی و تعمیرات الزامی می باشد. 

روش رفع عيبعلت احتمالیعالمت عيب

دستور العمل عیب یابی چراغ 
هشدار 

• صفحه کیلومتر
• مدار

• المپ
TCM •

مراجعه کنیدبه: عیب یابی 
 MIL نامناسب بودن عملکرد

)بررسی و عیب یابی،جعبه دنده 
اتوماتیک(.

غیر عادی بودن تعویض 
دنده)اضافه کردن یا کم کردن 

دنده(

• حالت اضطراری
• سنسور موقعیت دریچه گاز

• سنسور سرعت شفت ورودی
• سنسور سرعت شفت خروجی

TCM •
• سوییچ حالت خالص

مراجعه کنیدبه:عیب یابی غیر 
عادی بودن تعویض دنده)بررسی و 

عیب یابی جعبه دنده اتوماتیک(.

عیب یابی علت قرار نگرفتن 
جعبه دنده در حالت ایمن

S1 شیر برقی تعویض دنده •
SLC1 , SLC2 , SLB1 شیر برقی •

ECM •
TCM •

• مدار

• شیر برقی را تعویض کنید.
• عیب موجود در TCM را بر 

طرف کنید.
• عیب موجود در ECM را بر 

طرف کنید.
• مدار معیوب را تعمیر کنید.

افزایش پیدا نکردن دور موتور 
هنگام فشار دادن پدال گاز

• سیستم ورود هوا 
• سنور فشار هوای ورودی

• دریچه گاز
• انژکتور سوخت

• شمع
• تایمینگ جرقه 

• سوخت 
• بلوک اگزوز )خروجی دود(

• مدار ماژول کنترل

مراجعه کنید به: جدول عیب 
یابی )بررسی و عیب یابی،سیستم 

.)ME7 کنترل الکترونیکی
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روش رفع عيبعلت احتمالیعالمت عيب

وجود ضربه غیر عادی و ثابت 
هنگام تعویض دنده در طول 

رانندگی

• قدرت خروجی موتور
• شیر برقی کنترل فشار

• سنسور سرعت شفت خروجی
• سنسور سرعت شفت ورودی

• کلید وضعیت خالص
• جعبه دنده اتوماتیک

مراجعه کنیدبه : عیب یابی علت 
وجود ضربه ثابت و غیر عادی 
هنگام تعویض دنده در طول 

رانندگی )بررسی و عیب یابی 
،جعبه دنده اتوماتیک(.

فعال نشدن حالت 
)Snow(برف

• کلید حالت دستی
• مدار

TCM •

مراجعه کنیدبه : عیب یابی علت 
فعال نشدن حالت دستی جعبه 
دنده )بررسی و عیب یابی،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
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روش رفع عيبعلت احتمالیعالمت عيب

نشتی روغن

• وجود نشتی در نشیمنگاه یا 
محفظه جعبه دنده اتوماتیک

• گشتاور پیچ ها را بررسی کنید ، در صورت 
شل بودن پیچ ها آن ها را تعویض کرده و مطابق 
گشتاور تعیین شده محکم کنید.در حالت صحیح 
بودن گشتاور،آببندی و محفظه را بررسی کرده و 

در صورت لزوم آن ها را تعویض کنید.

• وجود نشتی در اورینگ 
سنسورها،کابل تعویض دنده

• وجود آسیب دیدگی و یا از بین رفتگی اورینگ 
کانکتورها را بررسی کنید.سپس در صورت نیاز 

آن ها را تعویض کنید.

• وجود نشتی در ناحیه واشر 
کارتل روغن

• مناسب بودن گشتاور پیچ های کارتل روغن و 
همچنین قرار گرفتن صحیح واشر و تاب داشتن 

آن را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.

• وجود نشتی در ناحیه دسته دنده
• آببندی یا وجود آسیب دیدگی دسته دنده 

را بررسی کرده و در صورت نیاز و آن را تعمیر 
کنید.

• وجود نشتی در ناحیه فلنج 
خروجی

• وجود آسیب دیدگی در آببند شفت خروجی 
و کاسه نمد را بررسی کنید.آسیب دیدگی سطح 

فلنج را به صورت چشمی بررسی و در صورت 
لزوم تعویض کنید. 

• وجود نشتی در ناحیه تخلیه 
روغن جعبه دنده

• بیش از حد بودن سطح روغن را بررسی و 
تنظیم کنید. در صورت قرار داشتن روغن در 

سطح مناسب دمای روغن را پایش کنید. چنانچه 
دمای کاری روغن بیش از حد باال باشد می 

تواند باعث سوختن روغن جعبه دنده یا آسیب 
دیدگی سیستم خنک کننده شود،بنابراین مطابق 

دستورالعمل اقدام به تعویض روغن  کنید.

• وجود نشتی در ناحیه صافی  
جعبه دنده

• صحیح بودن نصب مخزن روغن  را بررسی 
کنید.واشر اورینگ آببند بین مخزن و نشیمنگاه 
را از نظر وجود نشتی بررسی و در صورت لزوم 

آن را تعمیر کنید.
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روش رفع عيبعلت احتمالیعالمت عيب

وجود صدا در جعبه 
دنده

• در تماس بودن پیچ های مبدل 
گشتاور با گردگیر

• جعبه دنده را تعویض کنید.

• وجود آسیب دیدگی یا ترک در 
دیسک محرک

• وجود صدا در دیسک محرک یا 
اکسل عقب

• وجود صدا در بلبرینگ خروجی 
جعبه دنده

• پمپ روغن

• سطح روغن رابررسی و تنظیم کنید.• پائین بودن سطح روغن

• حالت اضطراری

• مطابق با کد خطا  تعمیر کنید.
• مراجعه کنیدبه: دستورالعمل عیب یابی بر 

اساس کدهای خطا)بررسی و عیب یابی  بر اساس 
کدخطا،جعبه دنده اتوماتیک(.
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جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی وضعیت جلوآمپر و چراغ های هشدار  

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید. 
ب. وضعیت چراغ های هشدار را بررسی کنید.

آیا همه چراغ های هشداربه غیر ازچراغ MIL روشن می 
باشند؟

بله
به مرحله 2 بروید.

خیر
به مرحله 4 بروید.

2. بررسی مدار منبع تغذیه جلو آمپر

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
ب. کانکتور P11 دسته سیم جلو آمپر را قطع کنید.
ج. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.

د. مقاومت بین ترمینال های 14 و 15 کانکتور دسته سیم 
جلو آمپر و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا ولتاژ مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 3 بروید.

خیر
وجود قطعی در مدار بین ترمینال های 14 و 15کانکتور 
دسته سیم جلو آمپر و ترمینال 51 فیوز IF25 در فیوز 
I/P و رله P01 و ترمینال 13 فیوز IF06 را به ترتیب 

بررسی و بر تعمیر کنید.

عيب يابی علت معيوب بودن  چراغ  هشدار
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جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

3. بررسی مدار اتصال بدنه جلو آمپر 

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
ب. کانکتور P11 دسته سیم جلو آمپر را قطع کنید.

ج. مقاومت بین ترمینال 22 کانکتور P11 دسته سیم جلو 
آمپر و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد: کمتر از

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد ؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

دسته   P11 کانکتور  ترمینال 22  بین  مدار  قطعی  وجود 
را   G104 و   G102 بدنه  اتصال  نقطه  و  آمپر  سیم جلو 

بررسی و تعمیر کنید.

MIL 4. انجام تست فعال سازی

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
ب. کانکتور P11 دسته سیم جلو آمپر را قطع کنید.

ج. مقاومت بین ترمینال 22 کانکتور P11 دسته سیم جلو 
آمپر و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد: کمتر از

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد ؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

دسته   P11 کانکتور  ترمینال 22  بین  مدار  قطعی  وجود 
را   G104 و   G102 بدنه  اتصال  نقطه  و  آمپر  سیم جلو 

بررسی و تعمیر کنید.
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جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

5. بررسی وجود عیب در  مدار CAN bus و برطرف کردن آن 

الف. وجود عیب در مدار CAN bus را بررسی و آن را 
بر طرف کنید.

مراجعه کنید به : عدم توانایی برقراری ارتباط دستگاه عیب 
، جدول  داخلی  )شبکه   ECM با   CAN طریق  از  یاب 

عیب یابی(.
آیا عملکرد مدار CAN bus مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
مدار معیوب را تعمیر کنید.

 ECM 6. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
اندازه   ECM پشت  از  را  سیم  دسته   E01 ب.کانکتور 

گیری کنید.
با  و  دهید  قرار   ”ON“ وضعیت  در  را  استارت  ج.سوئیچ 
استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال های 63 و 45 و 
44 و  13 و 12 کانکتور E01 دسته سیم ECM و مدار 

اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد

آیا ولتاژ مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 7 بروید.
خیر

مدار منبع تغذیه ECM را بررسی کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 ECM 7. بررسی مدار اتصال بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
ب. سوکت دسته سیم WCM را از پشت قطع کنید.

ج. به وسیله مولتی متر مقاومت بین ترمینال های 80 و 
61 و  51 و53 و 3 کانکتور E01 دسته سیم ECM و 

اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد: کمتر از

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟
بله

ماژول کنترل موتور را تعویض کنید.
و  کردن  )باز  موتور  کنترل  ماژول   : به  کنید  مراجعه 

.)ME7 – نصب،سیستم کنترل الکترونیکی
بله

مدار اتصال بدنه ECM را بررسی کنید.

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا 

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
را بررسی   AT به وسیله دستگاه عیب یاب سیستم   ب. 

کنید.
آیا سیستم جعبه دنده اتوماتیک دارای کد خطا می باشد؟

بله
عیب یابی را بر اساس کد خطا انجام دهید.

مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل  عیب یابی بر اساس 
کد خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه دنده 

اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 2 بروید.

عيب يابی علت غير عادی بودن تعويض دنده )اضافه يا کم کردن دنده(
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

2. بررسی قرار گرفتن جعبه دنده در حالت اضطراری 

الف. تست جاده را  بر روی خودرو انجام دهید.
تعویض  ها،وجود ضربه هنگام  دنده  و کم شدن  ب.اضافه 
دنده، ترمز موتور و قفل شدن مبدل گشتاور هیدرولیکی 

را بررسی کنید.
آیا جعبه دنده در حالت اضطراری قرار دارد؟

بله
جعبه دنده در حالت اضطراری قرار دارد.

خیر 
به مرحله 3 بروید.

3. بررسی سنسور وضعیت دریچه گاز

الف. سنسور وضعیت دریچه گاز را بررسی کنید.
مراجعه کنید به : جدول کدخطا)بررسی و عیب یابی،سیستم 

.)ME7 – کنترل الکترونیکی
آیا سنسور وضعیت دریچه گاز سالم است؟

بله
به مرحله 4 بروید.

خیر
سنسور وضعیت دریچه گاز را تعمیر کنید.

4. بررسی سوییچ وضعیت خالص

الف.سوییچ وضعیت خالص را بررسی کنید.
مراجعه کنید به : بررسی سوییچ وضعیت خالص )دستور 

العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
آیا شرایط سوییچ وضعیت خالص مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 5 بروید.

خیر
سوییچ وضعیت خالص را تعویض کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

5. بررسی سنسور های سرعت شفت ورودی و خروجی

الف. سنسور سرعت شفت ورودی را بررسی کنید.
ورودی  شفت  سرعت  سنسور  بررسی   : به  کنید  مراجعه 

)NC2( )دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
ب. سنسور سرعت شفت خروجی را بررسی کنید.

بررسی سنسور سرعت شفت خروجی   : به  کنید  مراجعه 
)SP( )دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.

آیا شرایط سنسور مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 6 بروید.
خیر 

سنسور معیوب را تعویض کنید.

TCM 6. بررسی مدار منبع تغذیه و مدار اتصال بدنه

قرار داده و   ”Lock“ را در وضعیت استارت  الف. سوئیچ 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج.سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.

 P31 کانکتور   24 6و  های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  د. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
 P31 و. مقدار مقاومت بین ترمینال های  6و 24کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد: کمتر از
 TCM بدنه  اتصال  مدار  و  تغذیه  منبع  مدار  آیا عملکرد 

مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 7 بروید.
خیر

قطعی مدار منبع تغذیه و مدار اتصال بدنه TCM را تعمیر 
کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

TCM 7. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
جعبه دنده اتوماتیک را تعویض کنید.

خیر
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا 

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب سیستم AT را بررسی 

کنید.
آیا سیستم جعبه دنده اتوماتیک دارای کد خطا می باشد؟

بله
عیب یابی را بر اساس کد خطا انجام دهید.

مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل  عیب یابی بر اساس 
کد خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه دنده 

اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 2 بروید.

2. بررسی قرار گرفتن جعبه دنده در حالت اضطراری

الف. تست جاده را  بر روی خودرو انجام دهید.
تعویض  ها،وجود ضربه هنگام  دنده  و کم شدن  ب.اضافه 
دنده، ترمز موتور و قفل شدن مبدل گشتاور هیدرولیکی 

را بررسی کنید.
آیا جعبه دنده در حالت اضطراری قرار دارد؟

بله
جعبه دنده در حالت اضطراری قرار دارد.

خیر 
به مرحله 3 بروید.

3. بررسی کانکتور دسته سیم

 C28 کانکتور  دیدگی  آسیب  و  بودن،آلودگی  شل  الف. 
دسته سیم جعبه دنده را بررسی کنید.

و   P52 کانکتور  دیدگی  آسیب  و  بودن،آلودگی  شل  ب. 
P31 دسته سیم TCM را بررسی کنید.

آیا عملکرد کانکتور دسته سیم مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر 

یا  و  تعمیر  را   TCM و  دنده  جعبه  سیم  دسته  کانکتور 
تعویض کنید. 

عيب يابی علت وجود ضربه غير عادی هنگام تعويض دنده ، در حين حرکت يا ايستاده 
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

4. بررسی موتور 

الف. موارد زیر را در موتور بررسی کنید.
• سنسور فشار و دمای هوای ورودی 

• سنسور وضعیت دریچه گاز
• سنسور وضعیت میل سوپاپ 

• سنسور وضعیت میل لنگ
• کابل ولتاژ باال

• کویل جرقه
• شمع 

• تایمینگ جرقه
• دور آرام 

• نشتی سیستم ورود هوا 
• گرفتگی اگزوز

آیا عملکرد موتور مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 5 بروید.
خیر

قطعه معیوب را تعویض کنید.

5. بررسی سنسور جعبه دنده اتوماتیک 

اتوماتیک بررسی  الف. سنسور های زیر را در جعبه دنده 
کنید.

سنسور سرعت شفت ورودی
ورودی  شفت  سرعت  سنسور  بررسی   : به  کنید  مراجعه 

)NC2( )دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
سنسور سرعت شفت خروجی

 )SP(خروجی شفت  سرعت  بررسی   : به  کنید  مراجعه 
)دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.

سوییچ وضعیت خالص
مراجعه کنید به : بررسی سوییچ وضعیت خالص / توقف 

)دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
سنسور دمای روغن

)دستور  روغن  دمای  سنسور  بررسی   : به  کنید  مراجعه 
العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
آیا شرایط سنسور مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
سنسور معیوب را تعویض کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 6. بررسی مدار منبع تغذیه و مدار اتصال بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. سوئیچ را در وضعیت “ON” قرار دهید.

P31 دسته  کانکتور  و 24   6 های  ترمینال  بین  ولتاژ  د. 
سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
و. مقاومت بین ترمینال های 6 و 24 کانکتور P31 دسته 

سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد: کمتر از

 TCM بدنه  اتصال  مدار  و  تغذیه  منبع  مدار  آیا عملکرد 
مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 7 بروید.

خیر
اتصال  مدار  و  تغذیه  منبع  مدار  آمده در  به وجود  قطعی 

بدنه TCM را بر طرف کنید.

TCM 7. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
جعبه دنده اتوماتیک را تعویض کنید.

خیر
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا 

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب سیستم AT را بررسی 

کنید.
آیا سیستم جعبه دنده اتوماتیک دارای کد خطا می باشد؟

بله
عیب یابی را بر اساس کد خطا انجام دهید.

مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل  عیب یابی بر اساس 
کد خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه دنده 

اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 2 بروید.

2. بررسی سوییچ حالت دستی

الف. سوییچ حالت دستی را بررسی کنید.
دستی)دستور  حالت  سوییچ  بررسی   : به  کنید  مراجعه 

العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
آیا عملکرد سوییچ مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 3 بروید.

خیر
مکانیزم تعویض دنده را تعویض کنید.

و  کردن  )باز  دنده  تعویض  مکانیزم   : به  کنید  مراجعه 
نصب،جعبه دنده اتوماتیک / دیفرانسیل-کنترل خارجی(.

عيب يابی خطا در فعال شدن حالت دستی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

3. بررسی مدار اتصال بدنه سوییچ حالت دستی 

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
ب. کانکتور P33 دسته سیم سوییچ حالت دستی را قطع 

کنید.
سیم  دسته   P33 کانکتور   2 ترمینال  بین  مقاومت  ج. 
گیری  اندازه  را  بدنه  اتصال  مدار  و  دستی  حالت  سوییچ 

کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد: کمتر از

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

وجود قطعی در مدار بین ترمینال 2 کانکتور P33 دسته 
را   G104 بدنه  اتصال  مدار  و  سیم سوییچ حالت دستی 

بررسی و تعمیر کنید.

 TCM 4. بررسی مدار بین کلید حالت دستی و

اتصال  و  دهید  قرار   ”Lock“ در وضعیت  را  الف. سوئیچ 
کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P33 دسته سیم اهرم تعویض دنده و کانکتور 
P32 دسته سیم TCM را قطع کنید.

ج. مقاومت بین ترمینال های 10 و 9و 8دسته سیم اهرم 
 P32 تعویض دنده و ترمینال های 9و 19 و 18 کانکتور

دسته سیم TCM را به ترتیب اندازه گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد: کمتر از

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 5 بروید.
خیر

وجود قطعی در مدار بین ترمینال های 10 و 9و 8 دسته 
 18 و   19 و   9 های  ترمینال  و  دنده  تعویض  اهرم  سیم 
کانکتور P32 دسته سیم TCM را بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 5. بررسی مدار منبع تغذیه و مدار اتصال بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.

ج. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
د. ولتاژ بین ترمینال های 6 و 24کانکتورP31 دسته سیم 

TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد

ه. مقاومت بین ترمینال های 6و 24 کانکتور P31 دسته 
سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد: کمتر از
 TCM بدنه  اتصال  مدار  و  تغذیه  منبع  مدار  آیا عملکرد 

مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 6 بروید.
خیر

اتصال  مدار  و  تغذیه  منبع  مدار  آمده در  به وجود  قطعی 
بدنه TCM را بر طرف کنید.

TCM 6. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

عیب  و  )بررسی  متناوب  عیب  بررسی   : به  کنید  مراجعه 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل موتور

خیر
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

شماره 
وضعيتشرح ترمينالاتصالتعريفترمينال

P31-1GND0.5 BKGNDتمام زمان ها

P31-2SLB1G0.5 BN/RD[SLB1-] B1 درهنگام تعویض دندهشیر کنترل تعویض دنده

P31-3SLUG0.5 BU/YE [SLU-] درهنگام تعویض دندهشیر کنترل قفل کننده

P31-4SLB10.5 WH/OG[SLB1+]B1 درهنگام تعویض دنده شیر کنترل تعویض دنده

P31-5SLU0.5 BU/BK [SLU+] در هنگام قفل شدنشیر کنترل قفل کننده

P31-6B0.5 RD/WHدر تمام زمان هاولتاژ باتری

P31-7CANL0.5 LGCAN در تمام زمان هاضعیف بودن بر قراری ارتباط

P31-8----

P31-9SLC1G0.5 VT/WH C1 [SLC1-] درهنگام تعویض دندهشیر کنترل تعویض دنده

P31-10----

P31-11OT0.5 OG/WH [OT+] روشن بودن سوییچ سنسور دمای روغن
استارت

P31-12OTG0.5 BK/BUروشن بودن سوییچ سنسور دمای روغن
استارت

P31-13----

P31-14----

P31-15----

بررسی و عيب يابی کدهای خطا
ليست ترمينال های ماژول کنترل
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

P31-16S10.5 VT1 درهنگام تعویض دندهشیر برقی تعویض دنده جعبه دنده

P31-17CANH0.5 LG/BKCAN در تمام زمان هاقوی بودن بر قراری ارتباط

P31-18----

P31-19SLC2G0.5 BU/GN [SLC2-] C2 درهنگام تعویض دندهشیر کنترل تعویض دنده

P31-20----

P31-21SLC20.5 GN/BK [SLC2+] C2 درهنگام تعویض دنده شیر کنترل تعویض دنده

P31-22SLC10.5 BN/GN [SLC1+] C1 درهنگام تعویض دنده شیر کنترل تعویض دنده

P31-23GND0.5 BKTCU در تمام حاالت اتصال بدنه

P31-24IG0.5 RD/WH)IG1( روشن بودن سوییچ منبع تغذیه سوئیچ استارت
استارت

P32-1RYE/GN]R[ در حالت دنده عقبسیگنال روشن بودن کلید حالت خالص

P32-2----

P32-3----

P32-4----

P32-5SP-0.5 GN/YE)VSS( در هنگام رانندگیسنسور سرعت خودرو

P32-6NC2-0.5 GY/RD [NC2-] C2 در هنگام کارکرد سنسور سرعت
موتور

P32-7D0.5 YE/BU سیگنال روشن بودن سوییچ حالت خالص
]D[

D در حالت دنده

P32-8N0.5 PK سیگنال روشن بودن سوییچ حالت خالص
]N[

در حالت دنده خالص

P32-9MS0.5 GN/RDفرمان رانندهسوییچ حالت تعویض دنده دستی

P32-10----

P32-11----

P32-12----

P32-13----

P32-14SP+0.5 GN/BU [SP+] در هنگام رانندگی سنسور سرعت خودرو

P32-15----

P32-16NC2+0.5 GY/BU [NC2+] C2 در هنگام کارکرد سنسور سرعت
موتور
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

شماره 
وضعيتشرح ترمينالاتصالتعريفترمينال

P32-17----

P32-18MS-0.5 WH/RDفرمان رانندهسوییچ کم کردن دستی دنده

P32-19ms0.5 YEفرمان رانندهسوییچ اضافه کردن دستی دنده

P32-20P0.5 WH سیگنال روشن بودن سوییچ حالت خالص
]P[

در حالت P )توقف(

P32-21----

P32-22----

P32-23----

P32-24----

P32-25----

P32-26----
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

شرحکد عيب

آیا چراغ 
هشدار 
 MIL

روشن است؟
P0974

S1 شیر برقی تعویض دنده
روشناتصال کوتاه منبع تغذیه / قطعی مدار

P0973روشناتصال کوتاه به بدنه

P0980
C1 شیر برقی

روشناتصال کوتاه به منبع تغذیه

P0979روشناتصال کوتاه منبع تغذیه / قطعی مدار

P0983
C2 شیر برقی

روشناتصال کوتاه به منبع تغذیه

P0982روشناتصال کوتاه به بدنه / قطعی مدار

P0999
B1 شیر برقی

روشناتصال کوتاه به منبع تغذیه

P0998روشناتصال کوتاه به منبع تغذیه / قطعی مدار

P2763
شیر برقی قفل کننده

روشناتصال کوتاه به منبع تغذیه

P2764روشناتصال کوتاه به منبع تغذیه / قطعی مدار

P0722
سنسور سرعت خودرو

روشنوجود نداشتن پالس

P0720روشنخطای الکتریکی

P0717
سنسور سرعت شفت ورودی

روشنوجود نداشتن پالس

P0715روشنوجود نداشتن پالس

P0713

سنسور دمای روغن

روشناتصال کوتاه منبع تغذیه / قطعی مدار

P0712روشناتصال کوتاه به بدنه

P0711روشندمای نگه داری سوخت

P0601ROMروشنخطای بررسی داخلی

P0562
ولتاژ باتری

روشن پایین بودن ولتاژ

P0563روشن باال بودن ولتاژ

P0604RAMروشنخطای خواندن / ثبت

P0978

فیدبک جریان سولنوئید

C1 روشننگه دارنده جریان شیر برقی

P0981C2 روشننگه دارنده جریان شیر برقی

P0997B1 روشننگه دارنده جریان شیر برقی

P2762روشننگه دارنده جریان شیر برقی قفل کننده
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

P0603EPROMروشنخطای خواندن / ثبت

P1205وجود عیب در حالت تعویض دنده 
دستی

خاموشوجود عیب  در حالت تعویض دنده دستی

P0706

سنسور دنده

اتصال کوتاه به بدنه )سیگنال موقعیت چندگانه (
روشن

P0705
وجود قطعی در مدار )وجود نداشتن سیگنال(

روشن

P0766

معیوب بودن شیر برقی تعویض دنده

حداکثر فشار شیر برقی)S1( برای رساندن فشار 
)C2(  روشنبه باالترین یا پایین ترین نقطه

P0741
حداکثر فشار شیر برقی)S1( برای رساندن فشار 

روشنبه باالترین یا پایین ترین نقطه  قفل کننده

P0751 روشنحداقل فشار

P0762
C1 معیوب بودن شیر برقی

روشنحداکثر فشار 

P0761 روشنحداقل فشار

P0767

C2 معیوب بودن شیر برقی

روشنحداکثر فشار 

P0766
حداقل فشار شیر برقی )C2( برای رساندن فشار 

)S1(   روشنبه باالترین یا پایین ترین نقطه

P2708
B1 معیوب بودن شیر برقی

روشنحداکثر فشار 

P2707 روشنحداقل فشار

P0742
معیوب بودن شیر برقی قفل کننده

روشنشیر برقی قفل کننده خاموش می ماند 

P0741 روشنشیر برقی قفل کننده خاموش می ماند

P0731
شیر برقی قفل کننده یا C2 و C1 دارای پایین کارنکردن ترمز موتور

خاموشترین فشار می باشد 

P1229-D خاموشوجود نداشتن جریان برق در حالت

U0001

CAN

CAN bus روشنبسته شدن

U0074)کار نمی کند( CAN روشنوجود نداشتن سیگنال

U0100ECU روشنقطع ارتباط با

U2081ABS خاموشقطع ارتباط با
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

فهرست محافظت از عيب

عملکرد محافظت از عيبشرحکد خطا
پيش نياز فعال 

سازی محافظت از 
عيب

P0562)( 5ولتاژ باتری )پایین بودن ولتاژLimp Mode( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0563)( 3ولتاژ باتری )باال بودن ولتاژLimp Mode( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0601)تنظیم داخلی( ROM3 )Limpe Mode( حالت ایمن
 سوئیچ استارت را از
 به “OFF” وضعیت
”ON“ قرار دهید.

P0603 / خطای خواندن( EPROM
ثبت(

TCM از مقدار پیش فرض به عنوان 
مقدار اولیه EPROM استفاده می کند.

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0604)خطای خواندن / نوشتن( RAM3 )Limpe Mode(حالت ایمن
 سوئیچ استارت را از
 به “OFF” وضعیت
”ON“ قرار دهید.

P0705
سنسور وضعیت خالص )اتصال 

کوتاه به منبع تغذیه/ قطعی مدار 
]وجود نداشتن سیگنال[( 

3 )Limpe Mode(حالت ایمن
 سوئیچ استارت را از
 به “OFF” وضعیت
”ON“ قرار دهید.

P0706
سنسور وضعیت خالص )اتصال 

کوتاه به بدنه ]سیگنال های 
ترکیبی[( 

3 )Limpe Mode(حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0711)سنسور دمای روغن )دمای ثابت

کنترل حالت خودیادگیری وجود ندارد 
کنترل اختالف لرزش قفل کننده وجود 

ندارد 
کنترل حالت خالص وجود ندارد 

80°C =دمای مایع

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



62

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

عملکرد محافظت از عيبشرحکد خطا
پيش نياز فعال 

سازی محافظت از 
عيب

P0712 سنسور دمای روغن )اتصال کوتاه
به بدنه(

کنترل حالت خودیادگیری وجود ندارد 
کنترل اختالف لرزش قفل کننده وجود 

ندارد 
کنترل حالت خالص وجود ندارد 

80°C =دمای مایع

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0713
سنسور دمای روغن )اتصال کوتاه 

/ قطعی مدار / اتصال کوتاه به 
منبع تغذیه(

کنترل حالت خودیادگیری وجود ندارد 
کنترل اختالف لرزش قفل کننده وجود 

ندارد 
کنترل حالت خالص وجود ندارد 

80°C =دمای مایع

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0715
سنسور سرعت شفت ورودی 

)اتصال کوتاه به منبع تغذیه / 
اتصال کوتاه به بدنه / قطعی مدار(

3 )Limp Mode( حالت ایمن
تغییر منبع محاسبه سرعت شفت ورودی

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0717 سنسور سرعت شفت ورودی
)پالس وجود ندارد(

3 )Limp Mode( حالت ایمن
تغییر منبع محاسبه سرعت شفت ورودی

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0720
سنسور سرعت شفت خروجی 
)اتصال کوتاه به منبع تغذیه / 

اتصال کوتاه به بدنه / قطعی مدار(
3 )Limp Mode( حالت ایمن

تغییر منبع محاسبه سرعت شفت ورودی

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0722 سنسور سرعت شفت خروجی
)وجود نداشتن پالس(

3 )Limp Mode( حالت ایمن
تغییر منبع محاسبه سرعت شفت ورودی

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0731کنترل حالت خود یادگیری وجود نداردعدم وجود ترمز موتور 
 کنترل تطبیق تعویض دنده وجود ندارد

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0741 شیر برقی کنترل قفل کردن )در
)Off موقعیت

 کنترل حالت خود یادگیری وجود ندارد
 کنترل قفل کننده وجود ندارد

 کنترل اختالف لغزش قفل کننده وجود
ندارد

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

عملکرد محافظت از عيبشرحکد خطا
پيش نياز فعال 

سازی محافظت از 
عيب

P0742 شیر برقی کنترل قفل کردن )در
موقعیت بسته بودن(

کنترل حالت خود یادگیری وجود ندارد 
کنترل تطبیق تعویض دنده وجود ندارد 

40N.m-C2 حداکثر گشتاور شیر برقی
)R تنها در موقعیت( 

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0761 شیر برقی کنترل تعویض دنده
حالت ایمن ) Limp Mode( C12 )حداقل فشار(.

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0762
شیر برقی کنترل تعویض دنده 

حالت ایمن ) Limp Mode( C12 )حداکثر فشار(.
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0766
شیر برقی کنترل تعویض دنده 

حالت ایمن ) Limp Mode( C22 )حداقل فشار(.
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0767
شیر برقی کنترل تعویض دنده 

حالت ایمن ) Limp Mode( C22 )حداکثر فشار(.
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 

“ON” قرار دهید

P0741

شیر برقی کنترل تعویض دنده 
S1 )حداکثر فشار( ]بیش ترین 

فشار S1 یا کم ترین فشار 
.]SLU

کنترل حالت خود یادگیری وجود ندارد 
کنترل قفل کننده وجود ندارد 

کنترل اختالف لغزش قفل کننده وجود 
ندارد

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0751 شیر برقی کنترل تعویض دنده
S1 )حداقل فشار(.

کنترل حالت خود یادگیری وجود ندارد 
کنترل تطبیق تعویض دنده وجود ندارد

کنترل ترمز موتور در دنده 1 مشابه دنده 
2است.

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0766

شیر برقی کنترل تعویض دنده 
S1 )حداکثر فشار( ]بیش ترین 

فشار S1 یا کم ترین فشار 
.]SLC2

2 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0973 اتصال کوتاه شیر برقی تعویض
حالت ایمن ) Limp Mode( 4دنده S1 به بدنه

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.
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پيش نياز فعال سازی عملکرد محافظت از عيبشرحکد خطا
محافظت از عيب

P0974

اتصال کوتاه شیر برقی 
تعویض دنده S1 به بدنه 

یا منبع تغذیه یا قطعی 
مدار

4 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0978
 شیر برقی کنترل فشار  

)SLC1( C1
)فیدبک جریان(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0979

 شیر برقی کنترل فشار  
)SLC1( C1

)اتصال کوتاه به بدنه یا 
قطعی مدار(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0980

 شیر برقی کنترل فشار  
)SLC1( C1

)اتصال کوتاه به بدنه یا 
قطعی مدار(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0981
 شیر برقی کنترل فشار  

)SLC2( C2
)فیدبک جریان(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0982

 شیر برقی کنترل فشار
)SLC2( C2

)اتصال کوتاه به بدنه یا 
قطعی مدار(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0983

 شیر برقی کنترل فشار
)SLC2( C2

)اتصال کوتاه به منبع 
تغذیه(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0997
 شیر برقی کنترل فشار  

)SLB1( B1
)فیدبک جریان(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

پيش نياز فعال سازی عملکرد محافظت از عيبشرحکد خطا
محافظت از عيب

P0998

 شیر برقی کنترل فشار
)SLB1( B1

)اتصال کوتاه به بدنه یا 
قطعی مدار(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P0999

 شیر برقی کنترل فشار
)SLB1( B1

)اتصال کوتاه به بدنه یا 
قطعی مدار(

1 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P1205 وجود عیب در  حالت
حالت کنترل دستی وجود ندارددستی تعویض دنده

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P1229 وجود نداشتن قدرت در
D موقعیت-

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P2707
 شیر برقی کنترل فشار  

)SLB1( B1
)حداقل فشار(

2 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P2708
 شیر برقی کنترل فشار  

)SLB1( B1
)حداقل فشار(

2 )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P2762
شیر برقی قفل کننده 
SLU اتصال کوتاه به 

منبع تغذیه
1 )Limp Mode ( حالت ایمن

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

پيش نياز فعال سازی عملکرد محافظت از عيبشرحکد خطا
محافظت از عيب

P2763
شیر برقی قفل کننده 
SLU اتصال کوتاه به 

منبع تغذیه

کنترل حالت خود یادگیری وجود ندارد 
کنترل قفل کردننده وجود ندارد 

کنترل اختالف لغزش قفل کننده وجود ندارد 
کنترل حالت خالص وجود ندارد 

40N.m-SLC2 حداکثر گشتاور شیر برقی
)R تنها در موقعیت( 

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

P2764
 SLU شیر قفل کننده
اتصال کوتاه به بدنه یا 

قطعی مدار

 وجود نداشتن کنترل حالت خود یادگیری
 وجود نداشتن کنترل قفل کردننده

 وجود نداشتن کنترل اختالف لغزش قفل کننده
 وجود نداشتن کنترل حالت خالص

40N.m-SLC2 حداکثر گشتاور شیر برقی
)R تنها در موقعیت( 

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

U0001CAN bus 3قطعی مدار )Limp Mode ( حالت ایمن
سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

U0074 وجود نداشتن سیگنال
 CAN3 )Limp Mode ( حالت ایمن

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

U0100 قطع شدن ارتباط با
 ECU3 )Limp Mode ( حالت ایمن

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.

U2081 قطع ABS ارتباط با
شده است

 وجود نداشتن کنترل حالت خود یادگیری
 وجود نداشتن کنترل حالت خالص

 وجودنداشتن کنترل تطبیق تعویض دنده
فشار پمپ ترمز برابر با صفر است

سوئیچ استارت را از 
وضعیت “OFF” به 
“ON” قرار دهید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

نام جريان داده ها
قرار داشتن سوئيچ 
استارت در وضعيت 

”ON“

دور موتور
2.500rpm دور آرام موتور

S1 فیدبک وضعیت شیر برقی تعویض دندهOnOnOn

C1 190فیدبک جریان شیر برقی mA190 mA190 mA

C2 900فیدبک جریان شیر برقی mA900 mA900 mA

B1 100فیدبک جریان شیر برقی mA100 mA100 mA

mA200 mA200 mA 200فیدبک جریان شیر برقی قفل کن

rpm0.0 rpm0.0 rpm 0.0دور خروجی جعبه دنده

rpm2697 rpm687.00 rpm 0.0دور توربین جعبه دنده

deg C85 deg C85 deg C 85دمای روغن جعبه دنده

V13.99 V13.95 V 12.10ولتاژ باتری 

rpm2455.55 rpm712.25 rpm 0.0دور موتور 

% 10.27% 13.72% 0.0گشتاور موتور

%10% 13% 70گشتاور مورد نیاز راننده

OffOffOffسیگنال ترمز

% 0% 4% 0وضعیت پدال گاز

Nm200.00 Nm200.00 Nm 200.00گشتاور ثابت 

% 7.07% 11.27% 8.53گشتاور اصطکاکی

P gearP gearP gearوضعیت دسته دنده

 حالت اضطراریحالت اضطراری 
موجود نیست

 حالت اضطراری
موجود نیست

 حالت اضطراری
موجود نیست

km/h0  km/h0  km/h  0سرعت خودرو

% 100.00% 100.00% 100.00درخواست کاهش گشتاور

% 100.00% 100.00% 100.00درخواست محدودیت گشتاور

وضعیت قفل شدن مبدل گشتاور 
باز شدن قفلباز شدن قفلباز شدن قفلهیدرولیک

 فهرست داده های جريان
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

نام جريان داده ها
قرار داشتن سوئيچ 
استارت در وضعيت 

”ON“

دور موتور
2.500rpm دور آرام موتور

حالت اقتصادیحالت اقتصادیحالت اقتصادیحالت تعویض دنده

ParkParkParkدنده کنونی

0.07.977.97نسبت تبدیل دور

OffOffOffاطالعات چراغ هشدار

MIL درخواست چراغ هشدارOffOffOff

OffOffOffدرخواست چراغ هشدار

P0000P0000P0000درخواست ذخیره داده کدهای خطا 

C-40◦C-40◦C◦40-دمای آب موتور

rpm0.0 rpm0.0 rpm 0.0دور موتور

km/h0  km/h0  km/h  0سرعت خودرو 

V0.0 V0.0 V 0.0ولتاژ ماژول کنترل

شرح عيب يابیمحدوده کنترلیشرحعنوان دستگاه عيب ياب

کنترل شیر برقی تعویض 
S1 دنده

روشن یا خاموش بودن 
سوییچ  شیر برقی تعویض 

S1 دنده
کنترل وضعیت عملکرد شیر روشن / خاموش

S1 برقی تعویض دنده

C1 روشن یا خاموش بودن جریان شیر برقی
C1 سوییچ شیر برقی

تنظیم مقدار
 0 ~ 2550 mA

کنترل عملکرد جریان شیر 
C1 برقی

C2 روشن یا خاموش بودن جریان شیر برقی
C2 سوییچ شیر برقی

تنظیم مقدار
 0 ~ 2550 mA

کنترل عملکرد جریان شیر 
C2 برقی

B1 روشن یا خاموش بودن جریان شیر برقی
B1 سوییچ شیر برقی

تنظیم مقدار
 0 ~ 2550 mA

کنترل عملکرد جریان شیر 
B1 برقی

جریان شیر برقی قفل 
کننده

کلید روشن / خاموش شیر 
برقی قفل کن

 مقدار تنظیمات
0 ~ 2550 mA

کنترل عملکرد شیر برقی 
SLU قفل کننده

ليست آزمون های عملکرد

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



69

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

دستور العمل های عيب يابیشرحکد خطا

P0562.پایین بودن ولتاژ سیستم را تشخیص می دهد TCM  مراجعه کنید به : کدهای خطای
.P0562, P0563 P0563.باال بودن ولتاژ سیستم را تشخیص می دهد TCM

P0601  TCM داخلی ROM خطای
مراجعه کنید به کدهای خطای:  

P0603,P0604,P060
P0603TCM داخلی EEPROM خرابی

P0604TCM داخلی RAM خرابی

P0705 اتصال کوتاه یا وجود قطعی در مدار منبع تغذیه سوییچ
مراجعه کنید به : کدهای وضعیت خالص

.P0705, P0706`خطای P0706اتصال کوتاه سوییچ حالت خالص به بدنه

P0711 )OT( ATF سنسور دمای 

مراجعه کنید به: کدهای خطای 
.P0711, P0712, P0713

P0712 به بدنه )OT( ATF اتصال کوتاه سنسور دمای

P0713
اتصال کوتاه یا وجود قطعی در مدار منبع تغذیه سنسوردمای

)OT( ATF 

P0715 اتصال کوتاه یا وجود  قطعی در مدار منبع تغذیه یا بدنه
مراجعه کنید به : کدهای خطایسنسور سرعت شفت ورودی 

.P0715, P0717
P0717عیب وجود نداشتن سیگنال سنسور سرعت شفت ورودی 

P0720
اتصال کوتاه یا وجود قطعی در مدار منبع تغذیه یا بدنه سنسور 

مراجعه کنید به : کدهای خطایسرعت شفت خروجی 
.P0720, P0722

P0722عیب وجود نداشتن سیگنال سنسور سرعت شفت خروجی

P0731
ترمز موتور کار نمی کند

 C2 شیر برقی،C1 بیش از حد پایین بودن  فشار شیر برقی(
و یا شیر برقی قفل کننده(

مراجعه کنید به : کدهای خطای
.P0731

P0741 و یا کم S1 بیش از حد باال بودن فشار شیر برقی تعویض دنده
SLU بودن فشار

مراجعه کنید به : کدهای خطای
 P0751, P0766, P0973

 .P0974, P0741
مراجعه کنید به : کدهای خطای 

 P0742,P2762, P2763
   .P2764, P0741

فهرست دستورالعمل عيب يابی بر اساس کدهای خطا
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

دستور العمل های عيب يابیشرحکد خطا

P0742]SLU[ بسته بودن شیر برقی قفل کننده

مراجعه کنید به : کدهای خطای 
 P0742, P2762, P2763

   .P2764, P0741

P2762]SLU[ فیدبک جریان مدار شیر برقی قفل کننده

P2763
فیدبک جریان مدار شیر برقی قفل کننده ]SLU[ به منبع 

تغذیه

P2764
فیدبک جریان مدار شیر برقی قفل کننده ]SLU[ به بدنه یا 

وجود قطعی در مدار

P0761 [SLC1] C1 حداقل فشار شیر برقی کنترل فشار 

مراجعه کنید به : کدهای 
 P0761, P0979 خطای

 .P0762,P0978, P0980

P0762 [SLC1] C1حداکثر فشار شیر برقی کنترل فشار  

P0978  [SLC1] C1فیدبک جریان شیر برقی کنترل فشار 

P0979اتصال بدنه یا وجود قطعی در مدار شیر برقی کنترل فشار 
[SLC1] C1

P0980اتصال کوتاه به مدار منبع تغذیه شیر برقی کنترل فشار 
[SLC1] C1

P0766 حداقل.[PSLC2] C2 حداکثر فشار شیر برقی کنترل فشار
 S1 فشار شیر برقی

مراجعه کنید به : کدهای خطای 
  P0766, P0767,P0982

 .P0983
مراجعه کنید به : کدهای خطای

,P0751, P0766
P0973, P0974, P0741 

P0767[CSLC2] C2 حداکثر فشار شیر برقی کنترل فشار  

مراجعه کنید به : کدهای خطای
P0766, P0767, P0981,  

P0982, P0983

P0981 C2 فیدبک جریان شیر برقی کنترل فشار

P0982اتصال کوتاه به بدنه و یا وجود قطعی در مدار شیر برقی کنترل   
[SLC2] C2فشار 

P0983اتصال کوتاه به مدار منبع تغذیه و یا وجود قطعی در مدار شیر   
[SLC2] C2برقی کنترل فشار  
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

دستور العمل های عيب يابیشرحکد خطا

P0751)S1( حداقل فشار شیر برقی تعویض دنده

مراجعه کنید به : کدهای خطای
  P0741, P0751, P0766,

.P0973, P0974

P0766)S1( حداکثر فشار شیر برقی تعویض دنده

P0973 اتصال کوتاه به منبع تغذیه یا وجود قطعی در مدار شیر برقی
 S1 تعویض دنده

P0974 اتصال کوتاه به بدنه یا وجود قطعی در مدار شیر برقی تعویض
 S1 دنده

P2707[SLB1] B1 حداقل فشار شیر برقی کنترل فشار

مراجعه کنید به : کدهای خطای
P2707, P2708,

P0997,  P0998, P0999

P2708[SLB1] B1 حداکثر فشار شیر برقی کنترل فشار 

P0997 [SLB1] B1فیدبک جریان شیر برقی کنترل فشار 

P0998اتصال کوتاه به بدنه یا وجود قطعی در مدار شیر برقی کنترل  
[SLB1] B1 فشار

P0999اتصال کوتاه به مدار منبع تغذیه شیر برقی کنترل فشار 
[SLB1] B1

P1205مراجعه کنید به : کدهای خطایوجود عیب در حالت تعویض دنده دستی
P1205

P1229D مراجعه کنید به : کدهای خطایوجود نداشتن قدرت در موقعیت
P1229

U0001CAN bus وجود قطعی در مدار
مراجعه کنید به : کدهای خطای

U0001, U0074,
U0100,  U2081.

U0074CAN وجود نداشتن سیگنال

U0100ECU قطع شدن ارتباط با

U2081ABS قطع شدن ارتباط با
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

تعريفشرحکد خطا

P0562 پائین تشخیص TCM ولتاژ سیستم توسط
داده می شود

جریان استاندارد برق باتری از فیوز IF04 با ظرفیت 
دارد  قرار   P01 رله  I/P و جعبه  فیوز  10A که در 
 P31 عبور کرده و مستقیماً به ترمینال 24 کانکتور
گرفتن  قرار  رسد.هنگام  می   TCM سیم  دسته 
باتری  برق  ON جریان  وضعیت  در  استارت  سوییچ 
از فیوز EF10 با ظرفیت 10A که در جعبه فیوز و 
رله C01 داخل محفظه موتور قرار گرفته است عبور 
P31 دسته  ترمینال 6 کانکتور  به  کرده و مستقیماً 

سیم TCM می رسد.

P0563 باال تشخیص TCM ولتاژ سیستم توسط
داده می شود.

P0562, P0563  کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0562

بررسی  سخت 
افزار و مدار

در  و  آرام  دور  در  موتور  کردن  کار  هنگام 
شرایط مناسب بودن ارتباط با   TCM، در 
صورتی که TCM به مدت 1 ثانیه به طور 
پیوسته مقدار ولتاژ را کمتر از9V تشخیص 
شناسایی  تست  بار  یک  با  عیب  دهد،وجود 
 20 تعداد  به  تست  انجام  از  شود.پس  می 
مرتبه عیب موجود در سیستم بر اساس کد 

خطا تشخیص داده می شود.

• اتصال منبع تغذیه و مدار 
اتصال بدنه TCM را بررسی 

کنید.
TCM •

• باتری
• دینام

P0563

در  و  آرام  دور  در  موتور  کردن  کار  هنگام 
 ،TCM با  ارتباط  بودن  مناسب  شرایط 
به  ثانیه   1 مدت  به   TCM که  صورتی  در 
 18Vاز بیشتر  را  ولتاژ  مقدار  پیوسته  طور 
تست  بار  یک  با  عیب  دهد،وجود  تشخیص 
به  تست  انجام  از  شود.پس  می  شناسایی 
تعداد 20 مرتبه عیب موجود در سیستم بر 

اساس کد خطا تشخیص داده می شود.

2. محل يا علت احتمالی عيب 
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا 
الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.

ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب ،جعبه دنده اتوماتیک 
را عیب یابی کنید.

آیا به غیر از کدهای خطای P0562, P0563 ، کدهای 
خطای دیگری وجود دارد؟

بله
عیب یابی را بر اساس کد خطا انجام دهید.

مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کدخطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 2 بروید.

2. بررسی ولتاژ باتری 

الف. مقدار ولتاژ باتری را اندازه گیری کنید.
11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد

ب. موتور را روشن کنید.
ج. مقدار ولتاژ بین قطب های مثبت و منفی باتری را اندازه 

گیری کنید.
11~16V:مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقدار ولتاژ مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 3 بروید.
خیر

سیستم شارژ و باتری را بررسی و تعمیر کنید. 
مناسب بودن عملکرد سیستم را صحه گذاری کنید.

3. بررسی فیوز
الف. فیوز IF04 و EF10 را بررسی کنید.

10A : ظرفیت نسبی فیوز
آیا شرایط فیوز مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 4 بروید.

خیر
مدار فیوز را بررسی و تعمیر کرده،سپس فیوز را  تعویض 

کنید.

3. عيب يابی 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



74

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 4. بررسی مدار منبع تغذیه
الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 

اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.
ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.

ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.
د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.

 P31 کانکتور   24 6و  های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 5 بروید.

خیر
وجود قطعی در مدار بین ترمینال 6 کانکتور P31 دسته 
سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10 جعبه فیوز موتور 

و رله C01 را تعمیر کنید.
وجود قطعی در مدار بین ترمینال 24 کانکتور P31 دسته 
 I/P فیوز  جعبه   IF04 فیوز   7 ترمینال  و   TCM سیم 

موتور و رله P01 را تعمیر کنید.

TCM 5. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های 1 و 23کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
وجود قطعی در مدار بین ترمینال های 1 و 23 کانکتور 
را   G104 بدنه  اتصال  مدار  و   TCM سیم  دسته   P31

بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

TCM 6. بررسی
الف. TCM را باز کنید.

ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 
نصب کنید.  

آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟
بله

TCM را تعویض کنید.
)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 

اتوماتیک(.
خیر

به وجود آمدن عیوب تصادفی.
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 

.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

تعريفشرحکد خطا

P0601TCM داخلی ROM قرار دهید. وجود خطای ”ON“ سوئیچ استارت را در وضعیت
TCM به حالت خود آزمایی وارد شده و مناسب 

بودن شرایط قطعات داخلی را بررسی می کند.
P0603TCM داخلی EEPROM وجود خطای
P0604TCM داخلی RAM وجود خطای

DTC P0601, P0603, P0604
1. تشريح کد های خطا

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0601
بررسی سخت افزار و مدار 

TCM

 ”ON“ سوئیچ استارت را در وضعیت
قرار دهید. ماژول به حالت خود آزمایی 

وارد شده و وجود عیب در  سخت افزار را 
تشخیص می دهد.

• مدار ماژول کنترل
TCM • P0603

P0604

2. محل يا علت احتمالی عيب

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کدخطا
الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.

ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب،جعبه دنده اتوماتیک را 
عیب یابی کنید.

 P0601, P0603, P0604 آیا به غیر از کدهای خطای
، کدهای خطای دیگری وجود دارد؟

بله
عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید.

مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کدخطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 2 بروید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 2. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 کانکتور   24 و   6 های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 3 بروید.

خیر
وجود قطعی در مدار بین ترمینال 6 کانکتور P31 دسته 
سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10، جعبه فیوز موتور 

و رله C01 را تعمیر کنید.
وجود قطعی در مدار بین ترمینال 24 کانکتور P31 دسته 
 I/P فیوز  IF04، جعبه  فیوز   7 ترمینال  و   TCM سیم 

موتور و رله P01 را تعمیر کنید.

 TCM 3. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های  1و 23کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 4 بروید.

خیر
وجود  قطعی در مدار بین ترمینال های 1 و 23کانکتور 
P31 دسته سیم TCM و مدار  اتصال بدنه G104 را 

بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 4. بررسی
الف. TCM را باز کنید.

ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 
نصب کنید.  

آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟
بله

TCM را تعویض کنید.
)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 

اتوماتیک(.
خیر

به وجود آمدن عیوب تصادفی.
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 

.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

تعريفشرحکد خطا

P0705 اتصال کوتاه در مدار سوییچ وضعیت خالص
سوییچ وضعیت خالص پیام محدوده دنده را به به منبع تغذیه یا وجود قطعی در مدار

وسیله 4 مدار TCM به ترتیب به ترمینال های 6 و 
1 و 9 و 7 کانکتور C25 دسته سیم سوییچ وضعیت 

خالص متصل به ترمینال های 20 و 1 و 8 و 
7کانکتور P32 دسته سیم TCM، ارسال می کند.

P0706 اتصال کوتاه در مدار سوییچ وضعیت خالص
به بدنه

P0705, P0706  کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0705

بررسی سخت افزار و مدار

 30km/h هنگام حرکت خودرو با سرعت
و در شرایط مناسب بودن ارتباطTCM،به 
به طور   TCM بیشتر  یا  ثانیه  مدت 30 
سوییچ  طرف  از  را  سیگنالی  هیچ  مداوم 

• مدار ماژول کنترلوضعیت خالص دریافت نمی کند.
TCM •

P0706

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
وضعیت ON" ، TCM" به مدت 1s  یا 
بیش تر دو یا چند سیگنال را پیوسته از 
سوییچ وضعیت خالص دریافت می کند.

این عیب  5 مرتبه تکرارمی شود.

2. محل يا علت احتمالی عيب
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی عمومی

الف.وجود آلودگی یا قطع شدگی در کانکتور دسته سیم 
سوییچ وضعیت خالص را  بررسی کنید.

آیا اتصال دسته سیم سوییچ  وضعیت خالص مناسب می 
باشد؟

بله
به مرحله 2بروید.

خیر
قطعه معیوب را تعمیر کنید.

2. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.

ج. با استفاده از دستگاه عیب یاب،جعبه دنده اتوماتیک را 
عیب یابی کنید.

 P0705, آیا کدهای خطای دیگری به غیر ازکدهای خطای
P0706 وجود دارند؟

بله
عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید.

مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا )بررسی و عیب یابی بر اساس کدخطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 3 بروید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

3. بررسی جریان داده های سوییچ  وضعیت خالص 

سیستم  های  داده  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  الف.با 
دنده  جریان  بخوانید:اطالعات  را  اتوماتیک  دنده  جعبه 
درگیر را هنگام قرار گرفتن دسته دنده در موقعیت مورد 

نظر بررسی کنید. 
آیا جریان داده ها با دنده درگیر مرتبط می باشد؟

بله
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 

.)ME7 – یابی،سیستم کنترل الکتریکی
خیر

به مرحله 4بروید.

4. بررسی سوییچ حالت خالص 

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
ب. سوییچ وضعیت خالص را باز کنید.

شرایط  با  خودرو  روی  بر  را  خالص  وضعیت  سوییچ  ج. 
مناسب و مدل مشابه متصل کنید.

د. تست رانندگی خودرو را انجام دهید.
آیا عیب به وجودآمده بر طرف شده است؟

بله
سوییچ وضعیت خالص را تعویض کنید.

خیر
به مرحله 5 بروید 
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 5. بررسی مدار بین سوییچ وضعیت خالص و

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

خالص  وضعیت  سوییچ  سیم  دسته   C25 کانکتور  ب. 
راقطع کنید.

ج. کانکتور P32 دسته سیم TCM را قطع کنید.
د. کابل منفی باتری را متصل کنید.

ترمینال های 6و 1و 9و 7کانکتور  بین  مقاومت  و. مقدار 
C25 دسته سیم سوییچ وضعیت خالص و ترمینال های 
20 و 1 و 8 و 7 کانکتور P32 دسته سیم BCM را به 
ترتیب اندازه گیری کرده و وجود قطعی در مدار را بررسی 

کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

ز. مقدار مقاومت بین ترمینال های 6 و 1و  9 و 7کانکتور 
اتصال  مدار  و  وضعیت خالص  سوییچ  سیم  دسته   C25
را  بدنه  به  مدار  کوتاه  اتصال  کنید.  گیری  اندازه  را  بدنه 

بررسی کنید.
مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 

ح. مقدارمقاومت بین ترمینال های 6و 1و 9 و 7کانکتور 
اتصال  مدار  و  وضعیت خالص  سوییچ  سیم  دسته   C25
بدنه را اندازه گیری کنید. اتصال کوتاه مدار به منبع تغذیه 

را بررسی کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 6 بروید.
خیر

عیب به وجود آمده در مدار بین کانکتور C25 دسته سیم 
 TCM دسته سیم P32 سوییچ وضعیت خالص و کانکتور

را بر طرف کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

6. بررسی مدار بدنه سوییچ وضعیت خالص 

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
را  C25 دسته سیم سوییچ وضعیت خالص  کانکتور  ب. 

قطع کنید.
ج. مقدار مقاومت بین ترمینال 4 کانکتور C25 دسته سیم 
سوییچ وضعیت خالص و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری 

کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 7 بروید.
خیر

وجود قطعی در مدار بین ترمینال 4 کانکتور C25 دسته 
سیم سوییچ وضعیت خالص و مدار اتصال بدنه G302 را 

بررسی وتعمیر کنید.

 TCM 7. بررسی مدار منبع تغذیه

اتصال  و  دهید  قرار   ”Lock“ در وضعیت  را  الف. سوئیچ 
کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 کانکتور   24 6و  های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 8 بروید.

خیر
وجود قطعی در مدار بین ترمینال 6 کانکتور P31 دسته 
سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10، جعبه فیوز موتور 

و رله C01 را بررسی و تعمیر کنید.
وجود قطعی در مدار بین ترمینال 24 کانکتور P31 دسته 
 I/P فیوز  جعبه   IF04 فیوز   7 ترمینال  و   TCM سیم 

موتور و رله P01 را بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 8. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های 1 و 23کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 9 بروید.

خیر
23کانکتور  و   1 های  ترمینال  بین  درمدار  قطعی  وجود 
را   G104 بدنه  اتصال  مدار  و   TCM سیم  دسته   P31

بررسی و تعمیر کنید.
مناسب بودن سیستم را صحه گذاری کنید.

 TCM 9. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.

خیر
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی،سیستم کنترل الکتریکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

تعريفشرحکد خطا

P0711)OT( سنسور دمای روغن جعبه دنده اتوماتیک به سنسور دمای روغن جعبه دنده اتوماتیک
  C28 وسیله ترمینال های  7و 1 کانکتور

دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک به ترمینال 
های 12 و 11 دسته سیم TCM متصل شده 

اند،دمای جعبه دنده را بررسی کنید.سنسور 
دمای روغن یک رزیستور با ضریب دمای منفی 

می باشد.

P0712 اتصال کوتاه سنسوردمای روغن جعبه دنده
اتوماتیک  )OT( به بدنه

P0713
اتصال کوتاه سنسوردمای روغن جعبه دنده 

اتوماتیک )OT( به منبع تغذیه یا وجود قطعی 
در مدار

P0711, P0712, P0713 کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0711

بررسی سخت افزار و مدار

هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
D، در صورتی که TCM تغییرات دمای 
بیشتر  یا   10min مدت  به  را  روغن 
تشخیص ندهد،سیستم بر اساس کد خطا 
عیب به وجود آمده را شناسایی می کند.

• دسته سیم جعبه دنده
• سنسور دمای روغن

TCM •

P0712

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
 TCM که  صورتی  “ON”،در  وضعیت 
 10s دمای روغن جعبه دنده را به مدت
یا بیش تر به طورپیوسته C°200 یا بیش 
آمده  وجود  به  دهد،عیب  تشخیص  تر 
پس از 6 مرتبه بررسی بر اساس کد خطا 

شناسایی می شود.

P0713

هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
 1min و حرکت خودرو به مدت D یا R
دمای   TCM که  صورتی  در  بیشتر،  یا 
روغن جعبه دنده را به مدت 1s یا بیشتر 
به طور پیوسته C°55- یا کمتر تشخیص 
دهد،عیب به وجود آمده پس از 12 مرتبه 
می  شناسایی  خطا  کد  اساس  بر  بررسی 

شود.

2. محل يا علت احتمالی عيب
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی عمومی

الف.وجود آلودگی یا قطع شدگی در کانکتور دسته سیم 
C28 را  بررسی کنید.

آیا اتصال کانکتور دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک مناسب 
می باشد؟

بله
به مرحله2 بروید.

خیر
کانکتور دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک را تعمیر کنید.

2. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. کد خطای سیستم جعبه دنده اتوماتیک را با استفاده 

از دستگاه عیب یاب تشخیص دهید.
خطای  کدهای  از  غیر  به  دیگری  خطای  کدهای  آیا 

P0711, P0712, P0713 وجود دارند؟
بله

عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید.
مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا )بررسی و عیب یابی بر اساس کدخطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 3 بروید.

3. بررسی جریان داده سنسور دمای روغن

الف. جریان داده جعبه دنده اتوماتیک را به وسیله دستگاه 
عیب یاب بررسی کنید: دمای روغن جعبه دنده 

آیا جریان داده مناسب می باشد؟
بله

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی

خیر
به مرحله 4 بروید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

4. بررسی سنسور دمای روغن 

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
ب. کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک را قطع 

کنید.
ج. سنسور دمای روغن را بررسی کنید.

مراجعه کنید به:سنسور دمای روغن)باز کردن و نصب،جعبه 
دنده اتوماتیک(.

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 5 بروید.
خیر

سنسور دمای روغن را تعویض کنید.

 TCM 5. بررسی مدار سنسور دمای روغن به

و  دهید  قرار   ”Lock“ وضعیت  در  را  استارت  سوئیچ  الف. 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک را قطع 
کنید.

ج. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
د. مقدار مقاومت بین ترمینال های 7 و 1کانکتور C28 دسته 
سیم جعبه دنده اتوماتیک و ترمینال های 12 و 11 کانکتور 
P31 دسته سیم TCM را به ترتیب اندازه گیری کرده و 

وجود  قطعی در مدار را بررسی کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

و. مقدار مقاومت بین ترمینال های 7 و 1کانکتور C28 دسته 
سیم جعبه دنده اتوماتیک ومداراتصال بدنه را اندازه گیری 

کنید. اتصال کوتاه مدار به بدنه را بررسی کنید.
مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 

ز. مقدار ولتاژ بین ترمینال های 7و 1 کانکتور C28 دسته 
سیم جعبه دنده اتوماتیک و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری 

کنید. اتصال کوتاه مدار به منبع تغذیه را بررسی کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا شرایط مدار سنسور روغن مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 6 بروید.
خیر

عیب به وجود آمده در مدار بین ترمینال های 7 و1  کانکتور 
C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و ترمینال های 12 
و 11 کانکتور P31 دسته سیم TCM را به ترتیب تعمیر 

کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

TCM 6. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 کانکتور   24 و   6 های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 8 بروید.

خیر
 P31 قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 6 کانکتور
دسته سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10، جعبه فیوز 

و رله داخل محفظه موتورC01 را تعمیر کنید.
24کانکتور  ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
P31 دسته سیم TCM و ترمینال 7 فیوز EF04 فیوز 

I/P و جعبه رله P01 را تعمیر کنید.

TCM 7. بررسی مدار اتصال بدنه

و  دهید  قرار   ”Lock“ وضعیت  در  را  استارت  سوئیچ  الف. 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج.مقدار مقاومت بین ترمینال های 1و 23کانکتور P31 دسته 

سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 9 بروید.
خیر

و 23  های 1  ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
 G104 و مدار اتصال بدنه TCM دسته سیم P31 کانکتور

را بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 8. بررسی
الف. TCM را باز کنید.

ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 
نصب کنید.  

آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟
بله

TCM را تعویض کنید.
)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 

اتوماتیک(.
خیر

به وجود آمدن عیوب تصادفی.
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 

.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

تعريفشرحکد خطا

P0715
اتصال کوتاه سنسور سرعت شفت ورودی 
به مدار منبع تغذیه / مدار بدنه و یا وجود 

قطعی در مدار
سنسور سرعت شفت ورودی از طریق ترمینال های 
1 و 2 کانکتور C26 دسته سیم سنسور به ترتیب 

 TCM به ترمینال های 6 و 16 کانکتور دسته سیم
متصل شده است. P0717

خطای وجود نداشتن سیگنال سنسور 
سرعت شفت ورودی

P0715, P0717   کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0715

بررسی سیگنال های 
کنترلی سخت افزار مدار 

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
 TCM که  صورتی  “ON”،در  وضعیت 
در مدت 0.1s یا بیش تر به طور مداوم 
هیچ سیگنالی را از طرف سنسور سرعت 
شفت ورودی دریافت نکند و این وضعیت 
10 مرتبه تکرار شود وجود عیب تشخیص 

شفت داده می شود. سرعت  سنسور   •
ورودی
• مدار 

TCM •

P0717

هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
D و حرکت خودرو باسرعت 20km/h یا 
 ،TCM با  ارتباط  بودن  مناسب  و  باالتر 
دریافت  توانایی   TCM که  صورتی  در 
سیگنال را از طرف سنسور سرعت شفت 
خروجی را داشته باشد اما هیچ سیگنالی 
ورودی  شفت  سرعت  سنسور  طرف  از 
دریافت نکند و این عیب 500 مرتبه تکرار 
شود،وجود عیب تشخیص داده می شود. 

2. محل يا علت احتمالی عيب
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی عمومی

الف. وجود آلودگی،آسیب دیدگی یا شل شدگی کانکتور 
C26 دسته سیم سنسور سرعت شفت ورودی را بررسی 

کنید.
آیا اتصال سوکت دسته سیم سنسور سرعت شفت ورودی 

مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 2 بروید.
خیر

اتصال کانکتور دسته سیم سنسور سرعت شفت ورودی را 
قطع کنید.

2. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب سیستم AT را بررسی 

کنید.
خطای  کدهای  از  غیر  به  دیگری  خطای  کدهای  آیا 

P0715, P0717 وجود دارند؟
بله

عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید.
مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 3 بروید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 3. بررسی مدار سنسور شفت ورودی به

و  دهید  قرار   ”Lock“ وضعیت  در  را  استارت  سوئیچ  الف. 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور C26 دسته سیم سنسور سرعت شفت ورودی را 
قطع کنید.

ج. کانکتور P32 دسته سیم TCM را قطع کنید.
د. کابل منفی باتری را متصل کنید.

و. مقدار مقاومت بین ترمینال های 2 و 1 کانکتور C26 دسته 
سیم سنسور سرعت شفت ورودی و ترمینال های 6 و 16 
کانکتور P32 دسته سیم TCM را به ترتیب اندازه گیری 

کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

ز. مقدار مقاومت بین ترمینال های 2 و 1 کانکتور C26 دسته 
سیم سنسور سرعت شفت ورودی و مدار اتصال بدنه را اندازه 

گیری کنید. 
مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 

ح. مقدار ولتاژ بین ترمینال های 2 و 1 کانکتور C26 دسته 
سیم سنسور سرعت شفت ورودی و مدار اتصال بدنه را اندازه 

گیری کنید. 
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا هر مقادیر مقاومت و ولتاژ مناسب می باشند؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

عیب به وجود آمده در مدار بین ترمینال های 2 و 1 کانکتور 
C26 دسته سیم سنسور سرعت شفت ورودی و ترمینال 
های 6و 16 کانکتور P32 دسته سیم TCM را به ترتیب 

بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

4. بررسی سنسور سرعت شفت ورودی 

الف. سنسور سرعت شفت ورودی را بررسی کنید.
 )NC2( : سنسور سرعت شفت ورودی  به  مراجعه کنید 

)دستور العمل های عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
آیا شرایط سنسور سرعت شفت ورودی مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 5 بروید.

خیر
سنسور سرعت شفت ورودی را باز کنید.

مراجعه کنید به : سنسور سرعت شفت ورودی )باز کردن 
و نصب جعبه دنده اتوماتیک(.

 TCM 5. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 24کانکتور  و   6 های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
 P31 قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 6 کانکتور
دسته سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10، جعبه فیوز 

و رله C01 داخل محفظه موتور را تعمیر کنید.
 P31قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 24کانکتور
دسته سیم TCM و ترمینال 7 فیوز EF04، جعبه فیوز 
I/P، جعبه فیوز و رله P01 داخل محفظه موتور را تعمیر 

کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 6. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های 1 و 23 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 7 بروید.

خیر
قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال های 1 و 23 
بدنه  اتصال  مدار  و   TCM سیم  دسته   P31 کانکتور 

G104 را بررسی و تعمیر کنید.

 TCM 7. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
TCM را تعویض کنید.

دنده  نصب،جعبه  و  کردن  )باز   TCM  : به  کنید  مراجعه 
اتوماتیک(.

خیر
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب یابی 
.)ME7 – سیستم کنترل الکتریکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

تعريفشرحکد خطا

P0720
اتصال کوتاه سنسور سرعت شفت خروجی به 
مدار منبع تغذیه/مدار اتصال بدنه و یا وجود 

قطعی در مدار
سنسور سرعت شفت خروجی از طریق ترمینال 

 TCM دسته سیم P32 های 1 و 2 کانکتور
سنسور به ترتیب به ترمینال های 5 و 14 
کانکتورC27 دسته سیم متصل شده است. P0722 خطای وجود نداشتن سیگنال سنسور سرعت

شفت خروجی

P0720, P0722  کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0720

بررسی سیگنال های 
کنترلی سخت افزار مدار 

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
وضعیت “ON”،در صورتی که TCM در 
مدت 0.1s یا بیش تر به طور مداوم هیچ 
سیگنالی را از طرف سنسور سرعت شفت 
خروجی دریافت نکند و این وضعیت 10 
تشخیص  عیب  وجود  شود  تکرار  مرتبه 

• سنسور سرعت شفت داده می شود.
خروجی
• مدار

TCM •

P0722

هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
D و حرکت خودرو باسرعت 20km/h یا 
باالتر و مناسب بودن ارتباط با TCM،در 
دریافت  توانایی   TCM که  صورتی 
سیگنال را از طرف سنسور سرعت شفت 
هیچ سیگنالی  اما  باشد  داشته  را  ورودی 
خروجی  شفت  سرعت  سنسور  طرف  از 
دریافت نکند و این عیب 500 مرتبه تکرار 

شود،وجود عیب تشخیص داده می شود.

2. محل يا علت احتمالی عيب
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی عمومی

الف. وجود آلودگی،آسیب دیدگی یا قطع شدگی کانکتور 
C27 دسته سیم سنسور سرعت شفت خروجی را بررسی 

کنید.
آیا اتصال سوکت دسته سیم سنسور سرعت شفت خروجی 

مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 2 بروید.
خیر

کانکتور دسته سیم سنسور سرعت شفت ورودی را تعمیر 
کنید.

2. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب سیستم AT را بررسی 

کنید.
 P0720, آیا کدهای خطای دیگری به غیر ازکدهای خطای

P0722 وجود دارند؟
بله

عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید.
مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 3 بروید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



97

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 3. بررسی مدار سنسور شفت خروجی به

الف.سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و اتصال 
کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور C27 دسته سیم سنسور سرعت شفت خروجی 
را قطع کنید.

ج. کانکتور P32 دسته سیم TCM را قطع کنید.
د. کابل منفی باتری را متصل کنید.

 C27 و. مقدار مقاومت بین ترمینال های 2 و 1  کانکتور
دسته سیم سنسور سرعت شفت خروجی و ترمینال های 5 
و 14 کانکتور P32 دسته سیم TCM را به ترتیب اندازه 

گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

ز. مقدار مقاومت بین ترمینال های 2 و 1کانکتور C27 دسته 
سیم سنسور سرعت شفت خروجی و مدار اتصال بدنه را اندازه 

گیری کنید. 
مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 

ح. مقدار ولتاژ بین ترمینال های 2 و 1 کانکتور C27 دسته 
سیم سنسور سرعت شفت خروجی و مدار اتصال بدنه را اندازه 

گیری کنید. 
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقادیر مقاومت و ولتاژ مناسب می باشند؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

عیب به وجود آمده در مدار بین ترمینال های 2 و 1 کانکتور 
C27 دسته سیم سنسور سرعت شفت خروجی و ترمینال 
های 5 و 14 کانکتور P32 دسته سیم TCM را به ترتیب 

بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

4. بررسی سنسور سرعت شفت خروجی 

الف. سنسور سرعت شفت خروجی را بررسی کنید.
 )SP( خروجی  شفت  سرعت  سنسور   : به  کنید  مراجعه 

)دستور العمل های عمومی ،جعبه دنده اتوماتیک(.
می  مناسب  خروجی  شفت  سرعت  سنسور  عملکرد  آیا 

باشد؟
بله

به مرحله 5 بروید.
خیر

سنسور سرعت شفت خروجی را تعویض کنید.
مراجعه کنید به : سنسور سرعت شفت خروجی  )باز کردن 

و نصب،جعبه دنده اتوماتیک(.

 TCM 5. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 24کانکتور  و   6 های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
 P31 قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 6 کانکتور
دسته سیم TCM و ترمینال 19فیوز EF10 جعبه فیوز 

و رله C01 داخل محفظه موتور را تعمیر کنید.
کانکتور   24 ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
P31 دسته سیم TCM و ترمینال 7 فیوز IF04 جعبه 
فیوز I/P جعبه فیوز و رله P01 داخل محفظه موتور را 

تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 6. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های 1و 23 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 7 بروید.

خیر
ترمینال های 1و 23  بین  مدار  در  آمده  به وجود  قطعی 
بدنه  اتصال  مدار  و   TCM سیم  دسته   P31 کانکتور 

G104 را بررسی و تعمیر کنید.
مناسب بودن سیستم را صحه گذاری کنید.

 TCM 7. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.

خیر
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



100

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

تعريفشرحکد خطا

P0731.ترمز موتور عمل نمی کند
پائین بودن بیش از حد فشار شیر برقی C1 ،شیر 

برقیC2 یا شیر برقی قفل کننده 

P0731   کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0731بررسی سخت افزار و مدار

هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
موتور  ترمز  عملکرد  خودرو  حرکت  و   D
در دنده 1 مناسب نمی باشد،این عیب 5 

مرتبه تکرار می شود. 

• مدار
• شیر برقی 

TCM •

2. محل يا علت احتمالی عيب
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی عمومی

بودن  دیدگی،ضعیف  آسیب  نظیر  عالئمی  الف.وجود 
اتصال،فرسودگی یا شل شدگی را در کانکتور دسته سیم 

بررسی کنید. 
آیا شرایط مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 2 بروید.

خیر
قطعه معیوب را تعمیر کنید. 

2. حذف کد خطا 

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
را مشخص  یاب کد خطا  عیب  از دستگاه  استفاده  با  ب. 

کنید.
موتور  کنترل  DLC،ماژول  یابی  عیب  رابط  سیم  ج. 
ECM کانکتور دسته سیم ماژول کنترل بدنه BCM را 

تکان داده،کشیده و فشار دهید.
د. با استفاده از دستگاه عیب یاب کد خطا را بررسی کنید.

آیا کد خطای P0731 وجود دارد؟
بله

به مرحله 3 بروید.
خیر

به وجود آمدن عیوب تصادفی.
 ،  3.1.13( تصادفی  عیوب  تشخیص   : به  کنید  مراجعه 
تشخیص  و  بررسی   ME7  – الکتریکی  کنترل  سیستم 

عیوب(.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

3. بررسی شیر های برقی و مدار ها 

الف. مدار شیر های برقی مرتبط را بررسی کنید.
 DTC P0761, خطای  :کدهای  به  کنید  مراجعه 
وعیب  )بررسی   P0762, P0978, P0979, P0980

یابی،جعبه دنده اتوماتیک(.
 DTC P0866, خطای  :کدهای  به  کنید  مراجعه 
عیب  و  P0767, P0981, P0982, P0983)بررسی 

یابی،جعبه دنده اتوماتیک(.
 DTC P0741, P0794, مراجعه کنید به :کدهای خطای
P2762, P2763, P2764 )بررسی و عیب یابی،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

P0741, P0742, P2762, P2763, P2764   کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

تعريفشرحکد خطا

P0741 ]SLU[ خاموش بودن شیر برقی قفل کننده
شیر برقی قفل کننده به وسیله 
کانکتور   3 و   5 های  ترمینال 
به   TCM سیم  دسته   P31
و 9  ترمینال های 3  به  ترتیب 
کانکتور C28 دسته سیم جعبه 
شده  متصل  اتوماتیک  دنده 

است.

P0742 ]SLU[ بسته بودن شیر برقی قفل کننده

P2762 ]SLU[ فیدبک شیر برقی قفل کننده

P2763 ]SLU[ اتصال بدنه به منبع تغذیه شیر برقی قفل کننده

P2764 اتصال کوتاه به بدنه یاوجود قطعی درمدارشیر برقی قفل کننده
 ]SLU[

2. محل يا علت احتمالی عيب

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0741

بازدید عملکرد سخت 
افزار و مدار

هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت D،و 
قفل  هیدرولیکی  گشتاور  مبدل  بودن  فعال 
صورت  حرکت،در  حال  در  خودروی  کننده 
تشخیص اختالف دور بیش از 100rpm بین 
موتور و توربین به مدت 2s یا بیشتر، وجود 
عیب توسط TCM تشخیص داده می شود. 
می  اتفاق  مداوم  طور  به  مرتبه   6 عیب  این 

افتد.
• مدار

• شیر برقی قفل کننده 
TCM •

P0742

هنگام قرار داشتن دسته دنده در موقعیت D،و 
قفل  هیدرولیکی  گشتاور  مبدل  بودن  فعال 
صورت  در  حرکت،  حال  در  خودروی  کننده 
تشخیص اختالف دور کمتر از 30rpm بین 
بیشتر،وجود  یا   2s مدت  به  توربین  و  موتور 
عیب توسط TCM تشخیص داده می شود.
این عیب 2 مرتبه بطور مداوم اتفاق می افتد.
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اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P2762

بازدید عملکرد سخت 
افزار و مدار

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
موقعیت “ON”، بروز خطای فیدبک جریان 
بیشتر  یا   0.1s مدت  به   SLUبرقی شیر 
توسط TCM تشخیص داده می شود. این 
می  اتفاق  تر  بیش  یا  پایانی   3s در  عیب  

افتد.

• مدار
• شیر برقی قفل کننده 

TCM •
P2763

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
جریان  فیدبک  خطای  بروز   ،ON موقعیت 
تشخیص   TCM توسط   SLU برقی  شیر 
یا  پایانی   0.1s داده می شود.این عیب در 
می  تکرار  مرتبه   5 و  افتاده  اتفاق  تر  بیش 

شود.

P2764

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
جریان  فیدبک  خطای  بروز   ،ON موقعیت 
تشخیص   TCM توسط   SLU برقی  شیر 
یا  پایانی   0.1s داده می شود.این عیب در 
می  تکرار  مرتبه   5 و  افتاده  اتفاق  تر  بیش 

شود.
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3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب،جعبه دنده اتوماتیک را 

عیب یابی کنید.
 P0741, P0794, P2762, خطای  کدهای  از  غیر  آیا 

P2763, P2764 ، کدهای خطای دیگری وجود دارد؟
بله

عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید. 
مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا )بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر 

به مرحله 2 بروید.

2. بررسی سیگنال کنترلی ولتاژ شیر برقی قفل کننده 

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.

جعبه  عملکرد  تست  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  با  ج. 
دنده اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه 
گزینه “ ST-OFF شیر برقی قفل کننده “ را فعال کنید.
 3 ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  متر  ازمولتی  استفاده  با  د. 
مدار  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته   C28 کانکتور 

اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

جعبه  عملکرد  تست  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  با  و. 
دنده اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه 
فعال  را  کننده“  قفل  برقی  شیر   current-ON" گزینه 

کنید.
 3 ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  متر  مولتی  از  استفاده  با  ح. 
مدار  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته   C28 کانکتور 

اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقدار ولتاژ مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

به مرحله 3 بروید.
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جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

3. بررسی شیر های برقی و مدار ها 

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید.
ب. کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک را قطع 

کنید.
ج. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.

 C28 د. مقدار مقاومت بین ترمینال های 3 و 9 کانکتور
و   5 های  ترمینال  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته 
اندازه  ترتیب  به  را   TCM سیم  دسته   P31 3کانکتور 

گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

 C28 و. مقدار مقاومت بین ترمینال های 3 و 9 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک ومدار اتصال بدنه رااندازه 

گیری کنید.
مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 

 C28 کانکتور   9 و   3 های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  ح. 
را  بدنه  اتصال  مدار  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته 

اندازه گیری کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقادیر مقاومت و لتاژ مناسب می باشند؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

 9 و   3 های  ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و ترمینال 
های 5 و 3 کانکتور P31 دسته سیم TCM را به ترتیب 

بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

4. بررسی شیر برقی قفل کننده 

الف. شیر برقی قفل کننده را بررسی کنید.
 )SLU( مراجعه کنید به : بررسی شیر برقی قفل کننده

)دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
آیا عملکرد شیر برقی قفل کننده مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 5 بروید.

خیر
شیر برقی قفل کننده را تعویض کنید.

 TCM 5. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 کانکتور   24 و   6 های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
 P31 قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 6 کانکتور
دسته سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10، جعبه فیوز 

و رله C01 داخل محفظه موتور را تعمیر کنید.
کانکتور   24 ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
P31 دسته سیم TCM و ترمینال 7 فیوز IF04 جعبه 
فیوز I/P جعبه فیوز و رله C01 داخل محفظه موتور را 

تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 6. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های 1 و 23 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 7 بروید.

خیر
قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال های 1 و 23 
بدنه  اتصال  مدار  و   TCM سیم  دسته   P31 کانکتور 

G104 را بررسی و تعمیر کنید.

 TCM 7. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.

خیر
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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P0741, P0751, P0766, P0973, P0974   کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

تعريفشرحکد خطا

P0741 )S1( حداکثر فشار شیر برقی تعویض دنده
شیر برقی قفل کننده به وسیله 
 P31 کانکتور   16 ترمینال 
ترتیب  به   TCM سیم  دسته 
 C28 کانکتور   10 ترمینال  به 
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک 

متصل شده است.؟

P0751 )S1( حداقل فشار شیر برقی تعویض دنده

P0766 )S1( حداکثر فشار شیر برقی تعویض دنده

P0973 اتصال کوتاه به مدارمنبع تغذیه / وجود قطعی در مدار شیر
 )S1( برقی تعویض دنده

P0974 )S1( اتصال کوتاه به مدار بدنه شیر برقی تعویض دنده

2. محل يا علت احتمالی عيب

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0741

بررسی عملکرد سخت 
افزار و مدار

موقعیت  در  دنده  دسته  داشتن  قرار  هنگام 
هیدرولیکی  گشتاور  مبدل  بودن  فعال  D،و 
حرکت،در  حال  در  خودروی  کننده  قفل 
از  بیش  دور  اختالف  تشخیص  صورت 
مدت  به  توربین  و  موتور  بین   100rpm
 TCM توسط  عیب  وجود  بیشتر،  یا   2s
مرتبه   6 این عیب  داده می شود.  تشخیص 

تکرار می شود. 
• مدار شیر برقی

• شیر برقی
دنده  جعبه  مجموعه   •

اتوماتیک P0751

 D هنگام قرار داشتن دسته دنده در وضعیت
نبودن  مناسب  در صورت  و حرکت خودرو، 
عیب  وجود   1 دنده  در  موتور  ترمز  عملکرد 
توسط TCM تشخیص داده می شود. این 

عیب 5 مرتبه تکرار می شود.

P0766

 D هنگام قرار داشتن دسته دنده در وضعیت
نبودن  مناسب  در صورت  و حرکت خودرو، 
 TCM نسبت دنده 3 و 4 وجود عیب توسط
مرتبه   5 عیب  شود.این  می  داده  تشخیص 

تکرار می شود.
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اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0973

بررسی عملکرد سخت 
افزار و مدار

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
خودرو،در  بودن  متوقف  و   ”ON“ موقعیت 
صورت اتصال کوتاه شدن مدار S1 به بدنه 
توسط  عیب  بیشتر،وجود  یا   0.1s در مدت 
TCM تشخیص داده می شود.این عیب 5 

تکرار می شود.
• مدار شیر برقی

• شیر برقی
دنده  جعبه  مجموعه   •

اتوماتیک

P0974

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
موقعیت “ON” و حرکت خودرو،در صورت 
شدن  کوتاه  اتصال  یا   S1 مدار  شدن  قطع 
مدار+B به مدت 0.1s یا بیشتر،وجود عیب 
شود.این  می  داده  تشخیص   TCM توسط 

عیب5 مرتبه تکرار می شود.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب،جعبه دنده اتوماتیک را 

عیب یابی کنید.
 P0741, P0751, P0766, خطای  کدهای  از  غیر  آیا 

P0973, P0974 ، کدهای خطای دیگری وجود دارد؟
بله

عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید. 
مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر 

به مرحله 2 بروید.

2. بررسی سیگنال کنترل ولتاژ شیر برقی تعویض دنده 

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.

جعبه  عملکرد  تست  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  با  ج. 
دنده اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه 
گزینه “ S1-OFF شیر برقی قفل کننده “ را فعال کنید.
 10 ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  متر  ازمولتی  استفاده  با  د. 
مدار  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته   C28 کانکتور 

اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

جعبه  عملکرد  تست  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  با  و. 
دنده اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه 

گزینه" S1-ON شیر برقی قفل کننده" را فعال کنید.
از مولتی متر مقدار ولتاژ بین ترمینال 10  با استفاده  ح. 
مدار  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته   C28 کانکتور 

اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.
11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقدار ولتاژ مناسب می باشد؟
بله

به وجود آمدن عیوب تصادفی.
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 

.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
خیر

به مرحله 3 بروید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

3. بررسی مدار شیر برقی تعویض دنده 

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک را قطع 
کنید. 

ج. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
د. کابل منفی باتری را متصل کنید.

دسته   C28 کانکتور   10 ترمینال  بین  مقاومت  مقدار  و. 
 P31 کانکتور   16 ترمینال  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم 
دسته سیم TCM را اندازه گیری کرده و وجود قطعی در 

مدار را بررسی کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

C31 دسته  ترمینال 10 کانکتور  بین  مقاومت  ح. مقدار 
اندازه  را  بدنه  اتصال  مدار  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم 
گیری کنید،همچنین وجود قطعی در مدار و اتصال کوتاه 

به مدار بدنه را بررسی کنید.
مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 

ز. مقدار ولتاژ بین ترمینال 10 کانکتور C31 دسته سیم 
گیری  اندازه  را  بدنه  اتصال  مدار  و  اتوماتیک  دنده  جعبه 
کنید،همچنین  اتصال کوتاه به مدار منبع تغذیه را بررسی 

کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

 C28 عیب به وجود آمده در مدار بین ترمینال 10 کانکتور
کانکتور   16 ترمینال  و  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته 

P31 دسته سیم TCM را تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

4. بررسی شیر برقی تعویض دنده 

الف. شیر برقی تعویض دنده را بررسی کنید.
 )S1( دنده  تعویض  برقی  بررسی شیر   : به  مراجعه کنید 

)دستور العمل عمومی،جعبه دنده اتوماتیک(.
آیا عملکرد شیر برقی تعویض دنده مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 5 بروید.

خیر
شیر برقی تعویض دنده را تعویض کنید.

 TCM 5. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 کانکتور   24 و   6 های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
 P31 قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 6 کانکتور
دسته سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10،جعبه فیوز 

و رله C01 داخل محفظه موتور را تعمیر کنید.
کانکتور   24 ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
P31 دسته سیم TCM و ترمینال 7 فیوز IF04 جعبه 
فیوز I/P جعبه فیوز و رله P01 داخل محفظه موتور را بر 

طرف کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 6. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های 1 و 23 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 7 بروید.

خیر
و   1 های  ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی   
23 کانکتور P31 دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه 

G104 را بررسی و تعمیر کنید.
مناسب بودن سیستم را صحه گذاری کنید.

 TCM 7. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.

خیر
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

P0761, P0762, P0978, P0979, P0980   کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

تعريفشرحکد خطا

P0761[SLC1] C1 حداقل فشار شیر برقی کنترل تعویض دنده 
شیر برقی تعویض دنده C1 به 
 13 و   6 های  ترمینال  وسیله 
کانکتور C28 دسته سیم جعبه 
به  ترتیب  به  اتوماتیک  دنده 
کانکتور   9 و   22 های  ترمینال 
P31 دسته سیم TCM متصل 

شده است.

P0762 [SLC1] C1 حداکثر فشار شیر برقی کنترل تعویض دنده 

P0978[SLC1] C1 فیدبک جریان شیر برقی کنترل فشار

P0979اتصال کوتاه به بدنه یا وجود قطعی در مدار شیر برقی کنترل 
[SLC1] C1 فشار

P0980
 اتصال کوتاه به مدار منبع تغذیه شیر برقی کنترل تعویض دنده

[SLC1] C1

2. محل يا علت احتمالی عيب

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0761

بازدید عملکرد سخت 
افزار و بازدید  مدار

وضعیت در  دنده  دسته  داشتن  قرار  هنگام 
نشده  فشرده  گاز  پدال  که  شرایطی  D،در 
توانایی  باشد،خودرو  می  متوقف  خودرو  و 
تبدیل  نسبت  نبودن  ندارد)مناسب  حرکت 
به مدت  و  این عیب دو مرتبه  ،در  دنده 1( 

3.3s اتفاق می افتد. 
وضعیت  در  دنده  دسته  داشتن  قرار  هنگام 
D،و در شرایطی که خودرو در حال حرکت 
نمی  مناسب   4 و   3 دنده  باشد،نسبت  می 
باشد. این عیب 5 مرتبه و به مدت 1s اتفاق 

می افتد.

• مدار شیر برقی
• شیر برقی

دنده  جعبه  مجموعه   •
اتوماتیک

P0762

 D هنگام قرار داشتن دسته دنده در وضعیت
،و در شرایطی که خودرو در حال حرکت می 
باشد تعویض دنده از 2 به 4 یا 2 به 3 و یا 
نسبت دنده 4 مناسب نمی باشد.این عیب 5 

مرتبه اتفاق می افتد. 

P0978

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
ON، وجود خطا در فیدبک جریان تشخیص 
داده می شود. این عیب به مدت 3s یا بیشتر 

اتفاق می افتد.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



116

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0979

بازدید عملکرد سخت 
افزار و بازدید  مدار

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
ON، وجود خطا در فیدبک جریان تشخیص 
داده می شود. این عیب 5 مرتبه و به مدت 

3s یا بیشتر اتفاق می افتد.
• مدار شیر برقی

• شیر برقی
دنده  جعبه  مجموعه   •

اتوماتیک
P0980

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
ON، وجود خطا در فیدبک جریان تشخیص 
داده می شود. این عیب 5 مرتبه و به مدت 

3s یا بیشتر اتفاق می افتد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب،جعبه دنده اتوماتیک را 

عیب یابی کنید.
 P0761, P0762, P0978 خطای  کدهای  از  غیر  آیا 

P0979, P0980 ، کدهای خطای دیگری وجود دارد ؟
بله

عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید.
مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر 

به مرحله 2 بروید.

C1 2. بررسی سیگنال کنترل ولتاژ شیر برقی تعویض دنده

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.

جعبه  عملکرد  تست  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  با  ج. 
دنده اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه 

گزینه “ current-OFF شیر برقیC1 “ را فعال کنید.
از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال 6 کانکتور  با استفاده  د. 
C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و مدار اتصال بدنه 

را اندازه گیری کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

جعبه  عملکرد  تست  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  با  و. 
دنده اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه 

گزینه “ current-ON شیر برقیC1 “ را فعال کنید.
ترمینال 6 کانکتور  بین  ولتاژ  از مولتی متر  استفاده  با  ز. 
C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و مدار اتصال بدنه 

را اندازه گیری کنید.
11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقدار ولتاژ مناسب می باشد؟
بله

به وجود آمدن عیوب تصادفی.
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 

.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
خیر

به مرحله 3 بروید.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



118

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM و C1 3. بررسی مدار بین شیر برقی کنترل تعویض دنده

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید. 

ب. کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک را قطع 
کنید.

ج. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
د. کابل منفی باتری را متصل کنید.

 C28 و. مقدار مقاومت بین ترمینال های 6 و 13 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و ترمینال های 22 و 9 
کانکتور P31 دسته سیم TCM را اندازه گیری کرده و 

وجود قطعی در مدار را بررسی کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

 C28 ز. مقدار مقاومت بین ترمینال های 6 و 13 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک ومداراتصال بدنه را اندازه 

گیری کنید. اتصال کوتاه مدار به بدنه را بررسی کنید.
مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 

 C28 ح. مقدار ولتاژ  بین ترمینال های 6 و 13 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک ومداراتصال بدنه را اندازه 
بررسی  را  تغذیه  منبع  به  مدار  کوتاه  اتصال  کنید.  گیری 

کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

عیب به وجود آمده در  مدار بین ترمینال های 6 و 13 
کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و ترمینال 
های 22 و 9 کانکتور P31 دسته سیم TCM را به ترتیب 

بررسی و تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

4. بررسی شیر برقی تعویض دنده 

الف. شیر برقی کنترل تعویض دنده C1 را بررسی کنید. 
مراجعه کنید به : بررسی شیر برقی کنترل فشار خطی

 )SLC1, SLC2, SLB1( )دستور العمل عمومی،جعبه 
دنده اتوماتیک(.

می  مناسب  دنده  تعویض  کنترل  برقی  شیر  عملکرد  آیا 
باشد؟

بله
به مرحله 5 بروید.

خیر
شیر برقی کنترل تعویض دنده را تعویض کنید.

 TCM 5. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 و. مقدار ولتاژ بین ترمینال های  6 و 24 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
 P31 قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 6 کانکتور
دسته سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10 جعبه فیوز 

و رله C01 داخل محفظه موتور را تعمیر کنید.
کانکتور   24 ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
P31 دسته سیم TCM و ترمینال 7 فیوز IF04 جعبه 
فیوز I/P جعبه فیوز و رله P01 داخل محفظه موتور را 

تعمیر کنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 6. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های 1 و 23 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 7 بروید.

خیر
و   1 های   ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
23 کانکتور P31 دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه 

G104 را بررسی و تعمیر کنید.
مناسب بودن سیستم را صحه گذاری کنید.

 TCM 7. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.

خیر
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

P0766, P0767, P0981, P0982, P0983   کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

تعريفشرحکد خطا

P0766]SLC2[ C2 حداقل فشار شیر برقی کنترل تعویض دنده
شیر برقی تعویض دنده C2 به 
 12 و   5 های  ترمینال  وسیله 
کانکتور C28 دسته سیم جعبه 
به  ترتیب  به  اتوماتیک  دنده 
ترمینال های 19 و 21 کانکتور 
P31 دسته سیم TCM متصل 

شده است .

P0767]SLC2[ C2 حداکثر فشار شیر برقی کنترل تعویض دنده

P0981]SLC2[ C2 فیدبک جریان شیر برقی کنترل فشار

P0982 برقی یا وجود قطعی در مدار شیر  بدنه  به مدار   اتصال کوتاه 
]SLC2[ C2 کنترل فشار

P0983
اتصال کوتاه به مدار منبع تغذیه شیر برقی کنترل تعویض دنده 

]SLC2[ C2

2. محل يا علت احتمالی عيب

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0766

بررسی عملکرد سخت 
افزار و مدار

وضعیت در  دنده  دسته  داشتن  قرار  هنگام 
D ،و در شرایطی که خودرو در حال حرکت 
می باشد،نسبت تبدیل دنده 3 و 4 مناسب 
نمی باشد. این عیب به مدت 1s یا بیشتر و 

5 مرتبه اتفاق می افتد.

• مدار 
TCM •

تعویض  برقی  شیر   •
C2دنده

• جعبه دنده اتوماتیک

P0767

 D هنگام قرار داشتن دسته دنده در وضعیت
،و در شرایطی که خودرو در حال حرکت می 
باشد تعویض دنده از 1 به 2 یا 3 به 2 یا 4 به 
2 و یا نسبت دنده 2 مناسب نمی باشد.این 

عیب 5 مرتبه اتفاق می افتد.

P0981

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
ON، وجود خطا در فیدبک جریان تشخیص 
داده می شود. این عیب به مدت 3s یا بیشتر 

اتفاق می افتد.

P0982

در  استارت  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام 
وضعیت ON، وجود خطا در فیدبک جریان 
شود.  می  داده  تشخیص  شده  گیری  اندازه 
این عیب 5 مرتبه و به مدت 0.1s یا بیشتر 

اتفاق می افتد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P0983 بررسی عملکرد سخت
افزار و مدار

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
ON، وجود خطا در فیدبک جریان تشخیص 
داده می شود. این عیب 5 مرتبه و به مدت 

0.1s یا بیشتر اتفاق می افتد.

• مدار 
TCM •

تعویض  برقی  شیر   •
C2دنده

• جعبه دنده اتوماتیک
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا

الف . دستگاه عیب یاب را متصل کنید .
ب . با استفاده از دستگاه عیب یاب، جعبه دنده اتوماتیک 

را عیب یابی کنید .
 P0766, P0767, P0981, از کدهای خطای  غیر  آیا 

P0982, P0983 ، کد خطای دیگری وجود دارد ؟
بله

عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید.
مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کد خطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر 

به مرحله 2 بروید .

C2 2. بررسی سیگنال کنترل ولتاژ شیر برقی تعویض دنده

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید .
ب. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید .

جعبه  عملکرد  تست  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  با  ج. 
دنده اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه 
گزینه “ current-OFF شیر برقی C2 “ را فعال کنید.

د . با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال 5 کانکتور 
C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و مدار اتصال بدنه 

را اندازه گیری کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

جعبه  عملکرد  تست  یاب  عیب  دستگاه  از  استفاده  با  و. 
دنده اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه 

گزینه “ current-ONشیر برقیC2 “ را فعال کنید.
ز . با استفاده از مولتی متر ولتاژ بین ترمینال 5 کانکتور 
C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و مدار اتصال بدنه 

را اندازه گیری کنید.
11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقدار ولتاژ مناسب می باشد؟
بله

به وجود آمدن عیوب تصادفی.
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
 3 مرحله  ME7(.به   – الکتریکی  کنترل  سیستم  یابی 

بروید .
به مرحله 3 بروید.
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جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM و C1 3 . بررسی مدار بین شیر برقی کنترل تعویض دنده

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باطری را قطع کنید . 

ب. کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک را قطع 
کنید .

ج. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید .
د. کابل منفی باطری را متصل کنید .

 C28 و . مقدار مقاومت بین ترمینال های 5 و 12 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و ترمینال های 21 و 19 
کانکتور P31 دسته سیم TCM را اندازه گیری کرده و 

وجود قطعی در مدار را بررسی کنید .
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

 C28 ز . مقدار مقاومت بین ترمینال های 5 و 12 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و مدار اتصال بدنه را اندازه 

گیری کنید. اتصال کوتاه مدار به بدنه را بررسی کنید .
مقدار مقاومت استاندارد : 10MΩ يا بيشتر

 C28 ح . مقدار ولتاژ  بین ترمینال های 5 و 12 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک ومداراتصال بدنه را اندازه 
گیری کنید . اتصال کوتاه مدار به منبع تغذیه را بررسی 

کنید .
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 4 بروید .
خیر

عیب به وجود آمده در  مدار بین ترمینال های 5 و 12 
کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و ترمینال 
به  را   TCM سیم  دسته   P31 کانکتور   19 و   21 های 

ترتیب بررسی و تعمیرکنید .
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

C2 4. بررسی شیر برقی کنترل تعویض دنده

الف. شیر برقی کنترل تعویض دنده C2 را بررسی کنید . 
مراجعه کنید به : بازدید شیر برقی کنترل فشار خطی

 )SLC1, SLC2, SLB1( )دستور العمل عمومی،جعبه 
دنده اتوماتیک(.

می  مناسب  دنده  تعویض  کنترل  برقی  شیر  عملکرد  آیا 
باشد؟

بله
به مرحله 5 بروید .

خیر
شیر برقی کنترل تعویض دنده را تعویض کنید .

TCM 5. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باطری را قطع کنید .

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید .
ج. کابل منفی باطری را متصل کنید .

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید .
 P31 و . مقدار ولتاژ بین ترمینال های 6 و 24 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید .

خیر
 P31 قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 6 کانکتور
دسته سیم TCM و ترمینال 19 فیوز EF10، جعبه فیوز 

و رله C01 داخل محفطه موتور را تعمیر کنید .
کانکتور   24 ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
P31 دسته سیم TCM و ترمینال 7 فیوز IF04 جعبه 
فیوز I/P جعبه فیوز و رله P01 داخل محفظه موتور را 

تعمیر کنید .
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 6. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باطری را قطع کنید .

ب . کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید .
 P31 ج . مقدار مقاومت بین ترمینال های 1 و 23 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 7 بروید .

خیر
قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال های 1 و 23 
بدنه  اتصال  مدار  و   TCM سیم  دسته   P31 کانکتور 

G104 را بررسی و تعمیر کنید .

TCM7. بررسی

الف . TCM را باز کنید .
ب . TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
TCM را تعویض کنید .

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.

خیر
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

P2707, P2708, P0997, P0998, P0999    کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

تعريفشرحکد خطا

P2707[SLB1] B1 حداقل فشار شیر برقی کنترل فشار  

وسیله  به   B1 فشار  برقی  شیر 
کانکتور   11 و   4 های  ترمینال 
دنده  جعبه  سیم  دسته   C28
به ترمینال  به ترتیب  اتوماتیک 
های 4 و 2 کانکتور P31 دسته 

سیم TCM متصل شده است

P2708 [SLB1] B1 حداکثر فشار شیر برقی کنترل فشار

P0997[SLB1] B1 فیدبک جریان شیر برقی کنترل فشار

P0998اتصال کوتاه به مدار  بدنه یا وجود قطعی در مدار شیر برقی  
[SLB1] B1 کنترل فشار

P0999
 اتصال کوتاه به مدار منبع تغذیه شیر برقی کنترل تعویض دنده

[SLB1] B1

2. محل يا علت احتمالی عيب

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P2707

بررسی عملکرد سخت 
افزار و مدار

 ،D وضعیت  در  خودرو  داشتن  قرار  هنگام 
نسبت دنده 2 و 4 نا مناسب می باشد. این 

عیب 5 مرتبه اتفاق می افتد.

• مدار
TCM •

کنترل  برقی  شیر   •
فشار

P2708

 ،D وضعیت  در  خودرو  داشتن  قرار  هنگام 
تعویض دنده از دنده 1 به 3 ، 2 به 3 و 4 به 
3 و یا نسبت دنده 3 نا مناسب می باشد. این 

عیب 5 مرتبه اتفاق می افتد.

P0997

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
ON، وجود خطا در فیدبک جریان تشخیص 
داده می شود. این عیب به مدت 3s یا بیشتر 

اتفاق می افتد.

P0998

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
ON، وجود خطا در فیدبک جریان تشخیص 
داده می شود. این عیب 5 مرتبه و به مدت 

3s یا بیشتر اتفاق می افتد.

P0999

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
ON، وجود خطا در فیدبک جریان تشخیص 
داده می شود. این عیب 5 مرتبه و به مدت 

3s یا بیشتر اتفاق می افتد.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب،جعبه دنده اتوماتیک را 

عیب یابی کنید.
 P2707, P2708, P0997, خطای  کدهای  از  غیر  آیا 

P0998, P0999 ، کد خطای دیگری وجود دارد؟
بله

عیب یابی را بر اساس کدهای خطا انجام دهید.
مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
کدهای خطا)بررسی و عیب یابی بر اساس کدخطا،جعبه 

دنده اتوماتیک(.
خیر 

به مرحله 2 بروید.

 B1 2. بررسی سیگنال کنترل ولتاژ شیر برقی تعویض دنده

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.

ج. با استفاده از دستگاه عیب یاب تست عملکرد جعبه دنده 
اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه گزینه 
“solenoid current-OFF شیر برقیB1 “ را فعال کنید
د. با استفاده از مولتی متر مقدار ولتاژ بین ترمینال 4 کانکتور 
C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و مدار اتصال بدنه را 

اندازه گیری کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

و. با استفاده از دستگاه عیب یاب تست عملکرد جعبه دنده 
اتوماتیک را انجام دهید.از فهرست تنظیمات دستگاه گزینه 
" solenoid current-ON شیر برقیB1 " را فعال کنید
ح. با استفاده از مولتی متر مقدار ولتاژ بین ترمینال 4 کانکتور 
C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک و مدار اتصال بدنه را 

اندازه گیری کنید.
11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقدار ولتاژ مناسب می باشد؟
آیا مقدار ولتاژ مناسب می باشد؟

بله
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی

خیر
به مرحله 3 بروید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM به B1 3. بررسی مدار شیر کنترل فشار

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید. 

ب. کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک را قطع 
کنید.

ج. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
د. کابل منفی باتری را متصل کنید.

 C28 و. مقدار مقاومت بین ترمینال های 11 و 4 کانکتور
و 4  ترمینال های 2  و  اتوماتیک  دنده  دسته سیم جعبه 
کانکتور P31 دسته سیم TCM را اندازه گیری کرده و 

وجود قطعی در مدار را بررسی کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

 C28 ز. مقدار مقاومت بین ترمینال های 11 و 4 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک ومداراتصال بدنه را اندازه 

گیری کنید. اتصال کوتاه مدار به بدنه را بررسی کنید.
مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 

 C28 ح. مقدار ولتاژ  بین ترمینال های 11 و 4 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک ومداراتصال بدنه را اندازه 
بررسی  را  تغذیه  منبع  به  مدار  کوتاه  اتصال  کنید.  گیری 

کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 4 بروید.
خیر

عیب به وجود آمده در  مدار بین ترمینال های 11 و 4 
کانکتور C28 دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک وترمینال 
های 2 و 4 کانکتور P31 دسته سیم TCM را به ترتیب 

بررسی و تعمیرکنید.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 B1 4. بررسی شیر برقی کنترل فشار

الف. شیر برقی کنترل فشار B1 را بررسی کنید.
مراجعه کنید به : بررسی شیر برقی کنترل فشار خطی

 )SLC1, SLC2, SLB1( )دستور العمل عمومی،جعبه 
دنده اتوماتیک(.

آیا عملکرد شیر برقی کنترل فشار B1 مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 5 بروید.
خیر

شیر برقی کنترل فشار B1 را تعویض کنید.

 TCM 5. بررسی مدار منبع تغذیه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
ج. کابل منفی باتری را متصل کنید.

د. سوئیچ استارت را در وضعیت “ON” قرار دهید.
 P31 کانکتور   24 و   6 های  ترمینال  بین  ولتاژ  مقدار  و. 
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

11~14V:مقدار ولتاژ استاندارد
آیا شرایط مدار مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 6 بروید.

خیر
 P31 قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال 6 کانکتور
جعبه   ،  EF10 فیوز   19 ترمینال  و   TCM سیم  دسته 

فیوز و رله C01 داخل محفظه موتور را تعمیر کنید.
کانکتور   24 ترمینال  بین  مدار  در  آمده  وجود  به  قطعی 
P31 دسته سیم TCM و ترمینال 7 فیوز IF04 جعبه 
فیوز I/P جعبه فیوز و رله P01 داخل محفظه موتور را 

تعمیر کنید.
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جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 6. بررسی مدار بدنه

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتور P31 دسته سیم TCM را قطع کنید.
 P31 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال های 1 و 23 کانکتور
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از
آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 7 بروید.

خیر
قطعی به وجود آمده در مدار بین ترمینال های 1 و 23 
بدنه  اتصال  مدار  و   TCM سیم  دسته   P31 کانکتور 

G104 را بررسی وتعمیر کنید.
مناسب بودن سیستم را صحه گذاری کنید.

 TCM 7. بررسی

الف. TCM را باز کنید.
ب. TCM معیوب را بر روی یک خودرو با شرایط مناسب 

نصب کنید.  
آیا پس از نصب TCM شرایط خودرو مناسب می باشد؟

بله
TCM را تعویض کنید.

)باز کردن و نصب،جعبه دنده   TCM  : به  مراجعه کنید 
اتوماتیک(.

خیر
به وجود آمدن عیوب تصادفی.

مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 
.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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P1205 کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

تعريفشرحکد خطا

P1205وجود عیب در حالت تعویض دنده دستی

سوییچ حالت تعویض دنده دستی از طریق ترمینال 
های 8 و 9 و 10 کانکتور P33 دسته سیم دسته 
 9 و   19 و   18 های  ترمینال  به  ترتیب  به  دنده 
کانکتور P32 دسته سیم TCM متصل شده است 
و از طریق ترمینال 2 کانکتور P33 به بدنه متصل 

می باشد.

2. محل يا علت احتمالی عيب

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P1205 بررسی سخت افزار و
مدار

حالت  توسط  دستی  حالت  سیگنال  تشخیص 
اتوماتیک: 

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
وضعیت “ON” وجود سیگنال حالت دستی در 
وضعیت های N و R و P یا D تشخیص داده 
می شود.این عیب به مدت 2s یا بیشتر و یک 

مرتبه اتفاق می افتد.
تشخیص ندادن سیگنال در حالت دستی: 

وضعیت  در  دنده  دسته  داشتن  قرار  هنگام 
ON،سیگنال اضافه یا کم شدن دنده در حالت 
به  عیب  شود.این  نمی  داده  تشخیص  دستی 
مدت 2s یا بیشتر و یک مرتبه اتفاق می افتد.

• مدار 
• مکانیزم تعویض دنده

TCM •

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



133

راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی عمومی

شل  یا  دیدگی  اتصال،آسیب  بودن  الف.فرسودگی،ضعیف 
شدگی کانکتور دسته سیم مرتبط را بررسی کنید.

آیا شرایط مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 2 بروید.
خیر

قطعه معیوب را تعمیر کنید.

2. بررسی کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب،جعبه دنده اتوماتیک را 

عیب یابی کنید. 
آیا غیر از کد خطای P1205 کد خطای دیگری وجود دارد؟

بله
عیب یابی را بر اساس کد خطا انجام دهید.

مراجعه کنید به : فهرست دستورالعمل عیب یابی بر اساس 
براساس کدخطا،جعبه دنده  )بررسی و عیب  کدهای خطا 

اتوماتیک(.
خیر

به مرحله 2 بروید.

3. بررسی مدار حالت دستی

الف. مدار حالت دستی را بررسی کنید.
مراجعه کنید به : عیب یابی فعال نشدن حالت دستی)بررسی 

و عیب یابی،جعبه دنده اتوماتیک(.
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P1229 کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

تعريفشرحکد خطا

P1229D وجود نداشتن قدرت در وضعیت-

2. محل يا علت احتمالی عيب

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

P1229 بررسی سخت افزار و
مدار

وضعیت  در  دنده  دسته  داشتن  قرار  هنگام 
خودرو  گاز  پدال  شدن  فشرده  شرایط  D،در 
یا   3.3s مدت  به  عیب  کند.این  نمی  حرکت 

بیشتر و 2 مرتبه اتفاق می افتد..

• سوپاپ
• مدار

• جعبه دنده اتوماتیک
TCM •

3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی عمومی

شل  یا  دیدگی  اتصال،آسیب  بودن  الف.فرسودگی،ضعیف 
را  مرتبط  فیوزهای  و  سیم  دسته  کانکتورهای  شدگی 

بررسی کنید.
آیا شرایط مناسب می باشد؟

بله
به مرحله 2 بروید.

خیر
قطعه معیوب را تعمیر کنید.

2. حذف کد خطا 

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب کد خطا را حذف کنید.

ج. کانکتور دسته سیم TCM و کانکتورهای دسته سیم 
شیر برقی و را تکان داده ، کشیده و فشار دهید.

 آیا کد خطای  P1299 وجود دارد ؟
بله

به مرحله 3 بروید.
خیر

به وجود آمدن عیوب تصادفی.
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی)بررسی و عیب 

.)ME7 – یابی سیستم کنترل الکتریکی
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جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

 TCM 3. بررسی مدار

الف. سوئیچ استارت را در وضعیت “Lock” قرار دهید و 
اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

ب. کانکتورهای P31 و P32 دسته سیم 
قطع  را  برقی  شیر  سیم  دسته  کانکتورهای  و  ،سنسورها 

کنید.
 P31 و P32 ج. مقدار مقاومت بین ترمینال کانکتورهای
کانکتور دسته سیم TCM ،سنسورهای مرتبط و همچنین 

کانکتورهای دسته سیم شیر برقی را اندازه گیری کنید.
5Ω مقدار مقاومت استاندارد : کمتر از

 P32 و P31 د. مقدار مقاومت بین ترمینال کانکتورهای
دسته سیم TCM و مدار اتصال بدنه را اندازه گیری کنید.

مقدار مقاومت استاندارد: 10MΩ يا بيشتر 
 C28 ح. مقدار ولتاژ  بین ترمینال های 11 و 4 کانکتور
دسته سیم جعبه دنده اتوماتیک ومداراتصال بدنه را اندازه 
بررسی  را  تغذیه  منبع  به  مدار  کوتاه  اتصال  کنید.  گیری 

کنید.
0V : مقدار ولتاژ استاندارد

آیا مقدار مقاومت مناسب می باشد؟
خیر

جعبه دنده اتوماتیک را تعویض کنید.
عیب  و  اتوماتیک)بررسی  دنده  :جعبه  به  کنید  مراجعه 

یابی،جعبه دنده اتوماتیک(.
خیر

مدار معیوب را تعمیر کنید..
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U0001 , U0074 , U0100 , U2081   کدهای خطای
1. تشريح کد های خطا

تعريفشرحکد خطا

U0001CAN bus وجود قطعی در مدار
 ABS و BCM و TCM  بر قراری ارتباط
و ECM از طریق شبکه CAN می باشد و 
کابل  وسیله  به  تواند  می  یاب  عیب  دستگاه 
 ECM و   ABS و   TCM به   DLC رابط 

وصل می شود.

U0074CAN وجود نداشتن  سیگنال

U0100ECU قطع ارتباط با

U2081ABS قطع ارتباط با

2. محل يا علت احتمالی عيب

اجزا و قطعات معيوبشرايط تجهيزات )روش های کنترل(روش بررسیکد خطا

U0001

بررسی سخت 
افزار و مدار

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
 TCM ارتباط  بودن  مناسب  و   ”ON“
ارتباط قطع شدن  سیگنال   TCM ،سیستم 

Bus  را دریافت می کند.این عیب به مدت 
0.45s یا بیشتر اتفاق می افتد.

CAN bus وجود خطا در •
ABS معیوب بودن •

ECM وجود خطا در •
TCM وجود خطا در •
BCM وجود خطا در •
DLC وجود خطا در •

U0074

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
 ،TCM ارتباط  بودن  مناسب  و   ”ON“
را  سیگنال  ارسال  توانایی   TCM سیستم 
ندارد. این عیب به مدت 0.4s یا بیشتر اتفاق 

می افتد.

U0100

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
 TCM ارتباط  بودن  مناسب  و   ”ON“
،سیگنال ECU توسط TCM تشخیص داده 
بیشتر  یا   0.5s مدت  به  عیب  شود.این  نمی 

اتفاق می افتد.

U2081

هنگام قرار داشتن سوئیچ استارت در وضعیت 
 ،TCM ارتباط  بودن  مناسب  و   ”ON“
سیگنال ABS توسط ECU تشخیص داده 
بیشتر  یا   0.5s مدت  به  عیب  شود.این  نمی 

اتفاق می افتد.
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3. عيب يابی 

جزئيات / نتايج / اقداماتشرايط بررسی

1. بررسی عمومی

شل  یا  دیدگی  اتصال،آسیب  بودن  الف.فرسودگی،ضعیف 
شدگی کانکتور دسته سیم  مرتبط را بررسی کنید.

آیا شرایط مناسب می باشد؟
بله

به مرحله 2 بروید.
خیر

قطعه معیوب را تعمیر کنید.

2. حذف کد خطا

الف. دستگاه عیب یاب را متصل کنید.
ب. با استفاده از دستگاه عیب یاب کد خطا را حذف کنید.

 ABS، TCM ج. کانکتور دستگاه عیب یاب،ماژول کنترل
 ، داده  تکان  موتوررا  کنترل  ماژول  سیم  دسته  کانکتور  و 

کشیده و فشار دهید.
 U0001, U0074 , U0100 , آیا غیر از کدهای خطای 

U2081 کدهای خطای دیگری وجود دارد؟
بله

به مرحله 3 بروید.
خیر

به وجود آمدن عیوب تضادفی. 
مراجعه کنید به : تشخیص عیوب تصادفی )بررسی و عیب 

.)ME7 – یابی،سیستم کنترل الکتریکی

 CAN bus  3. بررسی

الف. CAN bus را بررسی و تعمیر کنید.
مراجعه کنید به : دستگاه عیب یاب توانایی برقراری ارتباط 
با CAN را از طریق BCM ندارد)جدول عیب یابی،شبکه 

داخلی(
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TCM .5 را باز کنید.
1 ( کانکتور دسته سیم TCM را قطع کنید.

TCM ) 2 را بیرون بیاورید.

نصب 
1. عملیات نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

4. پیچ های اتصال TCM را باز کنید.

باز کردن و نصب
TCM

باز کردن
1. اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

العمل  )دستور  باتری  بررسی   : به  کنید  مراجعه 
عمومی،سیستم شارژ باتری(.

2. جلو آمپر را باز کنید.
مراجعه کنید به : جلو آمپر )باز کردن و نصب،جلو آمپر 

و کنسول(.
3. صفحه جلو آمپر را باز کنید.

مراجعه کنید به : دمنده  موتور )باز کردن و نصب،سیستم 
گرمایش و تهویه مطبوع(.
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راهنمای تعمیرات و سرویس CS35 و EADO / سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

نصب کردن
1. عملیات نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

احتياط :
 اورینگ را بررسی  کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.

احتياط : 
قبل از نصب، اورینگ را به گیریس آغشته کنید.

2. سنسور سرعت شفت ورودی را باز کنید.
1 ( کانکتور دسته سیم سنسور سرعت شفت ورودی را 

قطع کنید.
2 ( پیچ نگه دارنده سنسور سرعت شفت ورودی را باز 

کنید.
6Nm : گشتاور

3. سنسور سرعت شفت ورودی را باز کنید.

سنسور سرعت شفت ورودی 
باز کردن

1. باتری را باز کنید.
نصب،سیستم  و  کردن  )باز  باتری   : به  کنید  مراجعه 

شارژ(.
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4. مهره نگه دارنده بازوئی دسته دنده را باز کنید.
23Nm : گشتاور

3. کانکتور دسته سیم سوییچ وضعیت خالص را قطع 
کنید.

سوييچ وضعيت خالص
باز کردن

1. دسته دنده را در موقعیت N  قرار دهید.
2. اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

العمل  )دستور  باتری  بررسی   : به  کنید  مراجعه 
عمومی،سیستم شارژ باتری(.
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نصب
1. سوییچ وضعیت خالص و شفت تعویض دنده را در 

موقعیت N قرار دهید.
2. سوییچ وضعیت خالص را بر روی شفت تعویض دنده 

جعبه دنده اتوماتیک نصب کنید.
3. با استفاده از ابزار مخصوص  )SST(شیار SST را 

با کمک یک خط فرضی در موقعیت N تنظیم کنید. 

5. سوییچ وضعیت خالص را باز کنید.
1 ( پیچ های نگه دارنده هر دو طرف سوییچ وضعیت 

خالص را باز کنید.
2 ( سویچ وضعیت خالص جعبه دنده اتوماتیک را بیرون 

بیاورید.
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5. مهره نگه دارنده بازوئی تعویض دنده را نصب کنید.
23Nm : گشتاور

6. کانکتور دسته سیم سوییچ وضعیت خالص را متصل 
کنید.

7. کابل منفی باتری را متصل کنید.
8. عملکرد سوییچ وضعیت خالص را در هر دنده بررسی 

کنید.

4. پیچ های نگه دارنده نصب شده در دو طرف سوییچ 
وضعیت خالص را باز کنید.

8Nm : گشتاور
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4. با استفاده از ابزار مخصوص کاسه نمد دیفرانسیل را 
باز کنید.

نمد  کاسه  کردن  باز  مخصوص  ابزار   : مخصوص  ابزار 
دیفرانسیل

CA302-001

2. پیچ تخلیه روغن را شل کرده و باز کنید،سپس روغن 
جعبه دنده اتوماتیک را تخلیه کنید.

24Nm : گشتاور
3. مجموعه پلوس را باز کنید.

و  کردن  )باز  چپ  سمت  پلوس   : به  کنید  مراجعه 
نصب،پلوس(.

و  کردن  )باز  راست  سمت  پلوس   : به  کنید  مراجعه 
نصب،پلوس(.

کاسه نمد ديفرانسيل
باز کردن

ابزار مخصوص

ابزار باز کردن کاسه نمد 
دیفرانسیل

CA302-001

1. خودرو را باال ببرید.
مراجعه کنید به : باال بردن خودرو )تشریح و عملکرد، 

باال بردن و کشیدن(.
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2. سنسور سرعت شفت خروجی را باز کنید.
شفت  سرعت  سنسور  سیم  دسته  کانکتور  اتصال   )  1

خروجی را قطع کنید.
2 ( پیچ نگه دارنده سنسور سرعت شفت خروجی را باز 

کنید.
6Nm : گشتاور

3. سنسور سرعت شفت خروجی را باز کنید.

سنسور سرعت شفت خروجی 
باز کردن

1. باتری را باز کنید.
مراجعه کنید به : باتری )باز کردن و نصب،سیستم شارژ 

باتری(.

نصب
1. با استفاده از  ابزار مخصوص کاسه نمد دیفرانسیل را 

نصب کنید.
2. پلوس را نصب کنید.

3. مخزن روغن  جعبه دنده اتوماتیک را پر کرده و سطح 
روغن را بررسی کنید.

مراجعه کنید به : بررسی کیفیت و سطح روغن جعبه 
دنده  عمومی،جعبه  العمل  )دستور  اتوماتیک  دنده 

اتوماتیک(.
4. خودرو را پائین بیاورید.

نمد  نشتی روغن در کاسه  بررسی وجود  به منظور   .5
دیفرانسیل تست جاده را بر روی خودرو انجام دهید.
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باز  را  روغن  کارتل  دارنده  نگه  پیچ  عدد   17 تعداد   .3
کنید.

8Nm : گشتاور
4. کارتل روغن جعبه دنده اتوماتیک را باز کرده و واشر 

آببندی آن را دور بیندازید.
5. سطح تماس جعبه دنده اتوماتیک و واشر آببندی را 

تمیز کنید.

کارتل روغن
باز کردن

1. خودرو را باال ببرید.
مراجعه کنید به : باال بردن خودرو )تشریح و عملکرد، 

باال بردن و کشیدن(.
2. پیچ تخلیه روغن را شل کرده و باز کنید،سپس روغن 

جعبه دنده اتوماتیک را تخلیه کنید.
24Nm : گشتاور

نصب 
1. عملیات نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

احتياط :
 اورینگ را بررسی  کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.

احتياط : 
قبل از نصب، اورینگ را به گیریس آغشته کنید.
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قطع  را  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته  کانکتور   .2
کنید.

3. کارتل روغن جعبه دنده اتوماتیک را باز کنید.
مراجعه کنید به : کارتل روغن )باز کردن و نصب،جعبه 

دنده اتوماتیک(.

سنسور دمای روغن 
باز کردن

1. اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.
العمل  )دستور  باتری  بررسی   : به  کنید  مراجعه 

عمومی،سیستم شارژ(.

نصب 
1. عملیات نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

2. از واشر آببندی جعبه دنده اتوماتیک جدید استفاده 
کنید.

3. مخزن روغن  جعبه دنده اتوماتیک را پر کرده و سطح 
روغن را بررسی کنید.

مراجعه کنید به : بررسی کیفیت و سطح روغن جعبه 
دنده  عمومی،جعبه  العمل  )دستور  اتوماتیک  دنده 

اتوماتیک(.
نمد  نشتی روغن در کاسه  بررسی وجود  به منظور   .4

دیفرانسیل تست جاده را بر روی خودرو انجام دهید.
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8. مجموعه سوپاپ جعبه دنده اتوماتیک را باز کنید.
8Nm :گشتاور

5. کانکتور دسته سیم شیر برقی تعویض دنده را قطع 
کنید.

6. پیچ نگه دارنده سنسور دمای روغن را باز کنید.
6Nm :گشتاور

7. سنسور دمای روغن را بیرون بیاورید.

4. مجموعه فیلتر روغن جعبه دنده اتوماتیک را تعویض 
کنید.
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نصب 
1. عملیات نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

مراجعه کنید به : بررسی کیفیت و سطح روغن جعبه 
دنده  عمومی،جعبه  العمل  )دستور  اتوماتیک  دنده 

اتوماتیک(.
احتياط :

 اورینگ را بررسی  کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.
احتياط : 

قبل از نصب، اورینگ را به گیریس آغشته کنید.

رادياتور جعبه دنده اتوماتيک 
باز کردن و نصب

نصب،سیستم  و  کردن  )باز  رادیاتور   : به  کنید  مراجعه 
خنک کننده(.

را  اتوماتیک  دنده  کانکتور دسته سیم جعبه  اتصال   .9
قطع کنید.

دنده  جعبه  سیم  دسته  کانکتور  دارنده  نگه  پیچ   .1
اتوماتیک را باز کنید.

6Nm : گشتاور
بیرون  را  اتوماتیک  دنده  کانکتور دسته سیم جعبه   .2

بیاورید.
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باز  را  2. سه  عدد پیچ نگه دارنده مجموعه فیلتر هوا 
کنید.

10Nm : گشتاور

3. بست اتصال شیلنگ ورودی هوا و دریچه گاز را باز 
کرده  و مجموعه فیلتر هوا را بیرون بیاورید.

1. باتری را باز کنید.
نصب،سیستم  و  کردن  )باز  باتری   : به  کنید  مراجعه 

شارژ(.

جعبه دنده اتوماتيک 
باز کردن

ابزار مخصوص

نگه دارنده موتور
CA301-004

ابزار عمومی

جک تخت
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6. کابل دسته دنده و جعبه دنده اتوماتیک را باز کنید.
1( کابل دسته دنده و پایه نگه دارنده آن را باز کنید.
2 ( مهره نگه دارنده بازوئی تعویض دنده را باز کنید.

23Nm : گشتاور

5. کانکتور دسته سیم سوئیچ وضعیت خالص را قطع 
کنید.

قطع  را  اتوماتیک  دنده  جعبه  سیم  دسته  کانکتور   .4
کنید.

1 ( کانکتور دسته سیم سنسور سرعت شفت ورودی را 
قطع کنید.

کانکتور دسته سیم سنسور سرعت شفت خروجی   )2
را قطع کنید.

را قطع  اتوماتیک  دنده  کانکتور دسته سیم جعبه   )  3
کنید.
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9. پیچ های  اتصال  باالیی جعبه دنده اتوماتیک و موتور 
را باز کنید.

85Nm : گشتاور

8. جک نگه دارنده موتور را نصب کنید.
CA301-004 : ابزار مخصوص

7. پیچ نگه دارنده سیم اتصال بدنه جعبه دنده اتوماتیک 
را باز کنید.
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14. لوله های خنک کننده جعبه دنده اتوماتیک را باز 
کنید.

15. جعبه دنده اتوماتیک را با استفاده از جک تخت،نگه 
دارید.

ابزار عمومی : جک تخت

کنید،سپس  باز  و  کرده  شل  را  روغن  تخلیه  پیچ   .13
روغن جعبه دنده اتوماتیک را تخلیه کنید.

24Nm : گشتاور

را  دنده  پایه سمت چپ جعبه  دارنده  نگه  پیچ   3 .10
شل کنید.

85Nm : گشتاور
احتیاط : 

پیچ ها را باز نکنید.
11. خودرو را باال ببرید.

مراجعه کنید به : باال بردن خودرو )تشریح و عملکرد، 
باال بردن و کشیدن(.

12. پلوس دو طرف را باز کنید.
مراجعه کنید به : پلوس )باز کردن و نصب،پلوس(.
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18. پیچ اتصال پایین جعبه دنده اتوماتیک به موتور را 
باز کنید.

45Nm : گشتاور
19. موتور استارتر را باز کنید.

مراجعه کنید به : موتور استارتر )باز کردن و نصب،سیستم 
استارت(.

دنده  جعبه  پائینی  پایه  روی  بر  اتصال  پیچ  پنج   .17
اتوماتیک را باز کنید.

65Nm : گشتاور

دنده  جعبه  پائینی  قسمت  جلوی  اتصال  پیچ   .16
اتوماتیک به موتور را باز کنید.

85Nm : گشتاور
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22.پیچ های نگه دارنده پایه سمت چپ جعبه دنده را 
باز کنید.

23. جک را به آرامی پائین آورده و مجموعه جعبه دنده 
اتوماتیک را باز کنید.

نصب 
1. عملیات نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

2. مخزن روغن  جعبه دنده اتوماتیک را پر کرده و سطح 
روغن را بررسی کنید.

مراجعه کنید به : بررسی کیفیت و سطح روغن جعبه 
دنده  عمومی،جعبه  العمل  )دستور  اتوماتیک  دنده 

اتوماتیک(.

21. 6 پیچ اتصال جعبه دنده اتوماتیک به صفحه کالچ 
را باز کنید.

23Nm : گشتاور

به  اتوماتیک  اتصال قسمت پشت جعبه دنده  20. پیچ 
موتور را باز کنید.
85Nm : گشتاور
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تشريح عملکرد
کليات 

مکانيزم تعويض دنده مستقيم
از 4 دنده D و N و R و P به عنوان مکانیزم تعویض 

دنده مستقیم استفاده می شود. 
می  زیر  جدول  مطابق  شده  فعال  های  دنده  وضعیت 

باشد:

بخش دوم: سيستم جعبه دنده اتوماتيک - کنترل خارجی
مشخصات

مشخصات گشتاور

Nmlb-ftlb-inمورد

-2317مهره نگه دارنده مکانیزم تعویض دنده

37-5پیچ دسته دنده

-2317مهره اتصال بازوئی تعویض دنده

)NSW( 71-8مهره اتصال سوییچ وضعیت خالص / توقف

-2317پیچ اتصال کابل تعویض دنده

دنده های فعال شدهوضعیت اهرم تعویض دنده
PP

RR

NN

D4 , 3 , 2 , 1
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نمای انفجاری
واحد کنترل

شرحعنوانشرحعنوان

مجموعه کابل های کنترل تعویض دنده9مجموعه مکانیزم تعویض دنده1

بست مدل 10Eمهره فلنجی رزوه دار شش گوش2
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2. در صورت قفل نبودن  بوش خارجی کابل دسته دنده 
،از لغزش آزاد دسته دنده اطمینان حاصل کنید.

دستور العمل عمومی
تنظيم کابل تعويض دنده 

ابزار مخصوص

SST ابزار مخصوص

1. دسته دنده را در موقعیت “N” قرار دهید.
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4. جهت بستن قطعات تنظیم شده گیره نگه دارنده را 
فشار دهید.

3. سوییچ وضعیت خالص را تنظیم کنید.
نگه  های  پیچ  وضعیت خالص  تنظیم سوییچ  • جهت 

دارنده را ، شل کنید.
• دسته دنده را  در موقعیت “N” قرار دهید.

• با استفاده از ابزار مخصوص )SST( شیار SST را با 
کمک یک خط فرضی در موقعیت N تنظیم کنید. 

• پیچ ها را محکم کنید.
احتياط : 

 ”N“  پس از تنظیم کلید وضعیت خالص در موقعیت
پیچ ها  را مجدداً محکم کنید.

احتياط : 
همچنین  نکنید،  استفاده  مجددا  را  شده  باز  قطعات 

سوییچ موقعیت خالص را تعویض کنید.
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بررسی و عيب يابی
بررسی و صحه گذاری

گذاری  صحه  را  مشتری  سوی  از  شده  اعالم  عیب   .1
کنید.

2. وجود یا عدم وجود عالئم قابل رویت عیوب و آسیب 
بررسی  مورد  را  الکترونیکی  یا  مکانیکی  های  دیدگی 

چشمی قرار دهید.
3. در صورت تشخیص علت قابل رویت، قبل از شروع 
برطرف  را  گزارش شده،  یا  مشاهده  عیوب  بعد  مرحله 

کنید.
عیوب،به جدول  نبودن علت  رویت  قابل  در صورت   .4

عیب یابی مراجعه کنید

دارنده قالب قفل  نگه  به منظور محکم شدن گیره   .5
کننده را حرکت دهید.

6. تنظیم بودن کابل دسته دنده را در هر دنده بررسی 
کنید.

مکانيکی

• دسته دنده
• کابل تعویض دنده

• کابل اتصال تعویض دنده
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جدول عيب يابی

روش رفع عيبعلت احتمالیعالمت عيب

• اتصال دسته دنده را بررسی و تعمیر کنید.• قطع شدن ارتباط

• کابل را تعمیر یا تعویض کنید.• کابل

• دسته دنده را تعمیر یا تعویض کنید.• دسته دنده

• سوییچ وضعیت خالص را تعویض کنید.• سوییچ وضعیت خالص

• ماژول کنترل جعبه دنده را تعویض کنید.• ماژول کنترل جعبه دنده

• جعبه دنده را تعویض کنید.• وجود عیب داخلی در جعبه دنده
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4. 4 پیچ نگه دارنده مکانیزم تعویض دنده را باز کنید.
23Nm : گشتاور

3. کانکتور دسته سیم دسته دنده را قطع کنید.

باز کردن و نصب
مکانيزم تعويض دنده

باز کردن
1. اتصال کابل منفی باتری را قطع کنید.

العمل  )دستور  باتری  بررسی   : به  کنید  مراجعه 
عمومی،سیستم شارژ باتری(.

2. کنسول را باز کنید.
مراجعه کنید به : کنسول )باز کردن و نصب،جلو آمپر 

و کنسول(.
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نصب 
1. عملیات نصب، عکس مراحل باز کردن می باشد.

2. کابل تعویض دنده را تنظیم کنید.
)دستور  دنده  تعویض  کابل  تنظیم   : به  کنید  مراجعه 
،دیفرانسیل–  اتوماتیک  دنده  عمومی،جعبه  العمل 

کنترل خارجی(.

6. مکانیزم تعویض دنده را باز کنید.
1 ( اتصال کابل تعویض دنده و مکانیزم تعویض دنده را 

قطع کنید.
2 ( مکانیزم تعویض دنده را باز کنید.

5. اتصال کابل مکانیزم تعویض دنده را قطع کنید.
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فرم نظرات و پيشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................

www.CarGarage.ir  فرم نظرات و پیشنهادات
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