
 

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ABS)يابي سيستم ترمز ضدقفل  عيب
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 ۵۳ استفاده قابل ياب عيب دستگاههاي معرفي

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 ياب قابل استفاده معرفي دستگاههاي عيب
 ELIT :(4125-T)ياب   دستگاه عيب-۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROXIA :(4165-T)ياب   دستگاه عيب-۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LEXIA :(4171-T)ياب   دستگاه عيب-۳
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  استفاده قابل ياب عيب دستگاههاي معرفي ۵۴

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 (T-4109):  ترمينال باكس-۴

 رابطــي اســت كــه بــين كــانكتور ايــن مجموعــه در واقــع ُبــرد
ــولتي    ــد م ــي مانن ــزار الكترونيك ــف و اب ــمتهاي مختل ــر قس . مت

 .گيرد قرار مي.... اسيلوسكوپ و
در واقع به دليل غيرممكن بودن دسترسي به پينها و سـيمهاي            

 قطعـات الكتريكـي، ايـن ُبـرد بـه           هـا  كانكتور هاي  متصل به پين  
تـك   تـك كانكتورهاي مـورد نظـر متصـل شـده و انشـعابي از              

دهد تـا بـا ابـزار الزم مثـل           پينهاي آنها را در دسترس قرار مي      
 .گيريهاي الزم انجام شود اندازه..... متر و مولتي

  دسته سيم ترمينال باكس(1)
  ترمينال باكس(2)
 متر  مولتي(3)
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 TEVES MK20 ۵۵ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 TEVES MK20 مدل (ABS)ضدقفل ترمز سيستم 
 .باشد ييابي، غير فعال م  هنگام انجام عيبABSسيستم : تذكر

 :يابي  دستگاههاي عيب-۱
 ELIT :(4125-T)دستگاه . ۱-۱

 :كاربردهاي آن عبارتند از
 خواندن كد خطاي ثبت شده در حافظه •
 خواندن پارامترهاي كاركرد سيستم •
 سازي قطعات و سيستم شبيه •
 تست مدار ثانويه ترمز •
 ROXIA (4165-T)دستگاه . ۲-۱

 :LEXIAدستگاه . ۳-۱
 :د ازكاربردهاي آن عبارتن

 كدهاي عيوب ثبت شده در حافظهخواندن  •
 خواندن پارامترهاي سيستم •
 سازي قطعات و سيستم شبيه •
 هواگيري مدار ثانويه ترمز •
 (T-4109): ترمينال باكس. ۴-۱

گيـري    بـراي انـدازه  T-4198اين ابزار بـه همـراه دسـته سـيم           
 .گيرد ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار مي

 :يياب  جداول عيب-۲
 :عيوبليست . ۱-۲

 بـه همـراه مفهومشـان آورده        عيـوب در اين قسمت ليست كـد       
 :شده است

 

 خطاهاي مرتبط كد خطا

 (ECU)كنترل يونيت  1

 ECUولتاژ بيش از حد مجاز تغذيه  2

 ECUولتاژ كمتر از حد مجاز تغذيه  3

 هاي حفاظتي رله 4
 وطهدار جلو سمت چپ با سنسور مرب هماهنگي چرخ دندانه 5
 چپسنسور چرخ جلو سمت  6
 اطالعات و سيگنالهاي چرخ جلو سمت چپ 7
 اصالح موقعيت چرخ جلو سمت چپ 8

 دار جلو سمت راست با سنسور مربوطه هماهنگي چرخ دندانه 9
 سنسور چرخ جلو سمت راست 10
 اطالعات و سيگنالهاي چرخ جلو سمت راست 11
 اصالح موقعيت چرخ جلو سمت راست 12

 دار عقب سمت چپ با سنسور مربوطه چرخ دندانههماهنگي  13
 سنسور چرخ عقب سمت چپ 14
 اطالعات و سيگنالهاي چرخ عقب سمت چپ 15
 اصالح موقعيت چرخ عقب سمت چپ 16

 دار عقب راست با سنسور مربوطه چرخ دندانههماهنگي  17
 سنسور چرخ عقب سمت راست 18
 قب سمت راستاطالعات و سيگنالهاي چرخ ع 19
 اصالح موقعيت چرخ عقب سمت راست 20
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۵۶

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 عيـب  براي هر چرخ، شـرايط زيـر كـه در آن            عيبهنگام بروز   
 :شود بروز كرده است نيز مشخص مي

 ABSفعال بودن  •
 سرعت خودرو •
 يچ ترمزئوضعيت ميكروسو •

 بايـد انجـام داد    عيبدر قسمت بعد به كارهايي كه هنگام بروز         
 .خواهيم پرداخت
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 TEVES MK20 ۵۷ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 (ECU)كنترل يونيت : 1 عيب كد .۲-۲

 را آنيـاب، خطـا را پـاك كـرده و مجـدداً          توسط دستگاه عيـب   
 را تعويض كـرده     ECU،  عيبدر صورت باقي ماندن     . بخوانيد

 .و مراحل فوق را مجدداً چك كنيد

 ECUولتاژ غير مجاز تغذيه : 3 و 2 عيوبكد . ۳-۲

 و  ۲يبولت بيشتر باشد، كد ع    ۱۸ از   باطريژ  در صورتيكه ولتا  
 ۳عيـب ولت كمتر باشـد، كـه       ۵/۹ از   باطريدر صورتيكه ولتاژ    

 .شود ظاهر مي
 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 وركانكت

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

 ۴-۲۴ متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
را ) بدنه (۲۴و ) يچئسو برق مثبت (۴هاي  هخانولتاژ بين 

 بسته بايد صفر و در يچئسواين ولتاژ در حالت . بخوانيد
 .ولت باشد۱۲ باز بايد حدود يچئسوحالت 

.  را چك كنيدBF00 داخل F6در غير اينصورت فيوز 
 و سالمت دينام باطريهمچنين از درست بودن اتصاالت 
 .مطمئن شويد

تغذيه 
ECU 

 ۴ جدا شده

 داخل F6فيوز 
جعبه فيوز 

BF00 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
از سالمت سيمها و عدم اتصال به بدنه سيستمهاي مرتبط 

 .مطمئن شويد
 
 

 )تغذيه مثبت شير برقي(هاي حفاظتي  رله: 4 عيبكد . ۴-۲

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 ECUكانكتور 

هاي  پايه
ترمينال 
 باكس

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

ل  داخF1فيوز  ۹-۲۴ متصل
BF01 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 ۲۴و ) برق مثبت تغذيه شير برقي (۹هاي  هخانولتاژ بين 

 .را بخوانيد) بدنه(
 بسته بايد صفر ولت و در حالت يچئسواين ولتاژ در حالت 

 فيوز تغير اينصوردر . ولت باشد۱۲ باز بايد حدود يچئسو
F1 داخل جعبه فيوز BF01را چك كنيد . 

وجود اشكال در تغذيه شير برقي، ممكن در صورت عدم 
 يا فرمان نادرست ECU ناشي از خرابي ،است اشكال

 . باشدECUارسالي از طرف 

هاي  رله
حفاظتي 

در ارتباط 
مستقيم با 

ECU 

 داخل F1فيوز  ۹ جدا شده
BF01 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
از سالمت سيمها و عدم اتصال به بدنه سيمهاي مرتبط 

 .مطمئن شويد
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۵۸

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

دار جلو سمت چپ بـا       هچرخ دندان هماهنگي  : 5 عيب كد   -۵-۲
 سنسور مربوطه

 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

 هاي خانه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 AC  در وضعيتمتر ولت: گيري ابزار اندازه
عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ جلو سمت 

 ترمينال ۲و۱هاي  گيري ولتاژ بين خانه  و اندازهچپ
اين ولتاژ بر حسب سرعت چرخ متغير . باكس چك كنيد

 .ولت بيشتر باشد۱/۰بايست از  است و مي
دار مقابل سنسور و لبة  همچنين وضعيت چرخ دندانه

 .رينگ و الستيك را چك كنيد

سنسور چرخ 
 روي (7000)

دار  روتور دندانه
 جلو سمت چپ

 جدا شده

۱-۲ 

 از ۱-۲
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: ريگي ابزار اندازه
اين . بخوانيد ۲ و ۱هاي  خانهمقاومت سنسور را بين 

همچنين مقاومت بين . كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
و بدنه بايد بيشتر از راهه ۲هاي كانكتور  هر يك از پايه

 )تست عدم اتصال به بدنه( باشد اهم ميلي۲۰
 
 سنسور چرخ سمت چپ: 6 عيبكد . ۶-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 

انكتور ك
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

سنسور چرخ 
 روي (7000)

دار  روتور دندانه
 جلو سمت چپ

 ۲-۱ جدا شده

 از ۱-۲
كانكتور 

ه سبز راه۲
 رنگ

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
اين مقاومت .  بخوانيد۲ و ۱هاي  خانهمقاومت سنسور را بين 

در ضمن از سالمت سيمهاي . كيلواهم باشد۱بايد حدود 
همچنين به منظور تست عدم اتصال به . مرتبط مطمئن شويد

و بدنه را راهه ۲هاي كانكتور  بدنه، مقاومت بين هر يك از پايه
 .اهم بيشتر باشد ميلي۲۰اين مقاومت بايد از . بخوانيد
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 TEVES MK20 ۵۹ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 اطالعات و سيگنالهاي چرخ جلو سمت چپ: 7 عيبكد . ۷-۲
 اسـت كـه اطالعـات مربـوط بـه           آناي  بروز اين خطـا بـه معنـ       

 .رسد  نميECUسرعت اين چرخ به 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  پايه
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 ACمتر در وضعيت  ولت: گيري ابزار اندازه

با چرخاندن چرخ عملكرد صحيح سنسور را 
گيري ولتاژ بين  جلو سمت چپ و اندازه

اين .  ترمينال باكس چك كنيد۲ و ۱هاي  خانه
ولتاژ برحسب سرعت چرخ متغير بوده و 

 .ولت باشد۱/۰بايست بيشتر از  مي
دار  از سالمت و نصب صحيح چرخ دندانه

 .مقابل سنسور مطمئن شويد

 (7000)سنسور چرخ 
دار جلو  روي روتور دندانه
 سمت چپ

  ۲-۱ متصل

 (LEXIA)ياب  دستگاه عيب: ابزار كار

سپس . رد منوي خواندن پارامترها شويدوا
چرخ جلو سمت چپ را چرخانده و تغيير 

. ياب چك كنيد سرعت آن را در دستگاه عيب
ها شده و شرايط  وارد منوي خواندن خطا

 .بروز عيب را بررسي كنيد
 
 اصالح موقعيت چرخ جلو سمت چپ : 8 عيبكد . ۸-۲

ا چـك    مقابـل آنـر    دار  چرخ دندانه موقعيت نصب سنسور و      •
 .كنيد

 .سالم بودن لنتها و قطعات سيستم ترمز را كنترل كنيد •

 .مدار هيدروليكي را هواگيري نماييد •
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۶۰

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

دار جلو سمت راسـت       هماهنگي چرخ دندانه  : 9 عيبكد  . ۹-۲
 با سنسور مربوطه

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 ACمتر در وضعيت  ولت: گيري ابزار اندازه
عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ سمت 

 ۲۰ و ۱۹هاي  گيري ولتاژ بين خانه راست و اندازه
اين ولتاژ برحسب سرعت چرخ . ترمينال باكس چك كنيد

 .اشد ببيشترولت ۱/۰متغير است و نبايد از 
 مقابل سنسور و لبة دار چرخ دندانههمچنين وضعيت 

 .رينگ و الستيك را چك كنيد

چرخ سنسور 
 روي روتور (7005)
دار جلو سمت  دندانه

 راست

 جدا شده

۱۹-۲۰ 

 از ۲-۱
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
اين .  بخوانيد۲۰ و ۱۹هاي  مقاومت سنسور را بين خانه

همچنين مقاومت بين . كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
راهه و بدنه بايد بيشتر از ۲هاي كانكتور  ههر يك از پاي

 )تست عدم اتصال به بدنه(اهم باشد  ميلي۲۰
 

 سنسور چرخ جلو سمت راست: 10 عيبكد . ۱۰-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

چرخ سنسور 
 روي (7005)

دار  روتور دندانه
 جلو سمت راست

 ۲۰-۱۹ شدهجدا 

 از ۲-۱
كانكتور 

 سبز راهه۲
 رنگ

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
اين .  بخوانيد۲۰ و ۱۹هاي  خانهمقاومت سنسور را بين 

در ضمن از سالمت . كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
 .سيمهاي مرتبط مطمئن شويد

همچنين به منظور تست عدم اتصال به بدنه، مقاومت بين هر 
اين مقاومت بايد .  كانكتور و بدنه را بخوانيدهاي يك از پايه

 .اهم بيشتر باشد ميلي۲۰از 
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 TEVES MK20 ۶۱ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

اطالعات و سيگنالهاي چـرخ جلـو سـمت     : 11 عيبكد  . ۱۱-۲
 راست

 اسـت كـه اطالعـات مربـوط بـه      آن بـه معنـاي   عيـب بروز اين  
 .رسد  نميECUسرعت اين چرخ به 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 ACمتر در وضعيت  ولت: گيري ابزار اندازه

عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ جلو سمت 
 ترمينال ۲۰ و ۱۹هاي  گيري ولتاژ بين پايه راست و اندازه

 سرعت چرخ متغير اين ولتاژ برحسب. باكس چك كنيد
 . ولت باشد۱/۰بوده و بيشتر از 

 مقابل سنسور دار چرخ دندانهاز سالمت و نصب صحيح 
 .مطمئن شويد

 (7005)چرخ سنسور 
دار  روي روتور دندانه
 جلو سمت راست

 جدا شده

۱۹-۲۰ 

 

 (LEXIA)ياب  دستگاه عيب: ابزار كار

سپس چرخ جلو سمت . وارد منوي خواند پارامترها شويد
راست را چرخانده و تغيير سرعت آن را در دستگاه 

وارد منوي خواندن عيوب شده و . نيدياب چك ك عيب
 .شرايط بروز عيب را بررسي كنيد

 
اصالح موقعيت چرخ جلو سمت راست و       : 12 عيبكد  . ۱۲-۲

 ECUصدور فرمان از طرف 
 مقابـل آنـرا چـك       دار  چرخ دندانه موقعيت نصب سنسور و      •

 .كنيد

 .سالم بودن لنتها و قطعات سيستم ترمز را كنترل كنيد •

 .ا هواگيري نماييدمدار هيدروليكي ر •
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۶۲

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

دار عقب سمت چپ      چرخ دندانه هماهنگي  : 13 عيبكد  . ۱۳-۲
 با سنسور مربوطه

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 ACعيت متر در وض ولت: گيري ابزار اندازه

عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب 
 ۶ و ۵هاي  گيري ولتاژ بين خانه سمت چپ و اندازه

اين ولتاژ بر حسب سرعت . ترمينال باكس چك كنيد
 .ولت بيشتر باشد۱/۰بايست از  چرخ متغير است و مي

دار مقابل سنسور و لبة  همچنين وضعيت چرخ دندانه
 .رينگ و الستيك را چك كنيد

سنسور چرخ 
 روي (7010)

دار  روتور دندانه
  سمت چپعقب

 جدا شده

5-6 

 از كانكتور ۲-۱
 راهه سبز رنگ۲

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
اين .  بخوانيد۶ و۵هاي  همقاومت سنسور را بين خان

همچنين مقاومت . كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
و بدنه بايد راهه ۲هاي كانكتور  بين هر يك از پايه

 )تست عدم اتصال به بدنه. (اهم باشد ميلي۲۰بيشتر از 
 

 سنسور چرخ عقب سمت چپ: 14 عيبكد . ۱۴-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

سنسور چرخ 
 روي (7010)

دار  روتور دندانه
  سمت چپعقب

 ۶-۵ جدا شده

 از ۲-۱
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
اين مقاومت .  بخوانيد۶ و ۵هاي   خانهمقاومت سنسور را بين

 از سالمت سيمهاي ندر ضم. كيلواهم باشد۱بايد حدود 
همچنين به منظور تست عدم اتصال به . مرتبط مطمئن شويد

راهه و بدنه را ۲هاي كانكتور  بدنه، مقاومت بين هر يك از پايه
 .اهم بيشتر باشد ميلي۲۰اين مقاومت بايد از . بخوانيد
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 TEVES MK20 ۶۳ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 اطالعات و سيگنالهاي چرخ عقب سمت چپ: 15 عيب كد. ۱۵-۲
 اسـت كـه اطالعـات مربـوط بـه           آنبروز اين خطـا بـه معنـاي         

 .رسد  نميECUسرعت اين چرخ به 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل
 از ۲-۱

كانكتور 
 راهه۲

 AC  در وضعيتمتر ولت: گيري ابزار اندازه

عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب سمت 
 ترمينال ۶و ۵هاي  هخانگيري ولتاژ بين  چپ و اندازه
اين ولتاژ بايد با سرعت چرخ متغير بوده . باكس چك كنيد

 .ولت باشد۱/۰و بيشتر از 
يل مقابل سنسور مطمئن از سالمت و نصب صحيح فاليو
 .شويد

سنسور چرخ 
 روي روتور (7010)
دار عقب سمت  دندانه

 چپ

 جدا شده

5-6 

 

 (LEXIA) ياب دستگاه عيب: ابزار كار

سپس چرخ عقب . وارد منوي خواندن پارامترها شويد
را در دستگاه  و تغيير سرعت آن سمت چپ را چرخانده

 خطاها شده و نوارد منوي خواند. ياب چك كنيد عيب
 .شرايط بروز عيب را بررسي كنيد

 
 اصالح موقعيت چرخ سمت چپ : 16 كد عيب. ۱۶-۲
 مقابـل آنـرا چـك       دار  چرخ دندانه موقعيت نصب سنسور و      •

 .كنيد

 .سالم بودن لنتها و قطعات سيستم ترمز را كنترل كنيد •

 .مدار هيدروليكي را هواگيري نماييدمقدار  •
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۶۴

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

دار عقـب سـمت       چـرخ دندانـه   همـاهنگي   : 17 عيبكد  . ۱۷-۲
 راست با سنسور مربوطه

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 ACدر وضعيتمتر  ولت: گيري ابزار اندازه
عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب سمت 

 ۲۳ و ۲۲هاي  گيري ولتاژ بين خانه راست و اندازه
اين ولتاژ بر حسب سرعت چرخ . ترمينال باكس چك كنيد

 . باشدبيشتر ولت ۱/۰ از بايست ميمتغير است و 
 مقابل سنسور و لبة دار چرخ دندانههمچنين وضعيت 

 .رينگ و الستيك را چك كنيد

سنسور چرخ 
 روي روتور (7015)
دار عقب سمت  دندانه

 راست

 جدا شده

۲۳-۲۲ 

 از ۲-۱
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
.  رنگ بخوانيد۲۳ و ۲۲هاي  مقاومت سنسور را بين پايه

همچنين مقاومت . كيلواهم باشد۱اين مقاومت بايد حدود 
راهه و بدنه بايد بيشتر ۲هاي كانكتور  بين هر يك از پايه

 )تست عدم اتصال به بدنه. (اهم باشد ميلي۲۰از 
 

 سنسور چرخ عقب سمت راست: 18 عيبكد . ۱۸-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
رمينال ت

 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

سنسور چرخ 
 روي (7015)

دار  روتور دندانه
 عقب سمت راست

 ۲۲-۲۳ جدا شده

 از ۲-۱
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
اين .  بخوانيد۲۳ و ۲۲هاي  مقاومت سنسور را بين پايه

 در ضمن از سالمت. كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
همچنين به منظور تست عدم . سيمهاي مرتبط مطمئن شويد

هاي كانكتور  اتصال به بدنه، مقاومت بين هر يك از پايه
اهم  ميلي۲۰اين مقاومت بايد از . و بدنه را بخوانيدراهه ۲

 .بيشتر باشد
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 TEVES MK20 ۶۵ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

اطالعات و سيگنالهاي چرخ عقـب سـمت        : 19 عيبكد  . ۱۹-۲
 راست

ه اطالعـات مربـوط بـه        اسـت كـ    آنبروز اين خطـا بـه معنـاي         
 .رسد  نميECUسرعت اين چرخ به 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 AC متر ولت: گيري ابزار اندازه

قب سمت عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ ع
 ترمينال ۲۳ و ۲۲هاي  پايه گيري ولتاژ بين راست و اندازه
اين ولتاژ با سرعت چرخ متغير بوده و . باكس چك كنيد
 . ولت باشد۱/۰بيشتر از بايست  مي

 مقابل سنسور دار چرخ دندانهاز سالمت و نصب صحيح 
 .مطمئن شويد

 (7015)سنسور چرخ 
دار  روي روتور دندانه
 عقب سمت راست

 جداشده

۲۳-۲۲ 

 

 (LEXIA) ياب دستگاه عيب: ابزار كار

سپس چرخ عقب . خواندن پارامترها شويدوارد منوي 
 را در دستگاه آنسمت راست را چرخانده و تغيير سرعت 

 شده و عيوبوارد منوي خواندن . ياب چك كنيد عيب
 .شرايط بروز عيب را بررسي كنيد

 
 اصالح موقعيت چرخ عقب سمت راست: 20 عيبكد . ۲۰-۲
 مقابـل آنـرا چـك       دار  چرخ دندانه موقعيت نصب سنسور و      •

 .كنيد

 .سالم بودن لنتها و قطعات سيستم ترمز را كنترل كنيد •

 .مدار هيدروليكي را هواگيري نماييد •
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۶۶

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ي تستهاي الكتريك-۳
 : چراغهاي ترمزيچئسوميكرو . ۱-۳

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  ۱۸-۲۴ متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : را باز كنيديچئسو

اين ولتاژ در حالت آزاد .  ترمينال باكس را بخوانيد۲۴ و ۱۸هاي  ولتاژ بين پايه
ولت ۱۲بودن پدال ترمز بايد صفر ولت و با فشردن پدال ترمز بايد حدود 

 .باشد
ميكرو 

 يچئسو
چراغهاي 

 ترمز
(2100) 

 جدا شده

F12 - 
 داخل ۱۸

جعبه 
فيوز 
BF00 

 از ۲-۱
كانكتور 

اهه ر۳
اي  قهوه
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
مقاومت بين . را جدا كنيد) و چراغ ترمز سوم(كانكتورهاي چراغهاي ترمز 

اين .  را بخوانيدBF00 داخل جعبه فيوز F12ترمينال باكس و فيوز ۱۸خانه 
مقاومت در حالت آزاد بودن پدال ترمز بايد نامحدود و در حالت فشرده شدن 

 .ود صفر اهم بايد باشدپدال ترمز حد
 
 : پشت آمپرصفحه داخل ABSچراغ هشدار . ۲-۳

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 صفحه
پشت 
 آمپر

 ۱۵-۲۴ متصل

 از ۲۴
كانكتور 

ه راه۲۶
 آبي رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
اين .  ترمينال باكس را بخوانيد۲۴ و ۱۵هاي  ولتاژ بين پايه.  را باز كنيديچئسو

در زمان خاموش . ولت باشد۳/۱ولتاژ بايد در زمان روشن بودن چراغ حدود 
در غير اينصورت فيوز .  بايد تغيير كند۸/۳ تا ۴/۳شدن چراغ، اين ولتاژ بين 

F12 داخل جعبه فيوز BF00را چك كنيد . 
 باز بودن در راننده حدود ولتاژ مذكور بايد در حالت.  را ببنديديچئسو

 .بايد حدود صفر ولت باشد) قفل نباشد(ولت و در زمان بسته بودن آن ۲/۲
 

از روي   پشت آمپر بايـد      صفحه داخل   ABSچراغ اخطار    :تذكر
 صـفحه اين عمل در صـورت تعـويض        .  شناسايي شود  صفحه

 اصلي براي اولـين بـار       يچئسوپشت آمپر و در زمان باز شدن        
غ مـذكور بـه   ادر اينصـورت چـر  . شود انجام ميبطور خودكار   

 پشت آمپر  صفحهثانيه  ۱۰در اين   . ماند  ثانيه روشن مي  ۱۰مدت  
 .باشد  ميABSمشغول شناسايي 

 ABSاز اين به بعد، در صورتيكه خـودرو مجهـز بـه سيسـتم               
 اصلي، چراغ اخطـار بـه مـدت         يچئسو بازشدن   رباشد، با هر با   

شود و در صـورتيكه       ثانيه روشن مانده و سپس خاموش مي      ۳
 .شود  باشد، چراغ مذكور روشن نميABSخودرو فاقد 
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