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 MP5.2انژكتوري سوخت يابي سيستم  عيب
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 RFV( ۳۷ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 )RFVموتورهاي  در (MP5.2انژكتورهاي سوخت 
 يابي  ابزارهاي عيب-۱
 T-4109 ترمينال باكس. ۱-۱

كنـد كـه مقـادير        راهه اين امكان را فراهم مي     ۵۵ ترمينال باكس 
 گيري شود ولتاژها و مقاومتها اندازه

 (Lexia)يا زيابي لگ  عيبدستگاه. ۲-۱

 :توان در موارد زير استفاده نمود از اين ابزار مي
 خواندن عيوب •
 پاك كردن عيوب •
 گيري پارامترها اندازه •
 )Actuators(تست كردن عملگرها  •
  موتورECUشناسايي  •
 ECUوارد كردن برنامه  •

 

 يابي  جدولهاي عيب-۲
 ليست عيوب. ۱-۲

يــاب خودكــار در   المــپ هشــدار دهنــده سيســتم عيــب:توجــه
 .شود  روشن مي54 و 52 و 42صورت بروز عيبهاي 
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۳۸

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 قطعه مرتبط كد عيب

 (1240)اي هواي ورودي  دمسنسور 13

 (1220)اي آب موتور  دمسنسور 14

 (1316)نسيومتر دريچه گاز پتا 21

 (1225) (Stepper motor)اي  پلهموتور  22

 (1620)سنسور سرعت خودرو  27

 تنظيم اتوماتيك مخلوط سوخت و هوا 31

 (1312)سنسور فشار هواي ورودي  33

 (1215)شير برقي كنيستر  34

 (1313)سنسور دور موتور  41

 (1334 - 1333 - 1332 - 1331)انژكتورها  42

 تنظيم حالت ضد كوبش موتور 43

 (1120)) ضربه(سنسور كوبش  44

 (1350)سنسور اكسيژن  51

 قطع تنظيم مخلوط سوخت و هوا توسط سنسور اكسيژن 52
53 ECU (1320) موتور 

54 ECU (1320) موتور 
 

 موتـور   ECUالزم است پس از انجام هريك از فعاليتهاي زيـر           
 :مجدداً شناسانده شود

 ردن عيوبپاك ك •
 ECUجداكردن و يا تعويض  •

 ريجداكردن و يا تعويض باط •
 ECUتغذيه ) هاي(قطع كردن رله  •

 ECU برنامة (down load)وارد كردن  •

  تنظيم دور آراماي تعويض موتور پله •
 تعويض پتانسيومتر دريچه گاز •

 در يك از موارد فوق منجـر        ECUنقص در مراحل شناساندن     
 :شود به مشكالت زير مي

 موتوركشش  •
 .كند هنگام بازگشت به دور آرام موتور بد كار مي •
 .كند  پس از روشن شدن بد كار ميرموتو •
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 RFV( ۳۹ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جزئي: 13 كد عيب . ۲-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

 .از اهم متر استفاده نماييد
 : جدا شده استECUهنگاميكه 

متر مقاومت سنسور را  با اهم
گيري نموده و برحسب دما با  اندازه

 .نمودار زير مقايسه نماييد
اي  دمسنسور

هواي ورودي 
(1240) 

روي پوسته (
 گاز نصب دريچه

 ECUكانكتور  .)شده است
 .باشد ميمتصل 

۲۷-۲۶ 
دوراهه خاكستري 

 رنگ
 . نماييدمتر استفاده از ولت
 :باشد  متصل ميECUهنگاميكه 

يچ را باز كنيد؛ كانكتور سنسور را سوئ
 .جدا كنيد

گيري  ولتاژ تغذيه سنسور را اندازه
 :نماييد

 .ولت باشد۵در اين حالت ولتاژ بايد 
 

 
 منحني تغييرات مقاومت سنسور برحسب دما
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۰

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جزئي: 14 كد عيب . ۳-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

 :متر استفاده نماييد از اهم
 : جدا شده استECUهنگاميكه 

متر مقاومت سنسور را  ا اهمب
گيري نموده و بر حسب دما با  اندازه

اي آب  دمسنسور .نمودار زير مقايسه نماييد
 (1220)موتور 

در خروجي آب (
سيلندر نصب سر

 )شده است
 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

 .از ولت متر استفاده نماييد دوراهه سبز رنگ ۲۶-۲۵
 :باشد  متصل ميECUهنگاميكه 

 را باز كنيد، كانكتور سنسور را سوئيچ
 .جدا كنيد

گيري  ولتاژ تغذيه سنسور را اندازه
 :نماييد

 .ولت باشد۵در اين حالت ولتاژ بايد 
 

 
 منحني تغييرات مقاومت سنسور برحسب دما
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 RFV( ۴۱ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

  ايراد جزئي :21 كد عيب . ۴-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

۲۶-۱۲ 
 راهه سفيد رنگ سه

 

 .متر استفاده نماييد از ولت
 : باز استسوئيچهنگاميكه 

گيري  ولتاژ تغذيه اين قطعه را اندازه
نماييد؛ اين ولتاژ بايد به شرح زير 

 :باشد
  ولت۵±۵/۰ ≈ولتاژ 

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

 .متر استفاده نماييد از ولت
در شرايط زير مقدار ولتاژ را بررسي 

 :نماييد
 :باشد هنگاميكه پدال گاز آزاد مي •

  ولت۵/۰±۱/۰ ≈ولتاژ 
پدال گاز را به تدريج فشار دهيد،  •

اين ولتاژ نيز به صورت تدريجي 
 .شود زياد مي

هنگاميكه پدال كامالً فشرده شده است 
 .ولت باشد۵/۴مقدار ولتاژ بايد حداقل 

پتانسيومتر دريچه 
 (1316)گاز 

روي پوسته (
دريچه گاز نصب 

 .)شده است

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

۲۶-۲۹ 

 راهه سفيد رنگ سه
 
 

 .متر استفاده نماييد از اهم
مقدار مقاومت را در شرايط زير 

 :بررسي نماييد
 :باشد هنگاميكه پدال گاز آزاد مي •

 R ≈ ۱۱۰۰اهم 

هنگاميكه پدال گاز كامالً فشرده  •
 :شده است

 R ≈ ۲۷۰۰اهم 
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۲

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

  ايراد جزئي :22كد عيب . ۵-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

۱۵-۳۳  

 .متر استفاده نماييد از اهم
 : را انتخاب كنيد"activation"حالت 

 .شود  نشان داده مي83كد 
 :در غير اينصورت

 ۱۵ را بين ترمينالهاي پيچ مقاومت سيم
 :گيري نماييد  اندازه۳۳و 

 R ≈ ۵۳اهم 

 دور اي موتور پله
 (1225)آرام 

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

۲۱-۲۴  
 ۲۱پيچ را بين ترمينالهاي  مقاومت سيم

 :گيري نماييد  اندازه۲۴و 
 R ≈ ۵۳اهم 

 
 ايراد جزئي: 27 كد عيب . ۶-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 قادير تستنحوه و م اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 
 راهه سفيد رنگ سه

 
 

 :متر استفاده نماييد از ولت
ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه 
 .كند كيلومترشمار درست كار مي

 : باز استسوئيچهنگاميكه 
گيري  ولتاژ تغذيه سنسور را اندازه

متر بايد ولتاژي  ين حالت ولتكنيد؛ در ا
) ولت۱۲تقريباً (ري طبرابر با ولتاژ با

 .را نشان دهد

سنسور سرعت 
 (1620)خودرو 

روي گيربكس (
 )نصب شده است

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

۲۶-۹ 
 راهه سفيد رنگ سه

 
 

 .متر استفاده نماييد از ولت
در اين حالت هنگاميكه چرخها 

چرخند ولتاژ خروجي را  مي
 .گيري نماييد اندازه

 ولت ۶ ≈ولتاژ  
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 RFV( ۴۳ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جزئي: 31 كد عيب . ۷-۲

وضعيت كانكتور   قطعهمحل نصب
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

   

در صورت بروز چنين اشكالي، قبل از 
انجام هر كار وجود اشكاالت مربوط 

به ساير قطعات را بررسي نماييد و در 
. صورت وجود آنها را برطرف نماييد

غير اين صورت موارد زير را در 
 :بررسي نماييد

 كيفيت بنزين مورد استفاده •
مسدود (عملكرد شيربرقي كنيستر  •

 )نشده باشد
 فشار سوخت •
نشتي از اگزوز قبل از سنسور  •

 اكسيژن
تا را تست نماييد،  عملگرهاعملكرد  •

كنترل كنيد كه انژكتورها مسدود 
 .نشده باشند

تنظيم اتوماتيك 
مخلوط سوخت و 

 هوا

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

  

 .متر استفاده نماييد اهماز 
كننده سنسور  مقاومت المنت گرم

 :اكسيژن را بررسي نماييد
 اهمR < ۱ >۱۵اهم 
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۴

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جزئي:  33كد عيب . ۸-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

۲۶-۱۲ 
 

 سياه رنگ
 
 
 

 .متر استفاده نماييد از ولت
گيري  ولتاژ تغذيه سنسور را اندازه
ولت ۵نماييد، اين ولتاژ بايد تقريباً 

 .باشد

سنسور فشار 
هواي ورودي 

(1312) 

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

۲۶-۷  

 .متر استفاده نماييد از ولت
هنگاميكه سوئيچ باز است در شرايط 

 :گيري نماييد زير مقادير ولتاژ را اندازه
ادن دستي پمپ وكيوم؛ با حركت د

 :فشار را تغيير دهيد
 :بار ميلي۴۰۰در فشار  •

 )حالت دور آرام(ولت ۴/۱ ≈ولتاژ  
 بار ميل۱۰۰۰در فشار  •

حالت بار كامل (ولت ۵/۴ ≈ولتاژ  
 )موتور
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 RFV( ۴۵ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جزئي: 34 كد عيب . ۹-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست هاتصاالت قطع ترمينال باكس

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

 سياه رنگ ۱۴-۵

حالت . از ولت متر استفاده نماييد
"activation"را انتخاب نماييد : 

 .شود  نمايش داده مي84كد 
اطمينان حاصل كنيد كه اين قطعه 
نسبت به هر ولتاژ اعمالي واكنش 

شيربرقي كنيستر  .دهد نشان مي
(1215) 

 جدا ECUكانكتور 
  .شده است

 سياه رنگ
 

 .متر استفاده نماييد از اهم
 :گيري نماييد  را اندازهRمقدار مقاومت 

 R ≈ ۵۰اهم 

 
 ايراد جزئي: 41 كد عيب . ۱۰-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

۳۰-۱۱ 
 اي رنگ قهوه

 
 

 .متر استفاده نماييد از اهم
 :مقدار مقاومت را بررسي نماييد

 R ≈ ۳۳۰اهم 

  

 :مقادير زير را چك كنيد
ميزان فاصله بين سنسور و فاليويل 

اين . ميليمتر باشد۵/۱ تا ۵/۰بايد بين 
 .باشد فاصله قابل تنظيم نمي

مركز ديسك همچنين ميزان خروج از 
 .باشد متر مي  ميلي۴/۰فاليويل حداكثر 

۳۰-۱۹ 
ه را نسبت به بدنپيچ  عايق بودن سيم 

 R ≈ ∞. بررسي نماييد

سنسور دور موتور 
(1313) 

 جدا ECUكتور كان
 .شده است

۱۱-۱۹  
 بدنه را نسبت بهپيچ  عايق بين سيم

 R ≈ ∞. رسي نماييدرب
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۶

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جدي: 42 كد عيب . ۲-.۱۱

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه رمينال باكست

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

 براي هر انژكتور

 :عملگر آن را فعال كنيد
 .شود  نشان داده مي82كد 

“ كليك”اطمينان حاصل كنيد كه صداي 
در صورت . (شود از آنها شنيده مي

 )سالم بودن آنها

 
 

 سياه رنگ

 .متر استفاده نماييد از اهم
 .گيري نماييد  را اندازهRمقدار مقاومت 

 ,1331)انژكتورها  R ≈ ۱۶اهم 
1332, 1333, 

1334) 

 جدا ECUور كانكت
 .شده است

 

 

همچنين عدم قطعي و عدم اتصال بدنه 
 ۲ و ۱۷سيمها را بين ترمينالهاي 

 :بررسي كنيد
۱۷ :ECUانژكتور  
 )عدد۴(انژكتورها : ۲

 عدم قطعي و عدم اتصال بدنه سيمها
 بررسي ۱ و ۱۳را بين ترمينالهاي 
 :كنيد

 رله دوبل: ۱۳
 )عدد۴(انژكتورها : ۱

 
 ايراد جزئي: 43 كد عيب . ۱۲-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

تنظيم حالت 
 ضدكوبش موتور

   

 :موارد زير را بررسي نماييد
 سوخت مورد استفادهكيفيت  •
 شرايط مكانيكي موتور •
 44در غير اينصورت به كد عيب  •

 .مراجعه نماييد
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 RFV( ۴۷ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جزئي: 44 كد عيب . ۱۳-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

سنسور ضربه 
(1120) 

 جدا ECUكانكتور 
 .نشده است

۸-۲۶ 
 
 

 راهه سبز رنگ سه

 .متر استفاده نماييد از اهم
از بسته بودن سنسور به بلوك سيلندر 

گشتاور سفت . اطمينان حاصل كنيد
 متر. كيلوگرم۲ ± ۵/۰ كردن آن

 .باشد مي
عدم قطعي و عدم اتصال بدنه  •

 ۸ و ۱سيمها را بين ترمينالهاي 
 :بررسي نماييد

 سنسور ضربه: ۱
۸ :ECUانژكتور  

عدم قطعي و عدم اتصال بدنه  •
 ۲۶ و ۲سيمها را بين ترمينالهاي 
 :بررسي نماييد

 سنسور ضربه: ۲
۲۶ :ECUانژكتور  

عدم اتصال بدنه سيمها را بين  •
 : بررسي نماييد۲۶ و ۸ترمينالهاي 

∞ ≈ R 
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۸

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جزئي: 51 كد عيب . ۱۴-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه باكسترمينال 

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

۱۰-۱۹ 
۲۸-۱۹ 

 

در جعبه فيوز ( را F11ابتدا فيوز 
BB10چك كنيد)  زير درب موتور. 

 .متر استفاده نماييد از اهم
عدم قطعي سيمها را بين  •

 :ررسي نماييد ب۳ و ۱۰ترمينالهاي 
۱۰ :ECUانژكتور  
 سنسور اكسيژن: ۳

عدم قطعي سيمها را بين  •
 : بررسي نماييد۴ و ۲۸ترمينالهاي 
۲۸ :ECUانژكتور  
 سنسور اكسيژن: ۴

عدم اتصال بدنه سيمها را نسبت  •
 :به بدنه بررسي نماييد

∞ ≈ R 

سنسور اكسيژن 
(1350) 

روي منيفولد (
اگزوز نصب شده 

 )است

   

 :متر استفاده نماييد از اهم
كن سنسور   گرم المنتميزان مقاومت

 :گيري نماييد ژن را اندازهاكسي
  اهمR < ۱ > ۱۵اهم 
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 RFV( ۴۹ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جدي: 52 كد عيب . ۱۵-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

قطع تنظيم مخلوط 
سوخت و هوا 
توسط سنسور 

 اكسيژن

 ECUكانكتور 
باشد،  متصل مي

 همچنين موتور در
 .باشد حال كار مي

۱۰-۲۸  

 :متر استفاده نماييد از ولت
 :حالت اول

: مخلوط خيلي رقيق است و در نتيجه
  صفر ولت≈ولتاژ  

در اين صورت عدم وجود معايب زير 
 :را چك كنيد

نشتي هوا در منيفولد ورودي و  •
 اگزوز

 فشار سوخت خيلي كم است •
روي انژكتور كربن رسوب كرده  •

 است
 :حالت دوم

:  خيلي غليظ است و در نتيجهمخلوط
 ولت۱ ≈ولتاژ  

در اين صورت عدم وجود معايب زير 
 :را چك كنيد

 نشتي بنزين از انژكتورها •
 فشار سوخت خيلي باال است •

در هر دو حالت اگر كماكان مشكل 
باقي ماند اطمينان حاصل كنيد كه 

بنزين مورد استفاده از انواع بنزينهاي 
 :پيشنهاد شده باشد

 ۹۸ون سرب بنزين بد •
 بنزين سوپر •

 31در غير اينصورت به كد عيب 
 .مراجعه نماييد
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۵۰

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جزئي: 53 كد عيب . ۱۶-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

ECU انژكتور 
(1320) 

 )ولتاژ تغذيه(

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

۱۹-۱۸ 
۱۴-۳۷ 

 
۲-۳۷ 
۱۹-۳۷ 

 

 .متر استفاده نماييد از ولت
را بررسي ) ولتاژ باطري(ولتاژ تغذيه 

 :نماييد
 ولت۱۰ > ولتاژ > ۵/۱۵ولت 

سيستم (در غير اينصورت، مدار شارژ 
 .را بررسي كنيد) دينام

 
 ايراد جدي: 54 كد عيب . ۱۷-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه كسترمينال با

ECU انژكتور 
(1320) 

   

در صورت وجود ساير كدهاي عيوب 
 .ابتدا آنها را برطرف كنيد

 :هنگاميكه موتور در حال كار است
 و اتصال بدنه آن را ECUولتاژ تغذيه 

 .بررسي كنيد
 :در صورت باقي ماندن عيب

ECUكند، آن را تعويض كنيد  كار نمي.
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