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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

دكمه راه اندازي موتور
موقعيت قطعه

)SSB(1- کليد ايست حرکت
FOB 2- جا کليدي

FOB 3- کليد
PDM -4 )واحد توزيع برق)

5- کليد دِر صندوق
RF 6- گيرنده

)ESCL( 7- قفل برقي فرمان

8- آنتن داخلي 1
9- آنتن داخلي 2

10- آنتن داخلي 3
11- دستگيره و آنتن در 

12- آنتن سپر
13- واحد سوئيچ هوشمند

PDM 14- جعبه رله
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

نمودار مدار
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

شرح
نماي كلي سيستم

سيستم داراي توانايي هاي زير است:
تک  دکمه  طريق  از  )ماشين(  دستگاه  و  کاربر  بين  ارتباط   -

مرحله اي براي کليد زني و راه اندازي موتور
 IGN2/ACC/IGN1 کنترل رله هاي خارجي براي پايه هاي -

و استارت بدون استفاده از سوئيچ مکانيکي
- قفل کردن فرمان با ابزار ESCL، پايش وضعيت خودرو براي 

اطمينان از فعال شدن ESCL )قفل فرمان برقي(
روي  ساده  پيام  يا   LED طريق  از  خودرو  وضعيت  نمايش   -

نمايشگر
- عملکرد سامانه ضد سرقت توسط ارتباط گيرنده LF بين کليد 

FOB و جا کليدي
- ساختار پرظرفيت براي قابليت اطمينان باالي سيستم.
- ارتباط مشترک با شبکه CAN سرعت پايين خودرو.

دکمه  اين  از  بخشي   RKE و  هوشمند  سوئيچ  عملکردهاي   -
جداگانه اي  درسيستم  و  نمي شوند  محسوب  موتور  استارت 

مشخص شده اند.

عملكرد اصلي سيستم
ESCL قفل/باز کردن فرمان با -

IGN2/ACC/IGN1 قطع و وصل پايه هاي -
اساس  بر  باال(  )سمت  باتري  خط  سمت  استارتر  رله  کنترل   -

EMS ECU ارتباط با واحد کنترل
- مديريت کارکرد سيستم ضد سرقت.

.BES مديريت عملکرد هشدار -

دكمه استارت موتور
دکمه استارت به راننده اين امکان را مي دهد که با فشردن يک 
دکمه ساده ) SSB( به جاي کليد مکانيکي، خودرو را راه اندازي 
نمايد. عالوه بر اين، امکان قفل يا باز شدن فرمان )ESCL( بدون 

هيچ کار خاصي از طرف راننده ميسر مي شود.
ترمز،  روي  نياز  پيش  که  هنگامي  را   SSB دکمه  راننده  اگر 
اعتبارسنجي FOB و وضعيت تبادل و انتقال برآورده شده باشد، 
فرمان، کنترل  باز کردن  قفل/  به مرحله   BES بفشارد سيستم 

برق و راه اندازي )گردش( موتور مي رود.
راننده مي تواند دکمه SSB را درست پس از شروع اين کارهاي 
پياپي رها  نمايد. پس از ارسال پاسخ مثبت سامانه بازرسي ضد 
سرقت، سيستم استارتر موتور را راه اندازي مي کند و با برقراري 
استارتر  براي رها کردن  را  EMS روشن شدن موتور  با  ارتباط 

بررسي مي کند.
 SSB دکمه  کوتاه  فشردن  با  راننده  باشد،  ايستاده  خودرو  اگر 
مي تواند موتور را خاموش کند. خاموش کردن اضطراري موتور با 
فشردن طوالني SSB يا سه بار فشردن پياپي هنگام روشن بودن 

آن امکان پذير است.
هنگامي که دکمه SSB زده شود و کليد FOB معتبر شناسايي 
گردد اما شرايط گردش موتور برآورده نشده باشد، قفل فرمان باز 
موتور  استارت  براي  برقرار مي شود.  )سوئيچ(  مدار جرقه  برق  و 

الزم است يک بار ديگر دکمه را بزنيد.
در صورت استفاده از سوئيچ هوشمند، اعتبارسنجي FOB نيازي 
يا  تعميرگاه  به  اعزام  در شرايط  ندارد.  راننده  از سوي  کاري  به 
جا  در  را   FOB بايد  راننده  هوشمند،  سوئيچ  بدون  خودروي 

کليدي قرار دهد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

PDM و IPM کنترل جرقه و خاموش/روشن شدن موتور با ارسال پيام به •
• نمايش وضعيت خاموش/روشن شدن چراغ LED )آبي يا کهربايي(
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

شرايط نمايشگر خاموش/روشن هنگام بسته بودن سوئيچ
شمارهمشخصه چراغشرايط

ACC ،1چراغ نمايشگر روشنبازبودن در، چراغ عقب روشن، سوئيچ باز
2چراغ نمايشگر 30 ثانيه روشن← چراغ خاموشبسته بودن در، چراغ عقب خاموش، سوئيچ بسته

3چراغ نمايشگر خاموشقفل از راه دور/ قفل منفعل
4چراغ عقب روشن

شرايط نمايشگر خاموش/روشن مطابق موقعيت سوئيچ
شمارهشرايط سوئيچحالت LED کليد فشاري

1سوئيچ بستهLED خاموش
2سوئيچ در موقعيت ميانيرنگ کهربايي LED روشن

3سوئيچ باز )موتور خاموش(رنگ آبي LED روشن
4استارت زدنحفظ حالت LED قبل از استارت

5موتور روشنLED خاموش
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

تغيير موقعيت سوئيچ

                         امکان انتقال پس از اعتبارسنجي سوئيچ هوشمند                            
                         امکان انتقال بدون اعتبارسنجي سوئيچ هوشمند
                         امکان انتقال بدون اعتبارسنجي سوئيچ هوشمند

• موتور خاموش حين رانندگي
- دکمه را 3 بار در 3 ثانيه فشار دهيد.
- دکمه را بيش از 2 ثانيه فشار دهيد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

سوئيچ هوشمند
را  زير  موارد  با  مرتبط  کارهاي  تمام   SMK هوشمند  سوئيچ 

مديريت مي کند:
• پايش دکمه )SSB( استارت ايست.

• ارتباط با سيستم ضد سرقت )با واحد کنترل موتور براي آزاد 
کردن سيستم ضد سرقت(

)ESCL(کنترل قفل برقي فرمان •
• اعتبارسنجي )صحه گذاري فرستنده و در مورد سوئيچ هوشمند 

)FOB اعتبارسنجي
• پايش سازگاري سيستم

• عيب يابي سيستم
• مديريت نمايش پيام/ هشدار بيزري

ارتباط بي سيم
 FOB امواج الکترو مغناطيسي براي تبادل اطالعات بين خودرو و
مورد استفاده قرار مي گيرد و دو نوع کليد RKE مي تواند سيستم 

BES را تکميل کند:
RKE سوئيچ ساده -

FOB سوئيچ هوشمند -
در حين کار سيستم BES هميشه با FOB کليد هوشمند در 

تعامل است.
و   FOB بين  ارتباط  نياز  مورد  آنتن هاي  و  فرستنده  گيرنده، 

خودرو بسته به کارايي و ناحيه کاري تفاوت دارند.
عملکردهاي سوئيچ هوشمند و RKE در مدارک جداگانه هستند. 
براي اطالعات بيشتر در مورد عملکرد سوئيچ هوشمند به سيستم 

سوئيچ هوشمند مراجعه کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

اين واحد به عنوان کارفرماي کل سيستم رفتار مي کند.
مثاًل در کاربرد سوئيچ هوشمند دسترسي، قفل شدن و اعتبارسنجي خودکار براي قطع و وصل شدن فرمان برقي ESCL  ِگرد 

آمده اند.
اين واحد اطالعات وضعيت خودکار را از واحدهاي ديگر )سرعت خودرو، بوق هشدار، وضعيت باز و بست دِر راننده و ...( جمع 
آوري مي کند، ورودي ها را مي خواند)مثاًل SSB، دکمه پارک و کليد موقعيت پارک( و خروجي ها را در ارتباطات با ديگر ابزارها از 

طريق شبکه CAN عالوه بر خط ارتباطي برقرار مي سازد.
عيب يابي و رمزدهي اجزاء سيستم BES نيز با سوئيچ هوشمند SMK مديريت مي شود.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

4- برخي اتصاالت داراي بست در پهلو براي نصب به پايه بدنه يا 
ديگر اجزاء هستند. اين بست داراي قفل کشويی است.

5- برخي از اتصاالت را نمي توان جدا کرد مگر اين که ابتدا قفل 
را باز و از پايه نصب )A( پياده شود.

3- ميزان کشش تسمه آلترناتور را وارسي کنيد.

جابه جايی اتصاالت برقي
1- از تميزي اتصاالت و ُشل نبودن پايه هاي آن مطمئن شويد.

2- از بسته شدن اتصاالت چند خانه با گريس مطمئن شويد. )به 
جز اتصاالت آب بند(

3- تمام اتصاالت داراي قفل هاي فشاري)A( هستند.

اطالعات عمومي
اطالعات عمومي عيب يابی

پيش از عيب يابی
بررسي  را  استفاده در جعبه فيوز/رله مرتبط  1- فيوزهاي مورد 

کنيد.
با استفاده از آزمونگر باتري )KIT 570-MCR(، شرايط    -2
شارژ باتري، آسيب ديد گي را بررسي و سر باتري را تميز و سفت 

کنيد.
)به بخش سيستم الکتريکي موتور- باتري رجوع شود(

توجه 
را  منفی)-(  سرباتری  که  هنگامي  فقط  باتري  سريع  شارژ  از   •
برداشته ايد استفاده کنيد وگرنه ديودهاي آلترناتور آسيب خواهد 

ديد.
• هنگامي که سرباتری منفی)-( ُشل است استارت نزنيد در اين 

صورت سيم کشي شديداً آسيب خواهد ديد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

9- ُشلي نگهدارنده )A( و الستيک آببندي را وارسي کنيد.

8- قبل از نصب اتصال، از سالمت تيغه پايه ها و عدم خمش آن ها 
)A( مطمئن شويد.

6- هرگز اتصاالت را با کشيدن سيم هايش جدا نکنيد به جاي اين 
عمل نيمه هاي اتصال را بکشيد.

7- هميشه پوشش پالستيکي را دوباره نصب کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

جابه جايی سيم ها و دسته سيم ها
1- سيم ها و دسته سيم ها را با بست هاي مرتبط به نقاط مشخص 

روي تنه نصب کنيد.
 )A(2- بست ها را به دقت طوري جدا کنيد که به چفت هايشان

آسيب نرسد.

12- سيم ها را طوري قرار دهيد که بخش باز روکش به سمت 
پايين باشد.

شده است  در  زده  گريس  برقي  اتصاالت  از  برخي  پشت   -10
آن  آلوده شده   )A( اگر گريس  کنيد.  اضافه  آن  به  نياز  صورت 

را عوض کنيد.

11- اتصال را در مسير خود جا بزنيد و از چفت شدنش مطمئن 
شويد.
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

آزمايش و تعميرات
1- از سيم يا دسته سيم با عايق هاي خراب استفاده نکنيد. آن ها 

را عوض کنيد يا به کمک نوار چسب برق، عايق را ترميم کنيد.
2- پس از نصب قطعات مطمئن شويد که هيچ سيمي دچار گاز 

گرفتگي نشده باشد. 
3- هنگام استفاده از لوازم آزمون به دفترچه راهنماي سازنده آن 

رجوع و توضيحات اين کتابچه عمل کنيد.
4- در صورت امکان ابزار جدا کن را از پهلوي سيم وارد کنيد.

)به جز اتصاالت ضد آب(

4- بعد از نصب بسته هاي دسته سيم از عدم تداخل با هر قطعه 
متحرک مطمئن شويد.

داغ،  قطعات  ديگر  و  اگزوز  لوله هاي  از  را  سيم ها  دسته    -5
گوشه هاي تيز پايه ها و سوراخ ها و پيچ ها حفاظت نماييد.

6- الستيک هاي آب بندی شياردار )A( را درست جا بزنيد. تغيير 
شکل الستيک هاي پولکي )B( را اصالح کنيد.

3- خار جمع کن )A( را با زاويه وارد سوراخ پايه بست نماييد و 
با فشردن خار بست را آزاد کنيد.
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راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه/ سراتو

عيب يابی پنج گامي
1- بررسي عيب گزارش شده

تمام اجزاء مرتبط با مدار مشکل دار را روشن کنيد. به نشانه هاي 
مادامي که  آزمايش،  يا  قطعات  باز کردن  از  نماييد.  توجه  عيب 

عيب درست تشخيص داده نشده، خودداري نماييد.
2- تحليل شماتيك

براي عيب مدار در نمودار شماتيک جستجو کنيد. از منبع تغذيه 
تا مشخص شود  برسيد  بدنه  به  قطعات  مدار  از طريق  و  شروع 
که مدار چگونه کار مي کند. اگر چند مدار همزمان از کار افتاد، 

احتماالً اتصال بدنه يا فيوز عامل آن است.
3- مجزا كردن مشكل با آزمون مدار

به خاطر  کنيد.  آزمايش   2 گام  را طبق  مدارها  عيب يابي،  براي 
داشته باشيد که روش هاي ساده و منطقي کليد عيب يابی کارآمد 

است. 
آزمون را ابتدا براي بيشترين احتمال عيب انجام دهيد. آزمايش ها 

را از نقاطي که دسترسي آسان دارند انجام دهيد.
4- تعميرعيب 

يک بار که مشکل مشخص شد تعمير را انجام دهيد. از کاربرد 
ابزارهاي ويژه و رويه هاي ايمن مطمئن شويد.

5- اطمينان از عملكرد مدار
تمامي اجزاء مرتبط با مدار را در تمام حالت ها روشن کنيد تا از 
رفع عيب کلي مشکل مطمئن شويد. اگر مساله سوختن فيوزي 
باشد از انجام آزمايش همه مدارهاي مرتبط با آن فيوز اطمينان 
و  نشده  پديدار  مساله جديدي  که  کنيد. مطمئن شويد  حاصل 

عيب قبلي تکرار نشده است.

5- از َسري نوار پيچي شده استفاده کنيد.
 PUB NO(.کنيد مراجعه  سيم کشي  تعمير  راهنماي  به 

)TRK015
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سراتو/ راهنماي تعميرات و سرويس برق بدنه 

راه اندازي مجدد باتري
شرح

هنگام نصب مجدد سرباتري، شارژ باتري تخليه شده يا نصب فيوز حافظه در صفحه سمت راننده پس از جداکردن آن از راه اندازي سيستم 
مطابق جدول زير مطمئن شويد.

عالوه بر اين هنگام تعويض يا نصب مجدد فيوزهاي جدا شد شان بايد مطابق جدول زير تنظيم شود. لطفاً به جدول زير هنگام تعميرات 
رجوع کنيد.

راه اندازي مجددسيستم

باال/ پايين خودکار
 شيشه برقي

هر وقت که باتري جدا، تخليه ، يا فيوز مرتبط تعويض يا دوباره نصب گردد سيستم خودکار باال/پايين 
شيشه برقي را مطابق رويه زير بازنشاني )تنظيم مجدد( کنيد.

1( سوئيچ باز باشد.
2( کليد شيشه باالبر را تا بسته شدن کامل آن گرفته و براي يک ثانيه نگه داريد.

آفتابگير

هر وقت که باتري جدا، تخليه ، يا فيوز مرتبط تعويض يا دوباره نصب گردد سيستم آفتابگير بايد مطابق 
رويه زير بازنشاني)تنظيم مجدد( شود.

1( سوئيچ باز باشد.
2( مطابق موقعيت آفتابگير موارد زير را انجام دهيد.

- هنگام بسته شدن کامل آفتابگير: 
اهرم کنترل را تا جايی که کاماًل بسته شود به سمت باال فشار دهيد.

- هنگام باز بودن آفتابگير: 
 اهرم کنترل را تا جايی که کاماًل بسته شود به سمت جلو فشار دهيد.

اهرم کنترل آفتابگير را به سمت باال فشار دهيد تا کاماًل کج شود.
3( اهرم آفتابگير را آزاد کنيد.

4( اهرم کنترل را به سمت باال فشار دهيد تا چرخيده و به موقعيت اصلي و کمي باال رفتن آن موقعيت 
حداکثر کجي برگردد سپس اهرم را آزاد کنيد.

5( اهرم کنترل آفتابگير را به سمت باال فشار دهيد تا آفتابگير به صورت زير کار کند. 
به پايين کج شود ← کشويی باز شدن ← کشويی بسته شدن 

هر وقت که باتري جدا و دوباره سوار شود کارکردهاي مسافت سنج به شرايط آغازين بر مي گردد بنابراين مسافت سنج
نياز است اين اطالعات به مشتري گفته شود.

ساعت

هر وقت که سر باتري يا فيوزها برداشته شوند، بايد ساعت تنظيم شود.
وقتي سوئيچ  باز يا در وضعيت برق جانبي باشد، ساعت به صورت زير کار مي کند.

:  HOUR ◄
 با فشردن دکمه H يک ساعت به جلو مي رود.

:MINUTE ◄
با فشردن دکمه M يک دقيقه به جلو مي رود.

◄ نمايش تبديل:
براي تغيير ساختار 12 ساعتي به 24 ساعتي، کليدهاي  Mو H را همزمان بيش از 5 ثانيه نگه داريد. 

هر وقت که باتري جدا و دوباره سوار شود، ايستگاه هاي راديو به شرايط آغازين بر مي گردد بنابراين نياز راديو پخش
است قبل از تعمير ايستگاه هاي راديويی مشتري ثبت شده و بعد از تعمير بازنشاني گردد.
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