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 ۳ ) ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 )ايموبياليزر(كددار  سيستم ضد سرقت
 ECUشـدن     تست مربوط به عملكـرد سيسـتم قفـل         -۱

 موتور در صورت استفاده از سوئيچ غير مجاز
از طريق قرار دادن يك پوشش فلـزي بـرروي          آزمايش  . ۱-۱

 كليد
يچ مجـاز در مغـزي       وجود سوئ  ايموبياليزر سيستمي است كه   

يچ را چك كرده و فقط در صـورتي اجـازة روشـن شـدن               ئسو
يچ قبالً بـراي خـودرو تعريـف شـده          ئدهد كه سو    ور را مي  موت

نحوة عملكرد سيستم به اين صورت است كه يك قطعـة           . باشد
اين قطعـه هنگـامي كـه در        . يچ قرار دارد  ئالكترونيكي داخل سو  

يچ به نام آنالوگ مدول     ئميدان مغناطيسي آنتن دور مغزي سو     
يگر مبادله  گيرد، يك سري كدهاي الكترونيكي را با يكد         قرار مي 

ايـن كـد توسـط مـدارهاي خـودرو چـك شـده و در                . كننـد   مي
 را قفـل  موتـور  ECUصورتي كـه قـبالً تعريـف نشـده باشـد،        

 .شود كند يعني با استارت زدن، موتور روشن نمي مي
براي كنترل عملكرد صحيح اين سيستم، مطابق شكل يك قطعه          

 ليـق محافظ رزوة گـوي تع    اي شكل مثالً درپوش       فلزي استوانه 
ميليمتر در آن ايجاد شـده اسـت را بـه    ۸كه يك سوراخ به قطر  

. بريم  يچ بكار مي  ئعنوان عايق مغناطيسي بين كليد و مغزي سو       
يچ و ئدر اينصــورت كــدهاي الكترومغناطيســي بــين كليــد ســو

مبادلـه نشـده و بنـابراين كليـد         ) آنتن آنالوگ مدول  (مغزي آن   
 بـراي خـودرو     مذكور به عنوان يك كليـد غيـر مجـاز كـه قـبالً             

 و بـا اسـتارت زدن،       شود  ميمعرفي نشده است در نظر گرفته       
 :مراحل كار به ترتيب زير است. شود ميموتور روشن ن

 

ثانيـه  ۱۰ كنيـد و بـه مـدت         بـاز يچ را بسته و در راننده را        ئسو
 . شودقطعيچ ئصبر كنيد تا آالرم صوتي جاماندن سو

سـوئيچ را    كليد را از سوراخ استوانه فلـزي رد كـرده و           •
در اين حالت بايد چراغ اخطـار كليـد غيرمجـاز           . باز كنيد 

 پشت آمپر چشمك زده و آالرم صوتي نيز به          صفحهدر  
 .صدا درآيد

 موتور قفل شـود، بـا اسـتارت زدن          ECUدر صورتيكه    •
 .شود موتور روشن نمي
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 )ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم ۴

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 يچئقطع اطالعات باز شدن سوآزمايش از طريق . ۲-۱
 :مراحل زير را انجام دهيد

ثانيـه صـبر    ۱۰يچ را بسته و در راننده را باز كـرده و            ئسو •
 .يچ قطع شودئكنيد تا آالرم صوتي جا ماندن سو

 . كنيدجدا را F2فيوز  •

در ايـن حالـت چـراغ اخطـار كليـد در            . يچ را باز كنيـد    ئسو •
 .زند  چشمك نميصفحه

در ايـن حالـت     . يچ را در وضعيت استارت قـرار دهيـد        ئسو •
 پشـت آمپـر چشـمك بزنـد و          صـفحه بايد چراغ اخطار در     

 .آالرم صوتي نيز به صدا در آيد

 به درستي قفل شـود، موتـور روشـن          ECUدر صورتيكه    •
 .شود نمي

 
 صـفحه چـراغ اخطـار كليـد در        آزمايش با اسـتفاده از      . ۳-۱

 پشت آمپر
 :مراحل زير را انجام دهيد

ثانيـه صـبر    ۱۰يچ را بسته و در راننده را باز كـرده و            ئسو •
 . قطع شود،يچئصوتي جا ماندن سوكنيد تا آالرم 

 .در سمت راننده را ببنديد •

يچ را باز كرده و تا زمان خاموش شدن چراغ اخطـار            ئسو •
 .شود  از حالت قفل خارج ميECUدر اين زمان . صبر كنيد

 .يچ را ببنديدئسو •

يچ را باز كرده و تا زمان خاموش شدن چراغ اخطـار            ئسو •
 . پشت آمپر صبر كنيدصفحه

الزم . شـود    از حالت قفل خارج مـي      ECUة زماني   در اين فاصل  
 ECUبه ذكر است كه زمان روشن ماندن چراغ اخطار به نـوع    

 .موتور نصب شده بستگي دارد
 

 بـراي خودروهـاي مجهـز بـه دزدگيـر         (چراغ دزدگيـر    . ۴-۱
 )دار آالرم

ي كه بر روي آنها دزدگير نصب شده، بسـته بـه         در خودروهاي 
توان به وضعيت      دزدگير مي  LEDحالت   از   CPHريزي    برنامه

براي اين منظور، مراحـل زيـر       .  موتور پي برد   ECUقفل بودن   
 :را انجام دهيد

ثانيـه  ۱۰ خاموش شـده و      LEDدر اين حالت    . يچ را ببنديد  ئسو
بعد از باز شدن در راننده به صورت يك بار در ثانيه چشـمك              

باشـد و      موتـور مـي    ECUاين حالت بيانگر قفل شـدن       . زند  مي
 موتور از حالـت     ECU تا زمان خارج شدن      LEDمك زدن   چش

 .يابد قفل شده ادامه مي
 موتور از ابتدا در حالـت قفـل شـده           ECUدر صورتيكه   : تذكر

 بالفاصله شروع به چشـمك زدن       LEDيچ،  ئباشد، با بستن سو   
 .نمايد مي

 

 ضدسرقتهاي خرابي در سيستم   نشانه-۲
 :CPHياب و  عدم برقراري ارتباط بين دستگاه عيب. ۱-۲

ياب    و دستگاه عيب   CPHدر صورت عدم برقراري ارتباط بين       
 . مراجعه كنيد۳به بخش

۲-۲ .ECU   يعني در هـر شـرايطي بـا       (شود     موتور قفل نمي 
 )شود استارت زدن، موتور روشن مي

 . مراجعه كنيد۴ و ۱به بخشهاي 
 شود موتور روشن نمي. ۳-۲

 . مراجعه كنيد۵به بخش 
 شود تور خاموش نميويچ، مئبا بستن سو. ۴-۲

 . مراجعه كنيد۶ به بخش 
 پشـت   صفحهيچ، چراغ اخطار كليد در      ئبا باز شدن سو   . ۵-۲

 شود آمپر روشن نمي
 . مراجعه كنيد۷به بخش 

 كند اخطار صوتي كليد عمل نمي. ۶-۲
 . مراجعه كنيد۸به بخش 
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 ۵ ) ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 كند  ارتباط برقرار نميCPHياب با   دستگاه عيب-۳
 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 يابي عيباشكال در كانكتور 

 متصل كرده و با CPHرا به ) CPHبا دسته سيم مخصوص سيستم (ترمينال باكس 
 از ۱۱يابي خودرو و پاية   از سوكت عيب۶اتصال صحيح بين پاية ارتباط و متر،  اهم

 . را چك كنيدCPH رنگ د زرراهه۱۶كانكتور 
 .ياب مطمئن شويد ري از سالم بودن دستگاه عيبقبل از هر كا: تذكر

 CPHاشكال در 
متر وجود ولتاژ تغذيه مثبت بين   متصل كرده و با ولتCPHترمينال باكس را به 

 . را چك كنيدCPHرنگ  ه مشكيراه۱۵ از كانكتور ۱۳ و ۱ و همچنين ۱۳ و ۴هاي  پايه
 . را چك كنيدF25 و F15در صورت قطع بودن تغذيه، فيوزهاي 

 

۴- ECU     در هـر شـرايطي بـا       (شـود      موتور قفـل نمـي
 )شود ر روشن مياستارت زدن، موتو

در صورتيكه فقط در راننده باز باشـد، چـراغ اخطـار بـاز               •
 :شود بودن درها روشن نمي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 CPHياب و  ارتباط بين دستگاه عيب
ياب، سيستم ضد سرقت عمل   و دستگاه عيبCPH از آنجايي كه در زمان ارتباط بين

 . مطمئن شويد CPH يابي كامل شدن عيبكند، بنابراين از  نمي

 عدم ارسال اطالعات وضعيت در راننده
 .ارتباط الكتريكي بين مجموعه قفل راننده و دسته سيم و سالمت آنرا چك كنيد

دقيقه از ۵ از گذشت  موتور فقط بعدECUدر صورتيكه اين ارتباط برقرار نباشد، 
 .شود يچ قفل ميئبستن سو
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 )ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم ۶

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 
در صورتيكه با باز شدن در راننـده، چـراغ اخطـار بـاز               •

 :بودن درها روشن شود

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 ECUعدم تعريف صحيح 
 (Initialisation)موتور 

ده و كد كليد ثبت شده بر  موتور شECU از Initialisation يياب وارد منو توسط دستگاه عيب
 .گردد را وارد كنيد روي كارت مخصوص كه همراه كليد تحويل مشتري مي
 را CPH موتور توسط ECUپس از پايان اين مرحله، عملكرد صحيح چراغ اخطار و قفل شدن 

 ) مراجعه نماييد۱به بخش . (چك كنيد

 CPHعدم تعريف صحيح 

 پشت آمپر روشن نشود، دستگاه صفحهار كليد در يچ، چراغ اخطئدر صورتيكه با باز شدن سو
 موتور را ECU و CPHيابي خودرو متصل كرده و پارامترهاي  ياب را به سوكت عيب عيب

.  اصالح كنيدInitialisation، آنرا در منوي CPHبخوانيد و در صورت عدم معرفي صحيح 
الزم به ذكر است .)  باشندتوجه داشته باشيد كه تعداد كليدهاي تعريف شده بايد مخالف صفر(

پس از پايان اين مرحله، عملكرد صحيح چراغ . كه كد كليد و تمام كليدها بايد در دسترس باشند
 ) مراجعه نماييد۱به بخش . ( را چك كنيدCPH موتور توسط ECUاخطار و قفل شدن 

عدم ارسال تغذيه ثانويه به 
ECU موتور بعد از بستن 

 يچئسو

ه زرد راه۲۶ از كانكتور ۷ولتاژ پايه . يچ را ببنديدئ متصل كرده و سوCPH را بهترمينال باكس 
در راننده را باز .  حدود صفر ولت باشد،رنگ نسبت به بدنه بايد در حالت بسته بودن در راننده

 ،يچئ بعد از بستن سو۱۰ است بايد پس از CPH ثانويه تغذيةولتاژ اين پايه كه تامين كننده . كنيد
دم اتصالي به بدنه مسير مذكور و عدر غير اينصورت از سالمت سيمها و .  ت شود ول۱۲حدود 
 خراب CPHدر صورتيكه خودرو مجهز به رله بوده و . مطمئن شويد) در صورت نصب(رلة آن 

 .باشد، هم كنترل يونيت و هم رله را تعويض كنيد

 و CPH ارتباط بين عقط
ECUموتور  

 ECU و CPHه زرد رنگ متعلق به كنترل يونيت راه۲۶انكتور  از ك۶مسير الكتريكي بين پاية 
 ECUمتر، تغيير ولتاژ پاية مذكور را در زمان قفل شدن  با استفاده از ولت. موتور را چك كنيد

 .موتور كنترل كنيد
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 ۷ ) ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 شود  موتور روشن نمي-۵
 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 نگرديد، خرابي در موتور روشندر صورتيكه با تمام كليدها، . يچ را باز كنيدئبا كليدهاي ديگر، سو
. ابتدا اتصال صحيح كانكتور آنتن را چك كنيد. يچ استئ يا آنتن دور مغزي سوCPHكنترل يونيت 

 .رل كنيد متصل كرده و آنتن را كنتCPHدر صورت باقي ماندن اشكال، ترمينال باكس را به 
خرابي كليد يا عدم معرفي 

در صورتيكه موتور حداقل با يكي از كليدها روشن شود، يا ساير كليدها خراب هستند و يا به   خودروكليد به
با وارد كردن (ياب  بنابراين تمام كليدها را توسط دستگاه عيب. اند درستي به خودرو معرفي نشده

ي متوقف شده و ، عمل معرفشناسايي شود كه كليد خراب هنگاميدر . مجدداً معرفي كنيد) كد كليد
 .بقية كليدها را از ابتدا معرفي كنيد

قطع بودن ولتاژ تغذيه 
ECUموتور  

 اين ECUبر حسب مدل ( موتور متصل كرده و ولتاژ پاية تغذيه ECUترمينال باكس را به كانكتور 
با توجه به (در صورتي كه ولتاژ تغذيه قطع باشد، فيوز مربوطه . را چك كنيد) پايه متفاوت است
 .و رله دوبل را چك نماييد)  موتورECUقشه الكتريكي همان مدل ن

 
 پشـت   صـفحه يچ، چراغ اخطار كليـد در       ئبا باز شدن سو    •

شود ولي بـا اسـتارت زدن، ايـن چـراغ             آمپر روشن نمي  
 :شود چشمك زده و آالرم صوتي فعال مي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

عدم ارسال اطالعات باز 
 يچئوشدن س

با باز و بسته شدن .  را بخوانيدCPHياب را به خودرو متصل كرده و پارامترهاي  دستگاه عيب
 را F2در غير اينصورت فيوز . ياب نشان داده شود يچ، اين تغيير حالت بايد توسط دستگاه عيبئسو

 از ۵ ولتاژ پاية.  متصل نماييدCPHدر صورت سالم بودن فيوز، ترمينال باكس را به . چك كنيد
 .ولت باشد۱۲يچ بايد حدود ئه مشكي رنگ با باز شدن سوراه۱۵كانكتور 
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 )ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم ۸

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 پشـت   صـفحه يچ، چراغ اخطار كليـد در       ئبا باز شدن سو    •
 :شود آمپر روشن نمي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي
ارتباط بين دستگاه 

 CPHياب و  عيب
كند، بنابراين از  ، سيستم ضدسرقت عمل نميCPH باياب  از آنجايي كه هنگام ارتباط دستگاه عيب

 . مطمئن شويدCPHيابي  عيب كامل اتمام

عدم معرفي كنترل يونيت 
CPH 

 را بخوانيد و CPHيابي خودرو، پارامترهاي كاري  ياب به سوكت عيب پس از اتصال دستگاه عيب
عمل معرفي ) همثل صفر بودن تعداد كليدهاي معرفي شد(در صورت مشاهدة عبارات غير عادي 

CPHالزم به ذكر است كه براي اين كار وارد منوي .  را مجدداً انجام دهيدInitialisation)  يا منوي
شده و پس از وارد كردن كد كليد، تمام كليدهاي ) ياب مرتبط ديگر بر حسب نوع دستگاه عيب

 .خودرو را معرفي نماييد
 قطع كرده و عملكرد صحيح چراغ اخطار كليد  راCPHياب و سيستم   ارتباط دستگاه عيب،در پايان

 )  مراجعه كنيد۱به بخش. ( را چك نماييدECUو قفل شدن 

اشكال در تغذيه مثبت 
 CPHكنترلي يونيت 

 و همچنين بين ۱۳ و ۴هاي   متصل كرده و وجود ولتاژ مثبت بين پايهCPHترمينال باكس را به 
 .را چك كنيد مشكي رنگ راهه۱۵ از كانكتور ۱۳ و ۱هاي  پايه

 . را كنترل كنيدF25 و F15در صورت وجود اشكال، فيوزهاي 
 

 شود يچ، موتور خاموش نميئ با بستن سو-۶
 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

خرابي رله تغذيه ثانويه 
ECU در صورت ( موتور

 )نصب
 . صحيح رله را چك كنيدنصب

اشكال در مسير تغذيه 
  موتورECUثانويه 

ولتاژ . يچ را بسته و در راننده را ببنديدئسو.  متصل كنيدCPHترمينال باكس را به كنترل يونيت 
از در غير اينصورت مسير را .  بايد حدود صفر ولت باشدCPH زرد رنگ راهه۲۶ از كانكتور ۷پايه 

 و در صورت CPHالزم به ذكر است كه در صورت خرابي كنترل يونيت . چك كنيدنظر اتصالي 
 . را تعويض كنيدCPHنصب رله براي مسير تغذيه ثانويه، هم رله و هم 
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 ۹ ) ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 صـفحه ، چراغ اخطـار كليـد در        يچئ با باز شدن سو    -۷
 :شود پشت آمپر روشن نمي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

اشكال در مدار چراغ 
 اخطار كليد

 عملكرد چراغ اخطار ، شده(Actuators test)ياب وارد منوي تست عملگرها  توسط دستگاه عيب
در غير . ثانيه روشن شود۵/۰اين چراغ بايد به مدت .  پشت آمپر را چك كنيدصفحهكليد در 

 . را چك كنيدF12اينصورت فيوز 
 متصل كرده و سالمت و عدم CPHدر صورت سالم بودن فيوز، ترمينال باكس را به كنترل يونيت 

 .در نهايت از سالم بودن چراغ مطمئن شويد.  را چك كنيدمهااتصالي يا قطعي سي
 

• ECUشود  موتور قفل نمي: 

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي
ارتباط بين دستگاه 

 CPHياب و  عيب
 سيستم ضد سرقت عمل CPHياب و  از آنجايي كه در زمان برقراري ارتباط بين دستگاه عيب

 . مطمئن شويدCPHيابي  اتمام كامل عيبكند، لذا از  نمي

 CPHعدم معرفي 

 پشت آمپر روشن نشود، توسط صفحهيچ، چراغ اخطار كليد در ئدر صورتيكه با باز شدن سو
مثل صفر بودن ( را بخوانيد و از عدم وجود مقادير غير طبيعي CPHياب، پارامترهاي  دستگاه عيب

 مجدداً Initialisation در غير اينصورت توسط منوي. مطمئن شويد) تعداد كليدهاي معرفي شده
الزم به ذكر است كه براي اين كار، پس از وارد كردن كد كليد، تمام كليدها را به . آنرا معرفي كنيد

CPHپس از پايان كار از عملكرد صحيح چراغ اخطار و سيستم .  معرفي نماييدCPH مطمئن شويد 
 )مراجعه كنيد۱به بخش (

 CPHاشكال در 
هاي   و همچنين پايه۱۳ و ۴هاي   متصل كرده و وجود ولتاژ مثبت بين پايهCPHترمينال باكس را به 

در غير اينصورت، سالمت فيوزهاي .  را چك كنيدCPHه مشكي رنگ راه۱۵ از كانكتور ۱۳ و ۱
F15 و F25را امتحان كنيد .  
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 )ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم ۱۰

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 پشـت   صـفحه يچ، چراغ اخطار كليـد در       ئبا باز شدن سو    •
زدن موتور، چراغ   شود ولي با استارت       آمپر روشن نمي  

 :شود مذكور چشمك زده و آالرم صوتي فعال مي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

در عدم ارسال اطالعات 
 باز شدن سوئيچخصوص 

 را بخوانيد و از تشخيص CPHياب را به خودرو متصل كرده و پارامترهاي كاري  دستگاه عيب
در غير اينصورت از . ياب مطمئن شويد ستگاه عيب در منوي دCPHيچ توسط ئتغيير وضعيت سو

 . مطمئن شويدF2سالمت فيوز 
ولت ۱۲ متصل كرده و وجود برق مثبت CPHترمينال باكس را به ، در صورت سالم بودن اين فيوز

ه راه۱۵از كانكتور  ۵در پايه) شود يچ برقرار ميئولت كه با باز شدن سو+۱۲برق (يچ ئبعد از سو
 .چك كنيد را CPHمشكي رنگ 

 
 كند خطار صوتي كليد عمل نمي ا-۸

 پشـت آمپـر     صـفحه يچ، چراغ اخطار كليـد در       ئبا باز شدن سو   
 :شود  قفل نميCPH موتور توسط ECUشود و  روشن نمي

 . مراجعه كنيد۷به بخش

در صورتي كه فقط در راننده باز شود، چراغ اخطار باز بودن            
 :شود درها روشن نمي

  كه بايد انجام شوندتستهايي داليل احتمالي
در  اطالعات عدم ارسال

 باز شدن در صخصو
 راننده

سالم بودن مسير الكتريكي و همچنين وجود اطالعات ارسالي از طرف مجموعه قفل راننده را چك 
الزم به ذكر است در صورتي كه اطالعات وضعيت باز شدن در راننده وجود نداشته باشد، . كنيد

ECU شود يچ قفل ميئد از بستن سودقيقه بع۵ موتور فقط. 

 
 :شود در صورتي كه فقط در راننده باز شود، چراغ اخطار باز بودن درها روشن مي •

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 اخطاراشكال در مدار 
 صوتي

 (Actuators test) عملگرهاياب را به خودرو متصل كرده و توسط منوي تست  دستگاه عيب
در غير اينصورت . ثانيه بايد فعال شود۵/۰اين آالرم به مدت .  صوتي را چك كنيدخطاراعملكرد 

 .مسير تغذيه آالرم و فرمانهاي آن و عدم قطعي يا اتصالي سيستمهاي مربوطه را چك كنيد

 CPHاشكال در 
 متصل كرده و صدور فرمان توسط آن براي آالرم صوتي در هنگام CPHترمينال باكس را به 

: را چك كنيد) يا فقط در راننده بر حسب مدل خودرو(يچ و باز شدن يكي از درها ئبودن سوبسته 
 .يچ بسته بايد صفر ولت باشدئ ولت و در حالت سو۱۲يچ باز بايد ئدر حالت سو
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 CPH ۱۱ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 CPH  ـسيستم ضدسرقت
 :ياب  دستگاههاي عيب-۱

ــذكر ــين   :ت ــاط ب ــراري ارتب ــام برق ــتگاههاي CPH هنگ  و دس
 .شود  ضدسرقت، غيرفعال ميياب، سيستم عيب

 
 (T-4109)ترمينال باكس . ۱-۱

گيـري     بـراي انـدازه    C1237اين ابزار بـه همـراه دسـته سـيم           
 .گيرد ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار مي

 

 :LEXIA (4171-T)دستگاه . ۲-۱
 :كاربردهاي آن عبارتند از

 CPH شناسايي •

  ثبت شده در حافظهعيبخواندن كد  •

مورد آخـري كـه باعـث غيرفعـال شـدن           ۱۵ست   لي نخواند •
 (CPH2)اند  آژير شده

 مورد آخر كه باعث غيـر فعـال شـدن         ۱۵پاك كردن ليست     •
 (CPH2)اند  آژير شده

  پارامترهاي كاركرد سيستمنخواند •

 عملگرهاتست  •

 ها معرفي كليدها و ريموت كنترل •

 هاي نوECUمعرفي  •

 هـاي الكتريكـي موجـود در حافظـه دسـتگاه            بررسي نقشه  •
 ياب عيب

 )بعد از تعويض (CPH موتور به ECUشناساندن  •

 )Configurationانجام  (CPHريزي به داخل  برنامه •

 

 يابي  جداول عيب-۲
 عيوبليست . ۱-۲

 

  مرتبطعيوب عيبكد 
  موتورECU مجددتغذيه  ۱
  موتورECUعدم ارسال جواب از طرف  ۲
  موتورECUاشكال در قفل شدن  ۳
 )آنالوگ مدول( اشكال در آنتن ۴
 )آنالوگ مدول ( اتصال آنتنقطع ۵
 كليدعدم شناسايي  ۶
 دور عدم انطباق كنترل از راه ۷
  از راه دور كنترلباطريخرابي  ۸
  از راه دورخرابي كنترل ۹
 عملكرد نادرست مجموعه قفل در سمت شاگرد ۱۰
 عملكرد نادرست مجموعه قفل در سمت راننده ۱۱
 كند  به دليل باز بودن در عقب سمت راست عمل نمي(Dead locking)نويه سيستم قفل ثا ۱۲
 كند  به دليل باز بودن در عقب سمت چپ عمل نمي(Dead locking)سيستم قفل ثانويه  ۱۳
 عدم برقراري ارتباط با آژير ۱۴
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۱۲

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 
 Resupply to ( موتورECUتغذيه ثانويه : 1 عيبكد . ۲-۲

the Engine ECU( 
 .، اتصالي داردECU ثانوية تغذيةمسير 

ثانيه پس از بـاز شـدن       ۱۰ و قفل شدن آن،      ECUتغذية ثانوية   
 .افتد در راننده هنگامي كه سوئيچ بسته باشد اتفاق مي

در صورتيكه اطالعات مربوط به باز بـودن در راننـده درسـت      
دقيقـه پـس از     ECU  ،۵ارسال نشود، تغذية مجدد و قفل شـدن         

 .افتد بسته شدن سوئيچ اتفاق مي

 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  پايه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متر ولت: گيري ندازهابزار ا
 از ۱۳ه زرد رنگ و راه۲۶ از كانكتور ۷هاي  ولتاژ بين پايه

اين ولتاژ در حالت . ه مشكي رنگ را بخوانيدراه۱۵كانكتور 
يچ بسته حدود ئري و در حالت سوطيچ باز برابر ولتاژ بائسو

 .بايد باشد) به غير از حالت تغذيه ثانويه(صفر ولت 
 ابي دستگاه عيب: ابزار متصل

 شويد و مدار تغذيه عملگرهايچ را بسته و وارد منوي تست ئسو
ثانيه ۵/۰اين مدار به مدت .  را انتخاب كنيد(resupply)ثانويه 

طبق نقشه . رساند  ميECUفعال شده و برق مثبت را به 
الكتريكي منطبق با خودرو، ارسالي واقعي ولتاژ مثبت به پاية 

ECUرا چك كنيد . 

ECU 
 رله ،موتور

دوبل يا رله 
 تغذيه ثانويه

برحسب (
 )مدل

 جدا شده

 از كانكتور ۷
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 و
 از ۱۳

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي

به نقشه 
الكتريكي 

تيپ منطبق با 
 موتور

 .مراجعه كنيد

 اهم متر: گيري ر اندازهابزا
در صورت (از سالمت سيمها و عدم اتصالي مدار مذكور و رله 

 .مطمئن شويد) نصب
 

 : موتورECUتعريف تغذيه ثانويه 
 موتـور   ECUيچ اصلي، تغذيه مثبت     ئدر صورت باز بودن سو    

در . باشـد   و ساير مدارها توسط سـيمهاي مـرتبط برقـرار مـي           
يـه قسـمتهاي عمـده از       يچ اصـلي، تغذ   ئصورت بسته شدن سو   

هاي مورد    از آنجايي كه شامل رله    . شود  ها قطع مي  ECUجمله  
) نياز خود از داخل رله دوبل يا اسـتفاده از رلـه مجـزاي خـود               

شود    موتور ارسال مي   ECUثانيه براي تغذيه    ۱۰برق مثبت تا    
تا طي اين مدت، هم محاسبات الزم توسـط آن انجـام شـود و               

 . فراهم شودECUدن هم فرصت كافي براي قفل ش
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 CPH ۱۳ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 موتـور   ECUعدم ارسـال جـواب از طـرف         : 2 عيبكد  . ۳-۲

(No response from the engine ECU) 
ECU        يـا قفـل    (دهـد      موتور در شرايط زير تغيير وضعيت مـي

 ):شود شود و يا از حالت قفل خارج مي مي
 يچئبا هر بار باز شدن سو •

شـدن يـا    قفل   مبني بر    CPHبا هر بار دريافت فرمان از        •
 خارج شدن از حالت قفل

نشود و يا آن  CPHفرمان متوجه  ، موتورECUدر صورتيكه   
امـا در صـورتي كـه       . شود  ظاهر مي  ۳شماره، خطاي   را نپذيرد 

CPH  هيچ جوابي از طرف ECU   موتور دريافت نكنـد، خطـاي 
 .دوش  ظاهر مي۲شماره
 موتور تنها در صـورتي قـادر بـه ارسـال جـواب              ECU :تذكر

باشد كه برق مثبت مناسبي براي تغذيه          مي CPHراي  مناسب ب 
بنابراين در صورت بروز اين     . الكتريكي آن وجود داشته باشد    
 در  ECU و ولتاژ تغذيـه      باطرياشكال، قبل از هر كاري ولتاژ       

در حالت سوئيچ بسته    تغذيه ثانويه را    نيز  يچ باز و    ئحاالت سو 
 .چك كنيد

 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هنخا
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
اين . س را بخوانيد مشخص شده ترمينال باكهاي خانهولتاژ بين 

يچ و روشن بودن چراغ اخطار ئولتاژ در حالت باز بودن سو
سيستم انژكتور، بايد حدود صفر ولت و در حالت خاموش بودن 

به غير از حالت ( باشد باطريچراغ مذكور بايد برابر با ولتاژ 
 ) موتورECU ويسارسال پاسخ از 

نوي تست ياب را به خودرو متصل كرده و وارد م دستگاه عيب
يچ بسته، مدار تغذيه ثانويه را تست ئ شويد و در حالت سوعملگرها

 . ثانيه صفر ولت شود۵/۰اين ولتاژ بايد به مدت . كنيد

مسير 
ارتباطي 

ECU 
موتور و 

CPH 

 جدا شده

 از ۱۹
كانكتور 

ه زرد راه۲۶
 رنگ
 و
 از ۱۳

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي رنگ

به نقشه 
الكتريكي 
منطبق با 
 تيپ موتور
مراجعه 
 اهم متر: گيري ابزار اندازه .كنيد

 و عدم قطعي CPH موتور و ECUاز سالمت سيمهاي مسير بين 
ه باشيد كه در ضمن توجه داشت. يا اتصالي در آنها مطمئن شويد

ه زرد رنگ و برق مثبت راه۲۶ از كانكتور ۱۹چراغ اخطار بين پاية 
 .قرار دارد

 
، ممكـن اسـت از مسـير ارتبـاطي          با توجه به تيپ موتور     :تذكر

ECU   و CPH     صفحه در موتور واقع براي كنترل چراغ اخطار 
 .پشت آمپر استفاده شود

 در   در صـورت بـروز اشـكال       عيـب الزم به ذكر است كه ايـن        
. توانـد ظـاهر شـود    يچ نيـز مـي  ئارسال اطالعات باز شدن سـو  

مراجعـه  ۳بـه بخـش     . (بنابراين مسير مذكور را نيز كنترل كنيد      
 )كنيد
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 CPH ـ قتضدسر سيستم ۱۴

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 Engine)  موتورECUاشكال در قفل شدن : 3 عيبكد . ۴-۲

ECU locking problem) 
• ECU     موتور، فرمـان CPH            را بـا يـك پيغـام خطـا پاسـخ 

 .دهد مي

ECU    يـا قفـل   (دهـد   شـرايط زيـر تغييـر حالـت مـي      موتور در
 :شود شود و يا از حالت قفل خارج مي مي

 با هر بار باز شدن سوئيچ •

 مبنـي بـر قفـل شـدن يـا         CPHبا هر بار دريافت فرمان از        •
 خارج شدن از حالت قفل

 نشود و يا آن CPH موتور، متوجه فرمان ECUدر صورتيكه  
 .شود را نپذيرد، اين عيب ظاهر مي

 موقعيت
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
هاي مشخص شده ترمينال باكس را   خانهاژ ولت

 در حال CPHاين ولتاژ به جز در زماني كه . بخوانيد
ج شدن از قفل براي رارسال فرمان قفل شدن يا خا

ECUباشدباطريباشد، بايد برابر با ولتاژ   موتور مي . 
ياب را به خودرو متصل كنيد و در منوي  دستگاه عيب

 The)موتور  ECUتست محركها، گزينه سريال 

engine ECU serial line)به مدت .  را انتخاب كنيد
ولت ۳ترمينال باكس بايد حدود ۶ خانهثانيه ولتاژ ۵/۰

 .شود

مسير ارتباطي 
ECU موتور 
 CPHو 

 جدا شده

 از كانكتور ۶
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ

به نقشه الكتريكي 
منطبق با سيستم 

تيپ موتور  مورد 
 .مراجعه كنيد

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
از سالمت سيمها و عدم وجود اتصالي و قطعي در 

 . مطمئن شويدCPH موتور و ECUمسير ارتباطي 
 
 ECUذكور در زمـان خـارج شـدن         در صورتيكه اشكال م    •

 ECUموتور از حالت قفل ظاهر شود، ارتباط مناسب بـين           
 . را چك كنيدCPHموتور و 

 موتـور ظـاهر     ECUدر صورتيكه اشكال در زمان معرفي        •
 نــو بــوده و بــا سيســتم ECUشــود، مطمــئن شــويد كــه 

 . خودرو مطابقت داردضدسرقت

سيسـتم   موتـور يـا يكـي از قطعـات      ECUدر صورتيكه   : تذكر
CPH ،متعلق به خودرو ديگر باشند ECUشود  قفل مي. 

 :اشكال در آنتن:  4 عيبكد . ۵-۲
و ) آنـالوگ مـدول   (در صورت بروز اين اشكال، مطابقت آنـتن         

CPH   مراجعه  ۴-۱-۱در غير اينصورت به بخش      .  را چك كنيد 
 .كنيد
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 CPH ۱۵ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 disconnected(جدا شـدن اتصـال آنـتن    : 5 عيبكد . ۶-۲

analogue module( 
CPH، كند مي مناسبي از آنتن دريافت نپاسخ. 

 .اتصال صحيح كانكتور و موقعيت نصب آنتن را چك كنيد

موقعيت قطعه
وضعيت 

ECUكانكتور 

 ترمينال هاي خانه
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل
 از كانكتور ۱۲-۲۱
  زرد رنگراهه۲۶

۱-۵ 
 متر ولت: گيري ابزار اندازه

 . برابر باشدباطريژ خوانده شده بايد با ولتاژ ولتا
 تغذيه آنتن

 ۱۲ ۵ جدا شده
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 و آنتن CPH مسير بين در  و اتصاليعدم وجود قطعي
 .را چك كنيد

 متصل
 از كانكتور ۲۱-۲۳
 ۴-۱ ه زرد رنگراه۲۶

 متر تول: گيري ابزار اندازه
.  ولت باشد۲/۱۱اين ولتاژ در حالت عادي بايد حدود 

ولت تغيير ۱۱ تا ۸يچ، اين ولتاژ بين ئدر زمان بستن سو
 ساعت .كند مي

 ۴ ۲۳ جدا شده
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 و آنتن CPHعدم وجود قطعي و اتصالي در مسير بين 
 .را چك كنيد

 متصل
 از كانكتور ۲۱-۸
 راهه زرد رنگ۲۶

۱-۳ 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
.  ولت باشد۱/۱۰اين ولتاژ در حالت عادي بايد حدود 
 ولت ۱/۱۰ تا ۹/۹در زمان بستن سوئيچ، اين ولتاژ بين 

ارتباط بين  .كند تغيير مي
CPHو آنتن  

 ۳ ۸ جدا شده
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 و آنتن CPHعدم وجود قطعي و اتصالي در مسير بين 
 .را چك كنيد

 
ــد . ۷-۲ ــدم شناســايي  :  6 عيــبك ــدع  Key not( كلي

recognised(  

 ۲يچ اصـلي شـامل      ئدر داخل سو  شده  قطعه الكترونيكي نصب    
 :باشد كد مينوع 
 كد شناسايي ثابت •

 كه با هر بار بـاز شـدن سـوئيچ تغييـر       كد شناسايي متغير   •
 .كند مي

ــت  . ۱-۷-۲ ــايي ثابـ ــد شناسـ ــاز كـ ــر مجـ  Inralid(غيـ

identification code( 
 : نشناسد را شناسايي كليد اين كدCPHدر صورتيكه 

 ، مـورد اسـتفاده    كليـد قبل از هر كاري مطمـئن شـويد كـه            •
 .باشد متعلق به همان خودرو مي

يـاب بـه       كليد را مجدداً توسط دسـتگاه عيـب        اينصورتدر   •
 .خودرو معرفي كنيد
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۱۶

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

شـود     دريافت نمـي   CPHكد شناسايي ثابت توسط     . ۲-۷-۲
(Identification code not received) 

CPHشناسد يد را نمي كد شناسايي كل. 
 در  جامانـدن كليـد   اين كد فقط براي فعال كردن آالرم صـوتي          

بنـابراين در صـورت عـدم    . يچ بسـته كـاربرد دارد     ئحالت سـو  
يچ خراب است و بايد تعـويض       ئوجود اشكال در كد متغير، سو     

 .شود
 در مغـزي آن قـرار داشـته         كليد گاهي اوقات بدون اينكه      :تذكر

در . شـود   ميده شروع به آالرم زدن      باشد، با باز شدن در رانن     
 .شرايطي به اين مسئله توجه نكنيدچنين 

 
ــاز  . ۳-۷-۲ ــر غيرمجــــ ــايي متغيــــ ــد شناســــ  كــــ
)Invalid authentication code( 

در اين حالت، يا كليد براي خودرو معرفي نشـده اسـت كـه در               
، يـا . ياب آنـرا معرفـي كـرد        اينصورت بايد توسط دستگاه عيب    

 .يد تعويض شودكليد خراب است و با
، هـم بايـد     ها الزم به يادآوري است كه براي معرفي كليد        :تذكر

كد كليد ثبت شده بر روي كارت مخصوص كه همراه خـودرو            
شود، و هم تمـام كليـدهاي خـودرو           به مشتري تحويل داده مي    

 .در دسترس باشند
 در صورتيكه هنگام معرفي كليدها حداقل، يكي از كليدها          :تذكر

مل تعريف متوقف شـده و مجـدداً بايـد از ابتـدا             خراب باشد، ع  
 .تمام كليدهاي سالم را معرفي نمود

شـود     دريافت نمي  CPHكد شناسايي متغير توسط     . ۴-۷-۲
)Authentication code not recived( 

در اينصورت نيز يا كليد براي خودرو معرفي نشده است و يـا             
 .باشد خراب مي

-non( نيسـت    منطبـق  ركنتـرل از راه دو    :  7عيـب   كد  . ۸-۲

synchronised remote control( 
اي كـه    از محدوده  ، خارج هاي ريموت كنترل    در صورتيكه دكمه  

توسط خودرو قابل دريافت باشد، فشرده شوند، در اينصورت         

 منطبـق بـراي   . شـود    خـارج مـي    انطباقريموت كنترل از حالت     
 : آن مراحل زير را انجام دهيد مجددكردن

 .نيديچ را باز كئسو •

 .فشار دهيديكي از كليدهاي ريموت كنترل را  •

 Remote( ريمـوت كنتـرل   باطريخرابي :  8 عيبكد . ۹-۲

control battery has run out( 
، چـراغ اخطـار بـاز بـودن درهـا          باطريدر صورت خرابي اين     

 ريمـوت كنتـرل را   باطريزند كه در اينصورت بايد  چشمك مي 
 .تعويض كرد

 بـــــي ريمـــــوت كنتـــــرلخرا : 9 عيـــــبكـــــد . ۱۰-۲
)Faulty remote control( 

 انطبـاق  سالم و ريمـوت كنتـرل از حالـت           باطريدر صورتيكه   
خارج نشـده باشـد، خرابـي از ريمـوت كنتـرل اسـت كـه بايـد                  

 .تعويض شود
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 CPH ۱۷ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 نادرست مجموعه قفـل در سـمت        عملكرد: 10 عيبكد  . ۱۱-۲

 Passenger's door locking button not(شــاگرد 

locking( 
در صورت بروز اين اشكال، با فشردن دكمه قفل كننـده درهـا             
روي ريموت كنترل، دكمه قفل تمام درهـا ابتـدا پـايين رفتـه و               

توانـد بـه دليـل عملكـرد          اين اشكال مـي   . پرند  دوباره به باال مي   
 مبنـي بـر     سرنشـين يچ ال دري در سـمت       ئنادرست ميكروسـو  

 .در مذكور باشدارسال اشتباه اطالعات باز بودن 

 

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 ترمينال باكس
 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : شرح زير باشداين ولتاژ در حاالت مختلف بايد به

 صفر ولت: كن در پايين دكمه قفل
 :كن در باال دكمه قفل

 ولت۹: درها بسته
 ولت۵/۲: درها باز
 ولت۲: درها قفل

مجموعه قفل در 
سمت جلو 

 سرنشين
(6207) 

 جدا شده

 از كانكتور ۵
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 و

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ
 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 در حاالت مختلف بايد به شرح زير ها خانهمقاومت 

 :باشد
 صفر اهم: كن در پايين دكمه قفل
 نامحدود: كن در باال دكمه قفل

 

 نادرست مجموعه قفـل در سـمت        عملكرد: 11 عيبكد  . ۱۲-۲
 )Driver's door locking button not locking(راننده 

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 ترمينال باكس
 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 متر تول: گيري ابزار اندازه
 :اين ولتاژ در حاالت مختلف بايد به شرح زير باشد

 صفر ولت: دكمه قفل كن در پايين
 :دكمه قفل كن در باال

 ولت۹: درها بسته
 ولت۵/۲: درها باز
 ولت۲: درها قفل

مجموعه قفل در 
سمت راننده 

(6202) 

 جدا شده

 از كانكتور ۱۸
 زرد راهه۲۶

 رنگ
 

كانكتور   از۱۳
 راهه۱۵

 رنگ مشكي
 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
در حالت مختلف بايد به شرح زير ها  هخانمقاومت 

 :باشد
 صفر اهم: دكمه قفل كن در پايين
 نامحدود: دكمه قفل كن در باال
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۱۸

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 Dead(عمل نكردن سيستم قفل ثانويه :  12 عيبكد . ۱۳-۲

locking(دليل باز بودن درب عقب سمت راست  به 
)Deadlocking not possible; rear RH door open( 

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  پايه

 ترمينال باكس
 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :اين ولتاژ در حاالت مختلف بايد به شرح زير باشد

 صفر ولت: ايينپدر عقب سمت راست دكمه قفل كن 
 :باالدر عقب سمت راست دكمه قفل كن 

 ولت۹: بستهدرها 
 ولت۵/۲: درها باز
 ولت۲: درها قفل

مجموعه قفل 
در عقب سمت 

 راست

 شده جدا

 از كانكتور ۱۴
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ
 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 صفر اهم: پاييندر دكمه قفل كن 

 نامحدود: باالدر دكمه قفل كن 
 

 Dead(عمل نكردن سيستم قفل ثانويه :  13 عيبكد . ۱۴-۲

locking (      بـــه دليـــل بـــاز بـــودن در عقـــب ســـمت
 Deadlocking not possible; read LH door(چـپ 

open() در صورت نصب بر روي خودرو( 

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 ترمينال باكس
 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 رمت ولت: گيري ابزار اندازه
 :اين ولتاژ در حاالت مختلف بايد به شرح زير باشد

 صفر ولت: پاييندر عقب سمت چپ دكمه قفل كن 
 :باالدر عقب سمت چپ دكمه قفل كن 

 ولت۹: درها بسته
  ولت۵/۲: درها باز

 ولت۲: درها قفل

مجموعه قفل 
در عقب سمت 

 چپ

 جدا شده

 از كانكتور ۲
ه زرد راه۱۶

 رنگ
 

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ
 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 صفر اهم: پاييندر فل كن دكمه ق

 نامحدود: دكمه قفل كن در باال
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 CPH ۱۹ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

ــد . ۱۵-۲ ــبك ــا    : 14 عي ــاط ب ــراري ارتب ــدم برق ــر ع آژي
)Dialogue with the alarm siren not possible( 
 )در صورت نصب بر روي خودرو(

 . مراجعه نماييد۶-۱-۲به بخش 
 

  تستهاي الكتريكي-۳
 :CPH ايه ه ولتاژ تغذي.۱-۳

 هموقعيت قطع
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه ترمينال باكس

تغذيه  دائم 
CPH 

 از كانكتور ۴-۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ
 F25فيوز 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 .ولت باشد۱۲اين ولتاژ بايد 

تغذيه دائم 
خروجيهاي 

CPH 

 متصل
 از كانكتور ۱-۱۳

ه مشكي راه۱۵
 رنگ

 F15فيوز 
 متر ولت: گيري  اندازهابزار

 .ولت باشد۱۲اين ولتاژ بايد 

 
يچ ئاطالعات سو (يچ  ئسوباز شدن   ولتاژ مثبت بعد از     . ۲-۳

 ):باز

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 متصل ---
 از كانكتور ۵-۱۳

 مشكي راهه۱۵
 رنگ

 F2فيوز 
 متر لتو: گيري ابزار اندازه

.ولت باشد۱۶يچ باز، اين ولتاژ بايد ئدر حالت سو

 

  سيستم تشخيص كليد مجاز-۴
 :تست قطعات. ۱-۴
 :يچئآنتن دور مغزي سو. ۱-۱-۴

 بــا CPH آنــتن خــودرو زانتيــا مجهــز بــه تســت بــراي :تــذكر
 C.1234 از دســته ســيم  SIEMENS و VALEOماركهــاي 

 .استفاده نماييد
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۲۰

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
ور كانكت

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 از ۱۲-۲۱
كانكتور 

ه زرد راه۲۶
 رنگ

 از ۱-۵
كانكتور 

ه مشكي راه۶
 رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
اين ولتاژ . مثبت آنرا بخوانيدتغذيه ، ولتاژ ECUبر حسب نوع 

 . باشدباطرير ولتاژ بايد براب

 --- --- جدا شده
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 و ۵ و ۱۲هاي  عدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير پايه
 . را تست كنيد۱ و ۲۱هاي  همچنين پايه

 متصل

 از ۲۱-۲۳
كانكتور 

ه زرد راه۲۶
 رنگ

 از ۱-۴
كانكتور 

ه مشكي راه۶
 رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
هاي  خانهولتاژ . يچ را ببنديدئ را باز كرده و سودر راننده
 ولت ۵/۱۱تا ۷يچ بين ئثانيه پس از بستن سو۱۰مذكور تا 

 .كند تغيير مي

 ۴ ۲۳ جدا شده
 اهم متر: گيري ابزار اندازه

 و ۴هاي  عدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير ارتباطي پايه
 . را تست كنيد۲۳

 متصل

 از ۲۱-۸
كانكتور 

 ه زردراه۲۶
 رنگ

۱-۳ 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 هاي خانهولتاژ . يچ را ببنديدئدر راننده را باز كرده و سو

ولت ۱/۱۰ تا ۹/۹يچ بين ئثانيه پس از بستن سو۱۰مذكور تا 
 .كند تغيير مي

 )گيرنده (آنتن
ر مغزي ود
يچ اصلي ئسو

(8220) 

 ۳ ۸ جدا شده
 اهم متر: گيري ابزار اندازه

 CPHعدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير ارتباطي آنتن و 
 .ت كنيدرا تس
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 CPH ۲۱ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 :جاماندن كليد در مغزي سوئيچآالرم صوتي . ۲-۱-۴

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

   متصل
 ياب دستگاه عيب: ابزار

 شده و آالرم صوتي كليد را انتخاب عملگرهاوارد منوي تست 
 .ل شودآالرم بايد فعا. كنيد

 جدا شده
از كانكتور  ۷

 راهه۱۵
 مشكي رنگ

 از ۲۶
كانكتور 

ه آبي راه۲۶
 رنگ

 ترمينال ۷ خانه. اتصال آالرم و سيمهاي مربوطه را چك كنيد
در . آالرم بايد بطور پيوسته فعال شود. باكس را بدنه كنيد

 ۲۶ و ۷غير اينصورت، عدم وجود قطعي يا اتصالي بين پايه 
آالرم صوتي  . را تست كنيد)مشخص شده در جدول(

(0004) 

 متصل

 از ۱۳-۷
كانكتور 

 راهه۱۵
 مشكي رنگ

 از ۷-۲۶
كانكتور 

ه آبي راه۲۶
 رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
.  باشدباطري بايد برابر با ولتاژ ها خانهدر حالت عادي، ولتاژ 

اين ولتاژ بايد . يچ را باز كرده و در راننده را نيز باز كنيدئسو
ثانيه آالرم صوتي ۱۰به مدت . يديچ را ببندئسو. صفر باشد

 .شود فعال مي
بايست برابر با ولتاژ  ها مي هنگاميكه آالرم قطع شد، ولتاژ خانه

 .ولتاژ بايد صفر شود. سوئيچ را ببنديد. باطري باشد
 
 

 : در رانندهبودنيچ تشخيص باز ئميكرو سو. ۳-۱-۴

موقعيت قطعه
وضعيت 

ECUكانكتور 

هاي  پايه
ترمينال باكس

االت اتص
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 صفر ولت: در راننده باز

 :در راننده بسته
 ولت۹: ساير درها بسته
 ولت۵/۲: ساير درها باز
 ولت۲: درها قفل

ميكروسوئيچ 
در سمت 

(6202)راننده 

 جدا شده

 از كانكتور ۱
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۲

 رنگ

 از ۴-۶
راهه ۹كانكتور 

 اي رنگ قهوه
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 كيلواهم۱۰ از بيشترمقاومت : در راننده باز
 كيلواهم۱۰مقاومت كمتر از :  بستهدر راننده
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۲۲

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 يابي جداول عيب. ۲-۴
 :شود موتور روشن نمي. ۱-۲-۴

 راه حل نشانه عيب

 حالت اول
موتور با هيچكدام از كليدها 

 .دشو روشن نمي
 .مراجعه كنيد۱به جدول 

 حالت دوم
موتور به غير از يكي از 
كليدها، با بقيه روشن 

 .شود مي

 .ياب آنرا معرفي كنيد با دستگاه عيب: كليد معرفي نشده است
كليد را تعويض كرده و تمام كليدها را مجدداً : كليد خراب است

 .معرفي كنيد
 
 ۱جدول . ۲-۲-۴

 اتظمالح نتيجه اقدامات الزم
يچ بسته، به ئدر حالت سو

ثانيه آالرم صوتي ۱۰مدت 
 .شود جاماندن كليد فعال مي

بنا براين . دهد  را به درستي تشخيص ميكليد كد CPHسيستم 
 ۱ . برويد۲به مرحله 

. در راننده را باز كنيد
يچ را باز كرده و ئسو

 را از كليد. سپس ببنديد
داخل مغزي خارج 

 . مراجعه كنيد۲ جدول به :در غير اينصورت .نكنيد

 كليد به المپ هشدار دهنده
 .شود ميثانيه روشن ۱مدت 

 مقدار بنزين داخل باك و مشكالت مكانيكي موتور را چك كنيد

 .يچ را باز كنيدئسو ۲

 كليد به المپ هشدار دهنده
و با فركانس ثانيه ۳۰مدت 

 ثانيه۵/۰هرتز تقريباً هر ۵/۲
زند و طي  يكبار چشمك مي

ان، آالرم صوتي نيز اين زم
 .شود فعال مي

  برويد۳به مرحله 

ولتاژ، مقداري افت پيدا 
  برويد۴به مرحله  .كند مي

۳ 

عدم وجود قطعي يا 
اتصالي در سيمهاي 

CE و CS را تست 
يچ را باز ئسو. كنيد

 CEكرده و ولتاژ سيم 
 .را بخوانيد

 . موتور را چك كنيدECUولتاژ تغذيه  :در غير اينصورت

 .شود پذيرفته نميكد كليد 
 قبالً بر روي خودرو ديگر نصب نشده CPHمطمئن شويد كه 

 .باشد

۴ 

ECU موتور را پس از 
وارد كردن كد كليد 

. معرفي كنيد
(Initialisation) 

 معرفي .كد كليد صحيح است
ECU شود يا  كامل مي

معرفي قطع شده يا ارتباط 
 .وجود ندارد

 خودرو ديگر نصب نشده ي رو قبالً برECUمطمئن شويد كه 
 .بوده استباشد و همچنين مراحل معرفي آن صحيح 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

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


 CPH ۲۳ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 :تذكر
 موتـور اسـت     ECUورودي  اي    رشته همان سيم    CEسيم   •

ه زرد رنــگ راهــ۲۶ از كــانكتور ۱۹ پايــة  وECUبــين كــه 
 .واقع شده است CPHمتعلق به 

 ECUخروجــي ســريال اي  رشــته همــان ســيم CSســيم  •
ه راهـ ۲۶ از كـانكتور     ۶ پايـة     و ECUبـين   موتور است كـه     

 .واقع شده است CPHزرد رنگ متعلق به 

 :(Initialisation) موتور ECU صحيحبررسي معرفي . ۳-۲-۴
 :قبل از هر كاري، موارد زير را انجام دهيد

 .در راننده را باز كنيد •

 .يچ را ببنديدئسو •

 .ياب را از خودرو جدا كنيد كانكتور دستگاه عيب •

 .نيد ثانيه صبر ك۱۰ •

بايسـت    المپ هشـدار دهنـده كليـد مـي        . سوئيچ را باز كنيد    •
 .ثانيه روشن شود۱براي حدود 

 كليد  المپ هشدار دهنده  . يچ را بسته و مجدداً باز كنيد      ئسو •
ــراي حــدود   صــفحهدر  ــور مختصــر و ب ــر بط  پشــت آمپ
 .ثانيه بايد روشن شود۵/۰

المـپ  يچ،  ئ در صورتيكه در هـر دو بـار بـاز شـدن سـو              :تذكر
ثانيـه  ۵/۰ كليـد بطـور مختصـر و بـراي حـدود              دهنـده  هشدار

 موتـور   ECUشود كه عمل معرفـي        روشن شود، مشخص مي   
 .به درستي انجام نشده است

يـاب     توسط دستگاه عيـب     ميتوان  موتور را  ECUنحوة معرفي   
الزم به ذكر اسـت كـه       .  خواندن پارامترها چك كرد     از طريق  و

سـتم انژكتـور     سي المپ هشدار دهنده  در صورت روشن بودن     
. ها تغيير كننـد پارامتر پشت آمپر ممكن است بعضي    صفحهدر  

، در حالــت "No reply"بنــابراين در صــورت مشــاهده پيغــام 
 . ارتباط برقرار كنيدECUيچ بسته با ئسو

 
 ۲جدول. ۴-۲-۴

 مالحظات نتيجه اقدامات الزم

۱ 
يچ را باز ئسو. در راننده را باز كنيد
يچ را از ئسو. كرده و سپس ببنديد

 .داخل مغزي خارج نكنيد
  برويد۲به مرحله  آالرم صوتي فعال نيست

 برويد۳به مرحله  .كند آالرم صوتي به درستي عمل مي
 .عملكرد آالرم صوتي را چك كنيد ۲

 .آالرم خراب است
قطعه را تعمير يا تعويض نموده و به 

 .برگرديد۱مرحله 
 .برويد۴به مرحله  .كند قطعه به درستي عمل مي

۳ 
يچ وضعيت در ئعملكرد ميكروسو

 .قطعه خراب است .را چك كنيدراننده 
قطعه را تعمير يا تعويض نموده و به 

 . برگرديد۱مرحله 
 . برويد۵به مرحله  .كند قطعه به درستي عمل مي

۴ 
يچ را چك ئآنتن دور مغزي سو

 .قطعه خراب است .كنيد
قطعه را تعمير يا تعويض نموده و به 

 . برگرديد۱رحله م

 .شود پذيرفته نميكد كليد 
 قبال بر روي CPHمطمئن شويد كه 

 .خودرو ديگر نصب نشده باشد
 .كليدها را معرفي كنيد ۵

كد كليد صحيح است ولي معرفي كليد 
 .شود به درستي انجام نمي

يچ خراب ئآنتن دور مغزي سو  ياكليد
 .است
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۲۴

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 :(Dead locking) و قفل ثانويه درها سيستم قفل -۵
 تست قطعات. ۱-۵
 هاي قفل كننده درهاي جلو دكمه. ۱-۱-۵

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  خانه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 صفر ولت: دكمه قفل پايين

 :دكمه قفل باال
 ولت۹: درها بسته
 ولت۵/۲: درها باز

 ولت۲: تمام درها قفل

 دكمه قفل كن
در راننده 
(6202) 

 جدا شده

 از ۱۸
كانكتور 

ه زرد راه۲۶
 رنگ
 و
 از ۱۳

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي رنگ

 از كانكتور ۳
زرد  راهه۹

 رنگ
 و

 از كانكتور ۴
 راهه۹
 اي رنگ قهوه

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 مقاومت صفر اهم: دكمه قفل پايين
 دودنامحمقاومت : دكمه قفل باال

 متصل

 از كانكتور ۳
راهه ۹
 اي رنگ قهوه

 و 
 از كانكتور ۴

راهه ۹
 اي رنگ قهوه

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 صفر ولت:  پايين،دكمه قفل

 : باال،دكمه قفل
 ولت۹: درها بسته

 ولت۵/۲: ها بازدر
 ولت۲: تمام درها قفل

كن  دكمه قفل
در جلو 

 سمت راست
(6207) 

 جدا شده

 از كانكتور ۵
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 و
 از ۱۳

كانكتور 
ه راه۱۵

  مشكي رنگ
 اهم متر: گيري ابزار اندازه

 مقاومت صفر اهم:  پايين،دكمه قفل
 نامحدودمقاومت :  باال،دكمه قفل
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 CPH ۲۵ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
فقـط  (يچ باز كردن قفلها به وسيله كليد        ئميكرو سو . ۲-۱-۵
 )اي خودروهاي مجهز به قفل ثانويهبر

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ولتاژ بين . رار دهيدكليد را در وضعيت قفل ق

ولت و بين ۵/۱ بايد كمتر از ۱۳ و ۱۷هاي  هخان
 .ولت باشد۱۰ بايد بيشتر از ۱۳ و ۴هاي  هخان

، هر دو ولتاژ فوق بايد بيشتر از در وضعيت ديگر
 .ولت باشند۱۰

مجموعه قفلهاي 
جلو چپ درهاي 

 و راست
 و (6202)

(6207) 

 جدا شده

 :حالت قفل
 از كانكتور ۱۷
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 و

از كانكتور ۱۳
 مشكي راهه۱۵

 رنگ

 از كانكتور ۴-۹
اي  ه قهوهراه۹

 رنگ
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 مقاومت صفر اهم: كليد در وضعيت قفل
 نامحدودمقاومت : كليد در ساير وضعيتها

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ولتاژ بين . كليد را در وضعيت باز كردن قرار دهيد

ولت و بين ۱۰ بايد بيشتر از ۱۷ و ۱۳ هاي خانه
 . ولت باشد۵/۱ بايد كمتر از ۱۳ و ۴ هاي خانه

، هر دو ولتاژ فوق بايد بيشتر از در وضعيت ديگر
 .ولت باشند۱۰

مجموعه قفلهاي 
جلو چپ درهاي 

 و راست
 و (6202)

(6207) 

 جدا شده

 :حالت باز
 از كانكتور ۴

ه زرد راه۲۶
 رنگ
 و

 از كانكتور ۱۳
 مشكي راهه ۱۵

 رنگ

 از كانكتور ۴-۵
اي  ه قهوهراه۹

 رنگ
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 مقاومت صفر اهم: كليد در وضعيت باز كردن
 نامحدودمقاومت : كليد در ساير وضعيتها
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 CPH ـ ضدسرقت ستمسي ۲۶

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 :محرك قفلها. ۳-۱-۵

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ثانيه ولتاژ بين ۷/۰در زمان صدور فرمان باز شدن قفل، به مدت 

خارج از اين زمان، ولتاژ . شود ولت مي۱۲ حدود ۱۳ و ۸هاي  پايه
 .باشد مذكور صفر ولت مي

 جدا شده

 :حالت باز
 از ۸-۱۴

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي رنگ

 :درهاي جلو
 از ۲ و ۴

كانكتور 
 راهه۹
 اي رنگ قهوه

 
: درهاي عقب

 از ۵ و ۳
كانكتور 

ه راه۵
 اي رنگ قهوه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
در حالتي . عدم وجود قطعي يا اتصال به بدنه سيمها را چك كنيد

كه همة محركها به كانكتورشان متصل هستند، مقاومت بايد از 
 .اهم بيشترباشد۵/۰

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ثانيه ولتاژ بين ۵/۰در زمان صدور فرمان قفل شدن، به مدت 

ج از اين زمان، رخا. شود ولت مي۱۲ حدود ۱۳ و ۱۴هاي  پايه
 .باشد ولتاژ مذكر صفر ولت مي

محركهاي 
  ،هاقفل در

صندوق عقب 
و در باك 
(6202 - 
6207 - 
6212 - 
6217 - 
6260) 

 جدا شده

 :حالت قفل
 از ۸-۱۴

كانكتور 
 راهه۱۵

 مشكي رنگ

 :درهاي جلو
 از ۷و۴

كانكتور 
ه راه۹
 اي رنگ قهوه

 
 :درهاي عقب

 از ۴و ۳ 
ر كانكتو

ه راه۵
 اي رنگ قهوه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
در حالتي . ها را چك كنيدعدم وجود قطعي يا اتصال به بدنه سيم

كه همة محركها به كانكتورشان متصل هستند، مقاومت بايد از 
 .اهم بيشتر باشد۵/۰

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ثانيه ولتاژ بين ۵/۰در زمان صدور فرمان قفل ثانويه، به مدت 

 ولت ۱۲ حدود ۸ و ۱۴هاي   و همچنين بين پايه۸ و ۱۱هاي  پايه
محركهاي  .باشند خارج از اين زمان، ولتاژهاي فوق صفر ولت مي. شود مي

 قفل ثانويه
(6202 - 
6207 - 
6212 - 
 جدا شده (6217

 :قفل ثانويه
 از ۱۱ و ۸

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي رنگ

 :درهاي جلو
 از ۸ و ۴

كانكتور 
 راهه۹
 اي رنگ قهوه

 
 :عقبدرهاي 

 از ۳ و ۲
كانكتور 

ه راه۵
 اي رنگ قهوه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
در حالتي . عدم وجود قطعي يا اتصال به بدنه سيمها را چك كنيد

كه همة محركها به كانكتورشان متصل هستند، مقاومت بايد از 
 . اهم بيشتر باشد۵/۰
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 CPH ۲۷ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 :يابي  عيب-۲-۵

 را هم بـا اسـتفاده از ريمـوت          قفلسيستم  . تمام درها را ببنديد   
 امتحـان كـرده و   ي جلـو  درهـا قفـل كنترل و هم با اسـتفاده از      

 .سپس به بخش مربوطه مراجعه كنيد
 :شود به وسيلة كليدها، قفل شدن انجام نمي. ۱-۲-۵

 راه حل نشانه عيب

 حالت اول
قفل شدن درها، تنها از طريق يكي از 

 گيرد درهاي جلو صورت مي
 . مراجعه كنيد۵-۱-۲به بخش 

 حالت دوم
قفل شدن درها، از طريق درهاي جلو 

 گيرد ميصورت ن

).  مراجعه كنيد۵-۱-۱به بخش (ميكروسوئيچ درهاي جلو را چك كنيد 
محرك ).  مراجعه كنيد۵-۱-۲به بخش (قفل درهاي جلو را چك كنيد 

 ). مراجعه كنيد۱-۵-۳به بخش (ها را چك كنيد  قفل
 

 :شود  قفل شدن انجام نميبه وسيله كنترل از راه دور. ۲-۲-۵

 راه حل نشانه عيب

 حالت اول
كند  سيستم قفل به وسيله كليد عمل مي

ولي به وسيله ريموت كنترل عمل 
 .كند نمي

در غير اينصورت ريموت .  ريموت كنترل را چك كنيدباطريابتدا 
ثانيه ۱۰يچ را باز كرده و حداقل به مدت ئ كنيد يعني سومنطبقكنترل را 

 .فشار دهيدهاي ريموت كنترل را  دكمهيكي از 
 .CPHن اشكال، يا ريموت كنترل خراب است و يا در صورت باقي ماند

 حالت دوم
  وسيستم قفل نه به وسيله ريموت كنترل

 .كند نه به وسيله كليد عمل نمي

 مراجعه ۵-۱-۱هاي درهاي جلو را چك كرده و به بخش  يچئميكرو سو
 . مراجعه كنيد۵-۱-۳محركهاي درها را چك كرده و به بخش . كنيد

 . را چك كنيدCPH مثبت و بدنه و سالمت صحيح بودن مسير تغذيه
 

 ريموت كنترل ضعيف شـده باشـد،   باطري در صورتيكه   :تذكر
) بار در ثانيـه ۱۰(ن درها به سرعت د باز بوالمپ هشدار دهنده 
 .زند يچ چشمك ميئهنگام باز شدن سو

دريافـت   باز و بسته شدن قفلهـا بالفاصـله پـس از             -۳-۲-۵
 :فرمان قفل شدن

ــو  • ــرو س ــ يچئميك ــو اي ه ــاي جل ــد دره ــك كني ــه.  را چ  ب
 . مراجعه نماييد۵-۱-۱بخش 

 مراجعـه   ۵-۱-۲بـه بخـش     .  را چـك كنيـد     قفل درهاي جلو   •
 .نماييد

 . مراجعه نماييد۵-۱-۳به بخش . محرك قفلها را چك كنيد •

 ۵-۱-۴بـه بخـش     . هاي قفـل كـن درهـا را چـك كنيـد             دكمه •
 .مراجعه نماييد
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۲۸

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ) راستبراي خودروهاي فرمان(آژير   عملكرد-۶
 تست قطعات. ۱-۶
۱-۱-۶ .LED 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 قطعه

 مقادير مجاز

   متصل
 را انتخاب نموده عملگرهاياب، منوي تست  توسط دستگاه عيب

 بايد روشن LEDاين .  آژير را انتخاب كنيدLEDو سپس 
 .شود

 جدا شده
ز كانكتور  ا۱۲
ه مشكي راه۱۵

 رنگ

 از كانكتور ۲
 هراه۲

 :در غير اينصورت
در .  بايد روشن شودLED.  را به بدنه متصل كنيد۱۲ خانه

غير اينصورت، عدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير ارتباطي 
 . را تست كنيد۲ و ۱۲هاي  پايه

LED آژير 
(8606) 

 متصل
 از ۱۲ و ۱۳

ه راه۱۵كانكتور 
 مشكي

 از ۲و ۱
كانكتور 

 راهه۲

 متر ولت: گيري بزار اندازها
 آژير را LEDياب،   دستگاه عيبعملگرهاياز منوي تست 

 اين ولتاژ بايد از LEDدر زمان روشن بودن . انتخاب كنيد
ولت ۱۲ ولت و در زمان خاموش بودن آن بايد حدود ۵/۱

 .باشد

 
 آژير. ۲-۱-۶

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 ECUكانكتور 

هاي  خانه
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 قطعه

 مقادير مجاز

   متصل
ياب، آژير را انتخاب   دستگاه عيبعملگرهاياز منوي تست 
 .آژير بايد به مدت كوتاهي فعال شود. كنيد

 جدا شده
 از كانكتور ۱۰
 زرد راهه۲۶

 رنگ

 از كانكتور ۳
 هراه۴

در غير اينصورت از سالم بودن اتصال كانكتور آژير مطمئن 
. آژير بايد به صدا درآيد. به بدنه متصل كنيدرا ۱۰پاية . شويد

در غير اينصورت، عدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير 
آژير  . را تست كنيد۳ و ۱۰هاي  ارتباطي پايه

(8605) 

 متصل

 از كانكتور ۱۰
زرد راهه ۲۶

 از ۱۳رنگ 
 راهه۱۵كانكتور 

 مشكي رنگ

 از ۴-۳
كانكتور 

 راهه۴

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ياب، آژير را انتخاب   دستگاه عيبلگرهايعماز منوي تست 

 .كنيد
ولت و ۵/۱در زمان فعال بودن آژير اين ولتاژ بايد كمتر از 

 .ولت باشد۱۲در زمان غيرفعال آن بايد حدود 
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 CPH ۲۹ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 هاي روي ستون درها سوئيچ. ۳-۱-۶

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 ECUكانكتور 

هاي  خانه
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 قطعه

 مقادير مجاز

 متصل

 از ۶ و ۴
كانكتور 

راهه ۹
 گاي رن قهوه

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :كند  را كنترل مي درهاCPHهنگاميكه 

 ولت۹ ≈مقدار ولتاژ : اگر در بسته باشد
 ولت۱ ≈مقدار ولتاژ : در غير اينصورت

 باشد ولت مي۱مقدار ولتاژ كمتر از : اگر در باز باشد

چ در سوئي
راننده 
(6202) 

سوئيچ در 
سرنشين 
(6207) 

سوئيچ در 
عقب سمت 

راست 
(6217) 
 سمت چپ
(6212) 

 جدا شده

 از ۱ و ۲۱
راهه ۲۶كانكتور 

 زرد رنگ
 از ۳ و ۲۱

راهه ۲۶كانكتور 
 زرد رنگ

 از ۲ و ۲۱
راهه ۲۶كانكتور 

 زرد رنگ
 از ۱۴ و ۲۱

راهه ۲۶ كانكتور
 زرد رنگ

 از ۱ و ۳
كانكتور 

راهه ۵
 اي رنگ قهوه

 ترم اهم: گيري ابزار اندازه
 مقدار مقاومت: اگر در بسته باشد

 باشد كيلو اهم مي۱۰بيشتر از 
 باشد اهم مي۱۰۰مقدار مقاومت كمتر از : اگر در باز باشد

 
 يابي عيب. ۲-۶

علت آخري كه باعث فعال     ۱۵يابي به     با استفاده از دستگاه عيب    
شـدن آژيــر شــده اســت مراجعــه نماييــد و بررســي كنيــد كــه  

 .استكداميك بيشتر رخ داده 
علتي كه بيشـترين دفعـات تكـرار را داشـته اسـت نشـان داده                

 .شود مي
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